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RESUMO

O objetivo central deste artigo foi entender o que de real está sendo feito pelo estado, a partir das 
teorias da justiça, no sentido de erradicar a violência doméstica contra a mulher. A metodologia de 
desenvolvimento do trabalho foi a pesquisa bibliográfica e as abordagens, de natureza dedutiva. Os 
resultados obtidos nos materiais levantados, mostram que, com base nas Teorias da Justiça, no que diz 
respeito à igualdade entre homens e mulheres, a legislação específica no Brasil foi bastante tardia, sendo 
inaugurada na CRFB/88, reconhecendo o princípio da dignidade humana, e assegurando a assistência 
à família, com perspectiva de se criar mecanismos para coibir a violência, no âmbito de suas relações, 
tendo como ponto de partida legal Lei Maria da Penha em 2006, embora antes disso, alguns mecanismos 
estatais tenham sido entregues à sociedade, tais como: conferências Nacionais, Secretarias, planos, 
pactos, delegacias especializadas, entre outros, relacionados a mulher. Por conclusão, observou-se, que 
mesmo diante da lei e dos mecanismos estatais a violência doméstica é prevalente, entendendo, que os 
dispositivos legais e morais instituídos ainda são insuficientes para erradicar tal ocorrência. 
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ABSTRACT

The central aim of this paper was to understand what the real is being done by the state, from the theories 
of justice, to eradicate domestic violence against women. The development methodology of the study was 
the bibliographical research and approaches, the deductive nature. Based on results of collected materials 
show that, based on the Theory of Justice, with regard to equality between men and women, the specific 
legislation in Brazil was quite late, being inaugurated in CRFB / 88, recognizing the principle of human 
dignity and ensuring assistance to the family, with perspective of creating mechanisms to suppress violence 
within their relationships, with the point of a legal starting Maria da Penha Law in 2006, although before 
that, some state mechanisms have been delivered to society such as: national conferences, secretariats, 
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plans, agreements, specialized police stations, among others, related to women. On completion, it was 
observed that even before the law and state mechanisms domestic violence is prevalent, understanding 
that the moral and legal arrangements established are still insufficient to eradicate such an occurrence.
 
Keywords: Theories of Justice; State; domestic violence

INTRODUÇÃO

A Teoria da Justiça, de maneira genérica é um elemento de interface entre as atividades filosóficas 
do Direito e da Política, fazendo-se de elo entre esses dois campos e, nas últimas décadas, tornou-se um 
dos principais temas contemporâneos da agenda teórica, centrada em debates norteadores e orientadores, 
no sentido de consolidar o assunto (GONÇALVES, 2011). 

Quanto ao Estado, reportando-se às políticas sociais, especialmente de provimento da integridade 
da mulher vítima de violência doméstica, o seu papel traduz a busca de elucidação de questões, para as 
quais pressiona e é pressionado, segundo as intensidades das questões, das quais se projeta os interesses 
sociais complexos.

As Teorias da Justiça vem, em sua trajetória, esforçando e adequando-se em relação a promoção 
da igualdade, da equidade, da segurança e da paz. O Estado por sua vez, também luta para alcançar uma 
sociedade justa e um bem-estar social adequado, entretanto, em relação ao tema abordado, os índices de 
violência doméstica contra a mulher vem se manifestando de forma temerária. 

Nesse aspecto e no intuito de conhecer com maior profundidade a realidade contemporânea, o 
objetivo deste artigo constituiu-se em entender o que de real está sendo feito pelo estado, a partir das 
teorias da justiça, no sentido de erradicar a violência doméstica contra a mulher.

METODOLOGIA

Para o alcance do objetivo proposto, o método utilizado no desenvolvimento deste trabalho, 
foi a pesquisa bibliográfica, com base num estudo sistematizado desenvolvido a partir do de materiais 
já elaborados, constituídos de livros e artigos científicos (GIL, 2002). A natureza das abordagens foi a 
dedutiva.

TEORIAS DA JUSTIÇA FACE À DOMINAÇÃO E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Entendendo o conceito de justiça

Abordar a justiça, especialmente em relação ao conceito e às teorias, não é uma tarefa tão fácil, 
mesmo porque a significação de justiça passa por complexidades e ausência de um consenso que pacifique 
e estabeleça o seu entendimento. 

Se tomada a justiça a partir da noção aristoteliana, a máxima é de que a justiça trata igual os 
iguais e desigual os desiguais (ARISTÓTELES, 1988). 

