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RESUMO

É dever do Estado, em uma ação conjunta de seus Poderes, a busca pela efetivação dos direitos e a guarda da dignidade à toda pessoa humana. 
Dentre esses compromissos perante a sociedade, tem-se a busca pelo alcance da dignidade da pessoa humana da mulher e da efetiva garantia de 
seus direitos, quais sejam: uma vida livre de violência (grifo nosso), livre de toda forma de discriminação e, de ser valorizada e educada livre de 
padrões estereotipados de comportamento e práticas sociais e culturais, baseados em conceitos de inferioridade de subordinação, conforme o 
art.6º da Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em comprometimento ao combate e prevenção à violência contra à mulher. A Lei 
11.340/2006, popularmente denominada Lei Maria da Penha, é diploma legal com caráter de medida afirmativa, que tem como um de seus fins 
sociais a proteção das mulheres que se encontram em situação de violência de gênero no ambiente doméstico familiar e nas relações íntimas de 
afeto. A Lei, conforme descrito em seu preâmbulo e artigo 1º, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, conforme previsão constitucional do §8º do art. 226. O presente trabalho tem como objetivo identificar os óbices à efetiva aplicação da 
Lei para o atingimento de sua destinação social, sejam eles nos mecanismos de aplicação, seja na interpretação legal dos fins sociais a que ela se 
destina, utilizando-se de abordagem teórica, apoiada em estudo bibliográfico-documental com vistas a estudar a atual política de proteção e 
combate a toda e qualquer forma de violência contra à mulher nos âmbitos em que a lei prevê. Envolverá, também, metodologia apoiada em 
pesquisa qualitativa, por meio da técnica de pesquisa de campo. O combate à violência doméstica contra à mulher, em todos os seus aspectos, é 
tema que merece real atenção, ante a vulnerabilidade que se encontra a mulher sob situação de violência. O real propósito da lei deveria ser o 
combate à violência doméstica como um dano social oriundo da desigualdade de gêneros e não somente ser um instrumento isolado de proteção 
individual a cada mulher ofendida. Por conseguinte, ante ao fato da violência, inclusive, perpassar a pessoa da mulher e atingir a família, o que 
acaba por se tornar, a posteriori, um ciclo muito mais complexo de agressões, fazem-se necessárias políticas públicas e medidas protetivas que 
surtam real eficácia. Compete ao judiciário e a polícia, em ação conjunta o combate primário a agressão e efetivar a garantia de segurança àquela 
mulher vítima no caso concreto determinado e a sua prole. Entretanto, partindo desta afirmação, é possível vislumbrar a omissão legal em sua 
função de prevenção geral, que vai além da simples reprimenda, em estabelecer medida cautelar para reeducação do agressor, ignorando-se o 
fato de que este mesmo agressor em potencial pode fazer novas vítimas em uma nova relação. Daí a conclusão de que a tutela legal e o fim social 
a que se destina a lei ser de caráter de prevenção geral, visando o bem estar social feminino e a dignidade do gênero mulher de modo geral, ou 
seja, a prevenção a um dano social. A partir deste viés, a assistência conjunta dos Poderes a qual preconiza o art. 3º da Lei é para que as políticas 
públicas e as medidas protetivas operem uma real mudança nos índices de violência de gênero contra a mulher, ou seja, que sejam estas de forma 
significativa e substancial e não apenas um diploma legal com caráter de direito penal simbólico. A presente pesquisa encontra-se em andamento, 
aguardando a coleta de dados de pesquisa de campo a fim de determinar tais fatores de obstrução a efetivação do fim social da referida lei.
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