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RESUMO

A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, consiste em uma medida afirmativa destina a proteger mulheres que se encontram em 
situação de violência de gênero, em ambientes domésticos e familiares. A mencionada legislação criou mecanismos para coibir a violência física, 
psicológica, patrimonial, moral e sexual nestas searas, permitindo a promoção de várias mudanças no que diz respeito à proteção das vítimas. O 
presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na referida lei, no âmbito do Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Niterói, adotando-se variáveis centrais para a verificação das principais características da 
aplicação concreta da lei. O principal método foi empírico, através da extração de dados numéricos e estatísticos de 41 procedimentos do Juizado 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, cujo registro de ocorrência foi realizado entre os anos 
de 2013 e 2014. A Lei 11.340/2006 utiliza-se do caráter simbólico do Direito Penal a fim de proporcionar às vítimas de violência doméstica e 
familiar uma rede de proteção que possa ajudá-las a romper com o ciclo de violência. A partir da pesquisa empírica, foram avaliados os seguintes 
dados: qual o âmbito da violência perpetrada contra a mulher (relação íntima de afeto, unidade familiar e unidade doméstica), qual o perfil das 
vítimas e dos agressores (estado civil, local da violência, etnia, idade, profissão), quais são os crimes cometidos em razão de gênero, quais são as 
formas de violência associadas a estes delitos (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral), a relação entre medidas protetivas de urgência 
requeridas e medidas protetivas de urgência deferidas e os métodos de prova admitidos em função da especificidade desse tipo de violência. Faz-
se mister ressaltar que foram analisados apenas quarenta e um procedimentos, de forma que os resultados aqui extraídos não podem ser 
considerados de forma absoluta, mas devem servir como base para pesquisas futuras. Diante dos dados coletados ao longo do relatório, resta 
afirmar que a sua aplicação ainda necessita ser ampliada e que, além disso, deve existir um esforço coletivo para romper com a desigualdade de 
gênero, construída através de papéis sociais e culturais do homem e da mulher em uma sociedade historicamente estruturada em moldes 
patriarcais.
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