Porém, nessa questão Heller (1998) questiona,como determinar as igualdades ou desigualdade 
dos indivíduos? Assim e opondo a ideia aristoteliana, a autora explica que nessa teoria a pretensão 
é de que os iguais sejam tratados de maneira equânime, porquanto os desiguais sejam tratados não 
equanimemente.

Também opondo a essa noção Steinmetz (2004, p. 236-237), aponta um grau elevado de 
indeterminação e se fundamenta em Robert Alexydensificando a clássica teoria aristoteliana, cruzada 
com o entendimento da Corte constitucional Germânica, que sintetiza na manifestação de uma “razão 
razoável”, justificando o tratamento igual, bem como o desigual, que incorre em duas regras, são elas: i) 
“se não há nenhuma razão suficiente para a permissão de um tratamento desigual, então está ordenado 
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um tratamento igual”; ii) “Se há uma razão suficiente para ordenar um tratamento desigual, então está 
ordenado um tratamento desigual”.

Rocha (1990, p. 34), por sua vez, entende que os direitos fundamentais relacionados à igualdade, 
por si só, pede a erradicação das desigualdades, considerando que “as desigualdades criadas pela própria 
sociedade, estabelecendo os limites e as condições em que as desigualdades podem reclamar tratamentos 
desiguais sem que isto constitua a abertura de uma fenda legal maior e uma desigualação mais injusta”.

Se tomada a significação de justiça sob o entendimento de Hobbes (2008) em sua obra “Leviatã”, 
o entendimento é de ser um convívio pacífico e harmonioso entre os indivíduos, cuja justiça se expõe de 
maneira a garantir e legitimidade do arcabouço jurídico. Mesmo porque, Hobbes enseja à justiça como 
sendo um valor manifestado à razão humana e, que, com a criação do Estado, passou a exercer um papel 
de manutenção e decisão em relação à sua filosofia política, em função da estabilidades dos pactos entre 
os indivíduos.

Buscando então modernizar a concepção sobre justiça, Heller (1998) sugere uma redefinição 
formal do conceito, argumentando ser uma aplicação de forma contínua e consistente de das mesmas regras 
e normas para cada indivíduo de uma comunidade a qual elas se aplicam. Pois todas as reivindicações 
postas em nome da justiça, se arraigam nos valores dela própria. Isso porque, para a autora, na justiça 
encontra-se uma preconização de vida pacificada, normal e legal, entretanto, a vida pode constituir algo 
além da própria justiça.

Como é o caso das violências domésticas, que ora passam a ter presença nas discussões que 
seguem.

A violência doméstica contra a mulher
Tratar sobre violência contra a mulher já é, por si só, o reconhecimento da existência de uma 

grande variação de termos que são expressos, frequentemente, tanto por pesquisadores quanto por 
movimentos de mulheres como: violência intrafamilair, violência familar, violência sexual, violência de 
gênero, violência psicológica, violência contra adolescentes entre outros (ARAÚJO, 2002).

Nessa seara os discursos sobre a causa da violência apontam para uma herança de um passado 
distante, mas que impera até os dias atuais. Dentre diversos estudos sobre o assunto, observa-se que 
alguns tendem a interpretar a violência nos contornos biológicos, outros psicológicos e além desses 
planos, o social conforme destaca Minayo e Souza (2003). Entretanto, a discussão é ampliada por Mianyo 
(2006), uma vez que, o seu entendimento abarca uma interrelação dessas três dimensões e, ainda, por não 
considerar que haja uma causa única e sim multifatorial, que repercutem na expressão da violência.

No que diz respeito ao significado, o conceito de violência contra a mulher foi definido pela 
Norma Técnica de Padronização, das Delegacias Especializadas de Atendimento à mulher, em seu art. 
1º onde se declara que: 

Violência contra a mulher significa, nos termos desta convenção, qualquer ato ou conduta 
baseada no gênero, que cause ou passível de causar morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada (BRASIL, 2006a, p. 15).

A Lei nº 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, em sua disposição, não se 
restringiu apenas a essas formas de violência, ao contrário, ampliou o entendimentosobre violência, 
conforme estabelece o seu art. 7º e incisos: 

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
[...]
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 
diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que 
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
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qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
[...]. (BRASIL, 2006b).

