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Simpósio: POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E PROTEÇÃO SOCIAL 

 

RESUMO:  O objeto de pesquisa deste trabalho é analisar as medidas que cada país adotou 

para coibir a prática de violência doméstica, a qual por sua esmagadora maioria de vezes tem 

suas vítimas as mulheres, as quais se tornam vulneráveis frente a seus agressores, culturalmente 

representados pelo Poder Pátrio Familiar. Sendo um tema de relevância mundial a violência 

doméstica ainda é uma das violências que mais matam mulheres e mais destroem famílias, 

muitas vezes por serem dependentes financeiras de seus maridos ou ainda por estarem tão 

abaladas pelas violências que já sofreram, não conseguirem sair da relação abusiva, vale aqui 

ressaltar que a violência não é apenas física, e nisso os dois países concordam, tipificando a 

violência como física, moral, psíquica ou até mesmo patrimonial. O Brasil, em âmbito nacional, 

iniciou o tema a partir da Constituição Federal de 1988. Tardiamente a Lei 11.340/2006, 

intitulada com Lei Maria da Penha. Tal lei trouxe maior especificidade no tema, sobretudo no 

que diz respeito às medidas protetivas e à punição do agressor. A lei ainda consagra as medidas 

preventivas de forma integrada, por forma de campanhas e outros meios de acesso à 

comunicação, contudo não se percebe a efetividade destas ações. A legislação portuguesa por 

sua vez antes tipificava o crime de violência doméstica como crime de maus tratos, 

contemplado no Código Penal, no âmbito dos crimes contra as pessoas. Para legislação 

Portuguesa trata-se de um crime público, o procedimento criminal não depende de apresentação 

de queixa ou de acusação particular. A Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres foi ratificada em 1980, quase quatro anos antes do Brasil. 

Portugal ainda ratificou a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

Violência contra as Mulheres em janeiro de 2013, entrando em vigor em 2014. A Lei n. º 

112/2009 unificou o ordenamento jurídico nacional no que tange à proteção da mulher contra 

a violência doméstica. O “estatuto de vítima” consagra uma série de normas e deveres, na 

competência penal, social, do trabalho e de acesso aos cuidados de saúde, possibilitando a 

proteção da vítima por meio de meios técnicos de assistência, assegurando a proteção de bens 

jurídicos e principalmente sua integridade física. Pretende-se aqui demonstrar no que se 

assemelha e no que se diferencia as legislações e as medidas que foram adotadas por Brasil e 

Portugal, para coibir a prática da violência doméstica e ainda as medidas de proteção das vítimas 

de violência. Repensando as medidas adotadas, a fim de criar novos mecanismos ou melhorá-

los através de debates e pensamentos que podem se unir para amenizar essa violência que afeta 

uma sociedade inteira. 
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