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RESUMO: O presente trabalho tem o intuito de analisar a violência doméstica, tal como um fenômeno social, 

atingindo não só às vítimas, mas também os governos. Nos últimos anos essa problemática ganhou muita 

visibilidade em todo o mundo, sendo pauta de diversas discussões e devido a proporção devastadora que essa 

violência causa as vítimas, políticas públicas foram adotadas no mais diversos setores, haja vista que se trata de 

um problema complexo que para ser combatida precisa do esforço de vários serviços. Desta forma, o Instituto 

Nacional de Seguridade Social lançou uma medida para haver uma minimização de custos pois verifica-se que há 

um sobrecarregamento de gastos pelo INSS às vítimas, e é fulcral o ressarcimento a autarquia pelos agressores de 

violência doméstica.  Assim nota-se uma necessidade de discutir o tema com uma visão jurídica e social, na qual, 

a matriz desse impasse é a desigualdade de gênero devido ao tratamento indiferente às mulheres.  
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INTRODUÇÃO 

 

Não raro, toma-se conhecimentos de casos em que a mulher é vítima de desigualdade 

de gênero, prova disso é o levantamento feito pelo Datafolha em 2017 na qual constatou que a 

cada hora 503 mulheres são agredidas. Fazendo uma análise histórica, o comportamento 

opressor se perpetua ao longo do tempo, como por exemplo no século XIX em que se criou um 

estereótipo de mulher ideal a ser seguido, na qual a mesma deveria ser submissa ao marido, ter 

um comportamento delicado, ser pura e virgem. Além disso, a mulher casada apenas tinha o 

dever de ser responsável pelos filhos, e satisfazer o esposo. Logo, analisando o contexto 

histórico, é valido dizer que a mulher sempre foi tratada como coisa, o que não pode ser 

admitido, visto que fere o princípio da dignidade humana e o da igualdade que de acordo com 

o artigo 5°, I, CF todos devem ser tratados igualmente. Portanto, nos tempos modernos, esse 

tema é assunto de diversas discussões haja vista que até mesmo a previdência social está 

tentando minimizar esse problema aplicando medidas para obter êxito. Assim a ciência do 

direito cria caminhos para reduzir a desigualdade. Este trabalho foi elaborado com base 

metodológica bibliográfica, com consulta em leis e artigos.  
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1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER 

 

Até poucos anos atrás a violência contra mulher não era vista como uma grande 

dificuldade social, mas sim individual. Com o avanço da sociedade esse problema se tornou um 

fenômeno estrutural em que a coletividade como um todo, tem responsabilidade de minimizar 

essa problemática.  

A Convenção do Belém do Pará em 1994, conceituou que agressão contra mulher é 

qualquer atitude que ocasione tanto dano físico, sexual, quanto psicológico, e em caso extremo 

cause a morte da vítima. É valido ressaltar, que a mulher é um ser humano e, assim como todos 

tem direito a respeito, segurança, proteção a sua dignidade e liberdade sem discriminação.  

É importante mencionar os cinco tipos de violência, que são elas: Psicológicas (atitudes 

que cause dano emocional e baixa autoestima); Sexual (conduta de forçar a participação de 

relação sexual contra vontade da vítima); Patrimonial (que figura retenção, subtração ou 

destruição dos bens da mulher); Moral (importa calunia, alegações falsas e difamação); e Física 

(agressão que ofenda a saúde corporal da mulher).  

As agressões citadas, tem causado efeitos graves, visto que em diversos casos a vítima 

terá problemas emocionais como depressão, ansiedade e transtorno de stress pós-traumático, 

além de deformidades físicas e paraplegia que podem ter como consequência a invalidez, 

impossibilitando a capacidade da mulher de se auto sustentar pelo trabalho.  

 

2 AÇÕES REGRESSIVAS AOS AGRESSORES PELO INSS 

 

O auxilio doença é um benefício oferecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS) aos segurados que por motivo de doença ou acidente ficam incapazes de retornar ao 

trabalho. Tal provento, não pode ser acumulado com outros auxílios, e a vítima beneficiaria 

poderá receber até 91% do salário-de-benefício. Ainda existe a possibilidade de converter esse 

auxilio para aposentadoria por invalidez, se constatarem em pericia que a incapacidade 

temporária se tornou permanente. Nessa hipótese a vítima deve ingressar ação judicial para 

converter o tipo de benefício.  

Tendo em vista que os atos de violência praticados contra as mulheres estão aumentando 

e muitos desses causando incapacidade de trabalhar à vítima, na qual representa um enorme 

déficit no cofre da previdência social em que implica diversos benefícios por inaptidão, o INSS 

lança suas medidas com o objetivo de reduzir seus gastos, onde passará a cobrar dos agressores 



 

 

na justiça, despesas de benefícios pagos à mulheres que não podem trabalhar por conta das 

agressões sofridas pelos seus companheiros.  

Uma grande conquista da lei Maria da Penha foi a primeira sentença judicial de 

ressarcimento após um ato de violência doméstica, cuja determinação ocorreu em 23/08/2013 

na 3° Vara da Justiça Federal em Brasília, onde foi estipulado a devolução do valor de R$ 156 

mil à União referente a pensão por morte concedido ao filho da vítima desde fevereiro de 2012 

até outubro de 2013 por parte do homem que confessou ter assassinado a esposa. O magistrado 

que conferiu essa decisão salientou: 

 

O INSS e a coletividade não podem arcar com custos da pensão por morte. 

Isso porque se o réu não tivesse cometido ato ilícito, não haveria necessidade 

de concessão de benefícios, além de a previdência social não possui a 

finalidade de abarcar quaisquer contingências provenientes de ilegalidade 

ainda que a lei não exclua casos de ilicitude de sua cobertura. (Juiz Federal 

Bruno Cesar Bandeira Apolinário) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, pode-se perceber que uma das metas do INSS é lutar pelo combate da 

violência contra mulher, tendo em vista que o impasse é um ato ilícito, o Instituto Nacional do 

Seguro Social tomou uma excelente medida ao ajuizar ações regressivas contra agressores de 

mulheres, como se fosse mais uma sanção pelo delito que cometeu. Além disso irá minimizar 

os gastos dos cofres públicos podendo ser investidos em outra área colaborando até para o 

desenvolvimento do país, além de ajudar a combater a desigualdade de gênero presente na 

sociedade para assim se ter um corpo social mais equânime.  
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