Heise (1994 apud Mota, 2004, p. 8) entende-se a violência como sendo “o comportamento 
prejudicial do homem que é dirigido às mulheres e meninas com quem esteja coabitando, incluindo 
o abuso para com a esposa, agressão sexual, assassinato, estupro matrimonial, prostituição forçada, 
mutilação genital feminina e abuso sexual de meninas”.

Diante disso a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CRFB/88), assegurou em 
seu art. 226, § 8º, “a assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 
para coibir a violência, no âmbito de suas relações” (BRASIL, 1988).

Se em conformidade com Montoro (1999, p. 129) “só é justiça propriamente dita, a relação que 
tem por objeto dar a outrem; o que lhe é devido; segundo uma igualdade”.

Nos casos da violência doméstica contra a mulher, é dever do estado garantir a assistência à mulher 
no âmbito de suas relações, já que esse é um fenômeno que vem aumentando no contexto familiar. 

Violência doméstica contra a mulher: do justo à justiça

Justificando a nomenclatura deste tópico, antecipa-se em esclarecer que não há qualquer apologia 
à violência doméstica, mas a um posicionamento do que já poderia ter sido feito, há mais tempo no sentido 
de dar uma real, proteção à mulher vítima de maus tratos e, que, por algum motivo ainda continuam 
sendo vitimadas. 

Em 2006, segundo pesquisa desenvolvida peloInstituto Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística (IBOPE), por solicitação do Instituto Patrícia Galvão, ficou demonstrado estatisticamente 
que, para a população, a violência é um dos principais problemas a afligir as mulheres e; que, 51% dos 
pesquisados conheciam pelo menos uma mulher vítima de agressões por parte do seu companheiro 
(VALE; ANTONIOLI, 2007).

Todavia, não poderia deixar de considerar, que embora a violência contra a mulher seja um 
fenômeno vivenciado por milhões de brasileiras, não há uma estatística oficial e sistemática que esclareça 
a magnitude do problema (BRASIL, 2011a), pois, de acordo com José et al (2011), é grande o quantitativo 
de sub-notificação de ocorrências. 

Alguns estudos desenvolvidos por institutos de pesquisa não governamentais, como é o caso da 
Fundação Perseu Abramoem 2010, indicam que cerca de 24% das mulheres brasileiras já foram vitimas 
da violência doméstica (BRASIL, 2011a).

São, portanto, dados reveladores e preocupantes, especialmente, quando o Estado busca 
desenvolver políticas e pactos para eliminação desses tipos de problemas. 

Pesquisa científica desenvolvida por Santos (2007), concluiu que o Estado tem dois objetivos: 
um imediato e outro mediato. Segundo ele, para o objetivo imediato, cabe ao Estado a manutenção 
dos pactos, incluindo-se aqueles que serviram para a sua gênese; o objetivo mediato, é o de garantir a 
manutenção da paz e da ordem com segurança, que são seus fins derradeiros.

Nesse aspecto, percebe-se o Estado como instrumento meio de efetivação da justiça, como 
possibilidade a ser atingida, mesmo que tenha de seguir as prescrições hobbesianas (SANTOS, 2007).

Saraiva (2014, p. 162), fazendo alusão à teoria de Kant, considera que:

[...] o homem não é meio para uso de qualquer vontade, mas um fim em si mesmo, define a 
baliza onde acaba o poder e começa o dever, isto é, quando novas políticas [...] possam vir a 
ser implementadas há que fazê-lo no respeito pela dignidade humana e solidariedade entre as 
pessoas. 

Assim, na condição do dever, as políticas no sentido de justiça, manifesta-se como um princípio 
superior da ordem social (MONTORO, 1999).
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É justo, portanto, que o Estado se manifeste, por meio de políticas sociais, com base nas teorias da 
justiça, no sentido de erradicar a violência doméstica. Até porque a função das políticas de enfrentamento 
desse tipo de violência, é estabelecer princípios, diretrizes e ações que previnam e combatam a violência 
doméstica, garantindo os direitos às mulheres vitimadas, tendo por base as normas e instrumentos 
internacionais de direitos humanos, bem como a legislação nacional (BRASIL, 2011a). 

As políticas de enfrentamento da violência doméstica contra a mulher têm sua estruturação:

A partir do Plano Nacional de Políticas para asMulheres (PNPM), elaborado com base na I 
Conferência Nacionalde Políticas para as Mulheres, realizada em 2004 pela Secretariade Políticas 
para as Mulheres (SPM) e pelo ConselhoNacional dos Direitos da Mulher (CNDM) (BRASIL, 
2011a, p. 9).

