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RESUMO: A lei brasileira n. 11.340, intitulada Lei Maria da Penha, estabelece 
que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, que deve ser 
apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Esses 
crimes devem ser julgados nos Juizados Especializados de Violência Doméstica 
contra a Mulher ou nas Varas Criminais e proíbe a aplicação de penas 
pecuniárias aos agressores, amplia a pena de um para até três anos de prisão e 
determina o encaminhamento das mulheres em situação de violência, assim 
como de seus dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência 
social. A lei também tipifica as situações de violência doméstica e familiar contra 
a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial. O presente apresenta os resultados da implementação de um grupo 
de conscientização para homens, que figuram como agressores em processos 
de violência doméstica, e que foram condenados por crimes relativos à Lei Maria 
da Penha, em processos que tramitam em uma Vara Criminal de uma cidade do 
interior do estado. O acompanhamento e a supervisão desse grupo foram 
realizados pela Juíza dessa Vara Criminal e pela professora do curso de 
Psicologia. Para a formação desse grupo foram convocados dez homens, 
condenados como agressores em processos de violência doméstica, em 
cumprimento de pena. Foram realizados dez encontros mensais, com duração 
de uma hora e meia cada encontro, no Salão do Júri do Fórum da cidade. Os 
encontros foram conduzidos pela psicóloga e contavam também com a 
participação de quatro alunos de graduação. Nesses encontros, além da 
discussão de diversos temas envolvendo direitos humanos, comportamentos 
coercitivos e suas implicações e habilidades sociais, os participantes também 
tiveram a oportunidade de relatar, discutir e refletir sobre os episódios de 
violência em que se envolveram. Pressupõe-se que ao desenvolver a percepção 
da responsabilização frente à violência causada e ao terem acolhidas suas 
emoções e conflitos internos, através de uma escuta especializada e não-
punitiva, esses participantes consigam repensar suas relações familiares, 
aumentando as chances de interromper ou minimizar o ciclo de violência 



intrafamiliar, pois o atendimento exclusivo à vítima não garante a interrupção da 
violência cometida pelo agressor. 
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