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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 

MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher constitui uma violação dos direitos humanos e fundamentais e limita total ou

parcialmente à mulher de usufruir de tais direitos. O reconhecimento e o respeito irrestrito de todos os direitos

da mulher são condições indispensáveis para seu desenvolvimento individual e para a criação de uma

sociedade mais justa, solidária e pacífica. O crime de violência domestica aumenta gradativamente nos dias

atuais. As politicas publicas de prevenção a esse tipo de violência não são suficientes, somente com a

participação de toda população podemos prevenir e erradicar toda forma de violência contra mulher.

CONCLUSÃO

A Lei de violência doméstica e familiar contra

mulher nº 11.340 de 07 de Agosto de 2006,

popularmente conhecida com Lei Maria da Penha,

foi criada com finalidade de coibir e erradicar todos

os tipos de discriminação e violência contra a

mulher.

A historia da Maria da Penha foi a mais popular

entre os diversos casos de violência doméstica

contra a mulher no âmbito familiar no brasil.

Figura 1: Maria da Penha
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Assim podemos verificar a importância das politicas

para erradicar as formas de violência contra a mulher

no âmbito familiar. Poucas historias como da Maria da

Penha são divulgadas. O que não podemos permitir é

que a lei Maria da Penha seja considerada entrave aos

trabalhos da policia e do judiciário, na sua aplicação,

ou ate mesmo desacreditar que ela realmente tenha

benefícios as vitimas de violência doméstica.

A violência domestica é tema que a população

esconde, muitos se negam a acreditar que ela

exista. A lei 11.340/2006 veio trazer novas garantias

e proteção as mulheres vitimas de violência. Como

a autora Maria Berenice demostra em sua obra A

Lei Maria da Penha na Justiça [2013, pag. 7]: “Cada

vez mais se reconhece a indispensabilidade da

criação de leis que atendam a segmentos alvos da

vulnerabilidade social. A construção de

microssistemas é a moderna forma de assegurar

direitos a quem merece proteção diferenciada”. A

mulher no âmbito familiar se torna vulnerável

devendo existir politicas próprias para sua proteção.

Inquéritos feitos no ano de 2014 na Delegacia 
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