Ressalta-se que esse enfrentamento mencionado teve seu eixo temático mantido a partir da II 
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM), que foi realizado em 2007 e no II Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres, vigente a partir de 2008 (BRASIL, 2011a), portanto, bastante 
recentes. 

Todavia, as estratégias e prioridades estabelecidas no Brasil passou a ser a concepção de políticas 
públicas, de rede, o controle público, sistemas de registro de dados e informações, entre outros (BRASIL, 
2011b).

No Brasil um dos primeiros passos em direção à promoção de políticas voltadas para as mulheres 
ocorreu com a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 
(SPM/PR), em 1º de janeiro de 2003, com status de ministério, inaugurando momento da história no país, 
no que concerne à formulação, coordenação e articulação de políticas de promoção da igualdade entre 
homens mulheres, proporcionandomudanças, a partir de 2004, com a realização da Primeira Conferência 
Nacional de Políticas para as Mulheres (I CNPM). O evento teve a participação de cerca de 120 mil 
mulheres, com debates e apresentação de propostas relacionadas à elaboração do Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres (BRASIL, 2005).

Trata-se de um plano que transforma em ações os compromissos estabelecidos por Luiz Inácio 
Lula da Silva, durante de sua eleição em 2002, que foi o enfrentamento das desigualdades entre homens 
e mulheres no Brasil, tendo o Estado no papel fundamental, no sentido de combater todas as formas de 
discriminação contra a mulher (BRASIL, 2005).

No estado de Minas Gerais essa preocupação não foi diferente, ao contrário, foi até anterior ao 
plano nacional, uma vez que, em 1983 o então Governador Tancredo Neves disponibilizou à sociedade o 
Plano Estadual de Políticas para as Mulheres (PEPM), o que somou à trajetória de lutas e de conquistas 
femininas no Estado de Minas Gerais, dando-lhes maior visibilidade, com a criação do Conselho Estadual 
da Mulher (MINAS GERAIS, 2014).

No ano de 2007 criou-se a Coordenadoria Especial de políticas Públicas para Mulheres (CEPAM), 
objetivando o desenvolvimento e coordenação de políticas públicas para as mulheres, o que estabeleceu 
transversalidade de gênero e a intersetorialidade das políticas, reafirmando o papel do Estado (MINAS 
GERAIS, 2014).

Em 2008, foi assinado pelo governo mineiro com a SPM, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento 
à violência contra a mulher, tendo a CEPAM, como entidade gestora (MINAS GERAIS, 2014).

A igualdade de obrigação entre os sexos, passou então a ser relevante e reconhecida no mundo 
inteiros, observando-se que no Brasil as políticas públicas a partir dos anos de 1980 baseavam-se em dois 
eixos: saúde e violência.  Assim, diante do significativo crescimento da violência, especialmente, contra 
a mulher no período, criaram-se as Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAMs), 
um divisor de águas na institucionalização de políticas de proteção às mulheres vítimas de violência 
(FREITAS; GOMES, 2012). Somente em Minas Gerais foram criadas 45 Delegacias.

As Delegacias compõem a estrutura da Polícia Civil de Minas Gerais, com o dever agir no sentido 
de prevenir, apurar, investigar e de enquadramento legal. Às principais ações policiais são: regristros de 
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Boletins de Ocorrência, registro do termo de representação, solicitar ao juiz as medidas protetivas de 
urgência em caso de violência contra a mulher (BRASIL/DEAM, s/d).

A edição da Lei Maria da Penha, embora tenha sido considerado por muitos como um grande 
avanço, tem gerado no âmbito do Direito intenso debate e discussões. Enquanto para uma corrente a Lei 
foi bem recebida em razão de manifestar-se como instrumento de defesa da mulher, para outra corrente 
de autores e operadores do Direito, apresenta vício do legislador, um lançar mão do Direito Penal como 
fuga de dificuldades ou mesmo como meio paliativo para a superação de implicações da sociedade 
(ISISÓRIO, 2008). 

Para Andrade (1999 apud FACHINETO, 2011), a implicação de uma demanda excessiva pelo 
sistema penal, não reside na sua eficácia de solucionar a questão em que a mulher é a principal vítima, 
mas no fato de não haver prevenção que impeça novas formas de violência com vista à superação do 
problema. 

