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RESUMO

Este trabalho investiga a efetividade da aplicação da lei Maria da Penha no município de Macapá, no ano de 2014. Parte-se da hipótese que a 
aplicação da Lei Maria da Penha ainda é ineficaz no meio jurídico, tendo em vista o aumento dos registros dos casos de violência contra a mulher 
na cidade de Macapá-AP nos últimos anos, conforme veiculado nos meios de divulgação como jornais, rádios e televisão.O objetivo geral deste 
trabalho é investigar a efetividade da aplicação da Lei Maria da Penha no município de Macapá no ano de 2014. Em relação aos objetivos 
específicos que organizaram a estruturação desse artigo tem-se: descrever a evolução das medidas de proteção no combate à violência praticada 
contra a mulher;  fundamentar os requisitos da Lei Maria da Penha e evidenciar se a aplicação dos requisitos da Lei Maria da Penha foram 
efetivados no município de Macapá em 2014. Na bojo de uma sociedade tecnológica e que pretende-se "moderna", depara-se com alto índice de 
agressão a mulher muitas vezes impulsionado pelo machismo de seus parceiros. Tal problemática levou a escolha deste tema para a efetivação 
dessa pesquisa. Para a elaboração deste artigo cientifico foi utilizado vasta pesquisa bibliográfica em artigos científicos, monografias, dissertações 
e teses disponíveis na internet, em obras de autores renomados sobre a efetividade da Lei Maria da Penha no país. O estudo foi aprofundado por 
meio da pesquisa em documentos que continham dados estatísticos de violência praticada contra a mulher no município de Macapá, bem como, 
por meio de entrevistas com agentes/atores responsáveis por importantes atividades no bojo da aplicação da lei Maria da Penha. Através de 
entrevistas realizadas com pessoas que labutam no Centro de Atendimento a Mulher e a Família (CAMUF), foi possível chegar á um breve 
resultado sobre a efetividade da Lei Maria Penha no município de Macapá. Já em entrevista realizada com a coordenadora do CAMUF, é notável 
as evidências da não efetividade da aplicação lei mediantes as ocorrências registradas e não solucionadas no âmbito do município de Macapá. 
Observa-se que a lei, em boa parte dos casos, ainda é mera formalidade e sua aplicabilidade é falha. Na sua essência, a Lei Maria da Penha deveria 
proteger as vitimas de agressão doméstica, punindo os agressores, desenvolver mecanismos de proteção e prever futuras reincidências. É 
sintomático que algumas mulheres, mesmo sofrendo violência de seus parceiros, tentam em seguida retirar a queixa sobre eles, o que não é 
possível. No município de Macapá, no ano de 2015 foram registrados 3.118 casos dessa violência. E no ano de 2016, até o momento, pode-se 
dizer 1.584 casos, sendo este numero apenas parcial, pois o centro de atendimento as mulheres ainda não possui o montante total até o 
momento, mas estima-se que esse número seja bem maior que o do ano anterior. Em nossas considerações finais, analisando as informações 
prestadas pelo CAMUF, constatou-se  ser o órgão um elo de esperança e amparo às vitimas desse tipo de agressão, tentando ajudar essas 
mulheres com amparo psicológico e judicial, através de projetos de conscientização e resgate da auto-estima.
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