
 
Ano XI – Volume 21 – Número 1 – 1º semestre de 2022 

 

 
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE DIREITO DA FAEF, v 21, n 1, 2022-1. 1 

 

 

ESTUDO CRIMINOLÓGICO SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. UM OLHAR SOBRE A LEI MARIA DA PENHA – LEI Nº 11.340/2006. 

 

                 RODRIGUES, Juliana Fernandes Alvares; 1 

                                      CARDOSO, Abkeyla Pessoa;2 

                                                                   SILVA, José Igor Corrêa da.3 

 

 

Compreender o fenômeno de violência doméstica contra a mulher é uma tarefa difícil, 

visto que mesmo com o advento da Lei de Violência doméstica contra a mulher no Brasil 

(número11.340/2006), os índices de violência nos relacionamentos domésticos e intrafamiliares 

que resultam a morte são altíssimos e elevados ainda mais após a ocorrência da pandemia da 

covid 19.  

Neste contexto, cabe salientar que as pesquisas criminológicas revelam a necessidade 

de um amplo estudo sobre a violência contra a mulher, englobando os aspectos domésticos e 

intrafamiliar.  

Deve-se na prática haver uma maior implementação dos poderes para as políticas 

públicas não somente de combate a este tipo de violência, mas também o tratamento e proteção 

eficaz dessas vítimas, uma vez que se tornam vulneráveis em seu ambiente de convivência ou 

relacionamento.  

Em muitos casos pela falta de preparo e aplicação da lei, a vítima se torna novamente 

vítima em um processo de escuta, proteção e atendimento policial e judicial. Por fim, ressalta-
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se a necessidade de maiores estudos sobre o assunto e cuidado na aplicação da lei para que a 

mesma não se torne banalizada; assim sendo o objetivo é a queda nos índices de violência contra 

a mulher.   
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