Embora a lei, de certa forma apresente avanço, por ser cristalina no reconhecimento da violência 
contra a mulher, ainda é passível de controvérsias, principalmente pela recorrência do Direito Penal, 
determinando punições mais rigorosas aos agressores e, não cumprir como solução sistemática da 
violência de gênero (FACHINETTO, 2011). 

Segundo Minayo (2010) as agressões no seio familiar decorrem de uma cultura secular na qual, o 
tratamento, a criação, o amor e a educação requerem a violência como estratégia pedagógica, no intuito 
de corrigir determinados comportamentos inadequados, ou mesmo de impor a ordem. A autora explica 
que, se alguém comete um erro, a violência é requerida como medida pedagógica. 

A autora acrescenta, no sentido de demonstrar a violência como um sintoma de algo que não vai 
bem e esclarece que a violência doméstica contra a mulher é “uma forma de comunicação, de relação e 
um habitus cultural” (MINAYO, 2010, p. 277).

Entretanto, uma vez praticada uma conduta criminosa abarcada pela Lei nº 11.340/06, ou seja, 
um delito que envolva qualquer espécie de violência física, a violência psicológica e a violência sexual 
contra a mulher, baseada no critério de gênero, que, eventualmente, venha a causar a morte, a lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico, bem como qualquer dano moral ou extrapatrimonial a mulher 
(art. 5º da Lei nº 11.340/06), haverá uma repressão por parte do Direito Penal ao autor do fato delituoso, 
atraindo a aplicação da Lei Maria da Penha, e possibilitando, como instrumento de eficácia à lei, a 
aplicação das medidas protetivas de urgência, capituladas do art. 18 ao 24 (BECHARA, 2010).

As medidas protetivas de urgência são providências que o magistrado pode conceder a vítima, 
para evitar novas ameaças e agressões, protegendo sua integridade física e a vida da vítima. Constituem-
se em atos de caráter urgente que tem por escopo a proteção da mulher, dos filhos, da família, bem como 
de seus bens, em virtude de determinado risco e urgência.

Na opinião de Bechara (2010), as medidas de proteção a mulher previstas pela Lei nº 11.340/06 
consubstanciam-se em providências judiciais, destinadas a garantir a integridade física ou psíquica da 
vítima em situação de violência doméstica em face do suposto agressor. Referidas providências poderão 
ser concedidas pelo juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a requerimento do Ministério Público 
ou a pedido da ofendida. 

Não obstante, releva-se reconhecer que a justiça é cega, no sentido de não olhar para um lado só, 
no sentido de imparcialidade e objetividade nas decisões, portanto, não enxergando diferenças entre as 
partes (PUGLIESE, 1999).

Por outro lado, não se pode dizer que a justiça atua preventivamente, haja vista que ela só agirá 
quando provocada (PAULA, 2006). Talvez esse funcionamento provocativo da justiça, seja mais um 
elemento que justifique a cegueira da mesma, uma vez que atua somente quando requerida ou seja, 
proativamente, o que faz com que em muitos casos a violência contra a mulher, passe despercebida 
ou como uma violência invisível. Mesmo porque, nem sempre a vítima recorre a justiça por motivos 
vários.

O Brasil aparece em posição significativamente preocupante e de destaque, infelizmente, no 
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ranking dos principais países onde a violência contra a mulher é prevalente (WAISELFISZ, 2012). 
Um estudo desenvolvido por Batista, Chaves e Medeiros (2008), evidenciou algumas razões 

porque as mulheres se silenciam face a violência sofrida: a maior parte é por medo de novas agressões, 
outra parte pela segurança dos filhos ou ainda, por manter a esperança de que a situação melhorará. A 
Rede Feminista de Saúde – RFS (2005) também aponta esses mesmos motivos como silenciadores de 
violências sofridas. 

Diante disso, nos dias atuais, a título de exemplo, não é incomum, em relações afetivas entre 
homem e mulher, perceber segundo Saffioti, (1987, p. 18) que “para o macho não importa que a mulher 
objeto de seu desejo não seja sujeito desejante, basta que ela consinta em ser usada enquanto objeto”.

Essa conduta não deixa de ser uma violência invisível, pois além de não ter divulgação, tem a 
anuência social, exceto em situações excepcionais. Sua invisibilidade se justifica também por não haver 
uma nomenclatura, não constituir como problema público, social e, consequentemente, não levantar 
polêmicas (SOARES, 1999).

Soares (1999) percebe a violência doméstica como invisível por vários motivos, tais como: não é 
divulgada, não produz comoções, não é uma ocorrência privilegiada nas políticas públicas, entre outros. 
Para a autora, o número de atendimento nas Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres 
(DEAMs) é muito reduzido o que leva a um número irrisório de pessoas processadas por cometer abusos 
contra as mulheres. Isso se deve a uma subnotificação de ocorrências, em razão da cultura (SOARES, 
1999).

Em pesquisa realizada por Soares (1999, p. 51), percebeu-se que:

Os delitos listados nas fichas de atendimento [nas DEAMS] resumiam-se a um conjunto de 
ilícitos penais demasiadamente estreito para comportar as diversas modalidades de conflito que 
cônjuges, namorados, vizinhos e mesmo desconhecidos são capazes de vivenciar. Estatísticas 
sobre “lesão corporal”, “ameaça”, “estupro”, “maus-tratos”, “sedução”, “Atentado violento ao 
pudor”, “rapto” etc. não nos diziam nada, além disso sobre as relações ou interações em jogo e 
sobre as circunstâncias em que os delitos foram praticados.

Isso mostra, que até as instituições apropriadas para a proteção das mulheres vítimas, não 
priorizam as ocorrências como deveria. Porém, não se poderia deixar de considerar segundo a autora, que 
“as condições de funcionamento dessas delegacias são absolutamente precárias, como se pode imaginar” 
(SOARES, 1999, p. 52). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de entender o que de real está sendo feito pelo Estado, a partir das teorias da 
justiça, no sentido de erradicar a violência doméstica contra a mulher, pôde-se perceber conforme o 
conteúdo levantado e analisado, no contexto desse artigo, que a justiça tem se esforçado, com base nas 
teorias da justiça, em promover uma sociedade equânime em todos os níveis. 

Entretanto e, com base nas Teorias da Justiça, no que diz respeito à igualdade entre homens 
e mulheres, a legislação específica no Brasil foi bastante tardia, sendo inaugurada na CRFB/88, 
reconhecendo o princípio da dignidade humana, e assegurando a assistência à família, com perspectiva 
de se criar mecanismos para coibir a violência, no âmbito de suas relações.

Todavia algum tempo se passou, para que fosse criada uma lei específica de proteção à mulheres 
vitimadas de violência doméstica, o que ocorreu somente com a promulgação da Lei Maria da Penha em 
2006, embora antes disso, alguns mecanismos estatais tenham sido entregues à sociedade como é o caso 
da SPM/PR, em 2003; da I CNPM em 2004. 

Da mesma forma pode-se dizer da criação do PEPM em Minas Gerais em 1983, da Coordenadoria 
Especial de políticas Públicas para Mulheres (CEPAM) em 2007 e do pacto entre o governo mineiro e a 
União em 2008.
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Também não se pode negar a relevância da criação das Delegacias Especializadas de Atendimento 
às Mulheres (DEAMs), que somente em Minas Gerais foram criadas 45 Delegacias.

Vale destacar também que, com o advento da Lei Maria da Penha, criou-se também a Medida 
Protetiva De Urgência, no sentido de proteger as mulheres dos seus algozes. 

Não obstante, observou-se, que mesmo diante da lei e dos mecanismos estatais a violência 
doméstica é prevalente, entendendo, que os dispositivos legais e morais instituídos ainda são insuficientes 
para erradicar tal ocorrência. 

Porém, essas medidas protetivas não são instrumentos preventivos da violência que consegue 
pacificar o fato, e sim de tentar proteger a mulher e a família de um possível mal maior, que nem 
sempre resulta em efeito positivo, uma vez que a justiça só a determina quando provocada, conforme 
mencionado, mas não consegue estabelecer uma barreira de proteção à mulher, principalmente quando 
essa prefere não denunciar por motivos diversos.

O Estado também se esforça no intuito de estabelecer políticas de proteção, no sentido de evitar 
a violência, mas esse fato, em razão de ser uma ocorrência cultural secular, não consegue estruturar os 
seus órgãos, no sentido de prevenir a violência na raiz.

Dessa forma, o que se observa e sugere-se é uma necessidade premente de o Estado ser mais 
austero dentro dos seus limites e a justiça mais severa com as violências domésticas, enquanto violência 
menos contundente, controlando a mãos de ferro o agressor, por exemplo, determinando a este, o 
comparecimento diário ou semanal à DEAM, para um diálogo sistemático, mesmo que curto, sobre a 
situação em que se encontra. 
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