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1 . Contexto

Norteadora
Go to www.menti.com and use code 32 23 726

Em uma palavra, sintetize o impacto da Lei Maria da
Penha na sociedade brasileira.

Debate

Se mete
a colher?
APP - Botão de pânico

Tão antigo… tão atual!
• Histórico

x Cultural

- “Legítima defesa da honra” (Liminar Toﬀoli, STF, 2021)
- Súmula 589 - STJ (2017): É inaplicável o princípio
da insigniﬁcância nos crimes ou contravenções
penais praticados contra a mulher no âmbito das
relações domésticas.

• Violência contra a mulher
x Família x Sociedade

Contexto

(ciclo)

"A maioria, ele não tem muita opção. Eu olho assim, eu falo 'Gente, como eu
quero que esse menino seja diferente?' O pai ́tá lá preso, mata a mãe na
vista dele, espanca. Ele já foi espancado quando criança muitas vezes, foi
expulso de casa. São meninos assim que você vê que se tivesse
oportunidade, ele não queria ser daquele jeito. Tem alguns maus. Ele chega
aqui pra mim, ele fala "Matei!", olhando assim nos meus olhos, sabe? Mas é
uma minoria. Você pode usar da força da sua caneta, a força da sua
autoridade para obrigar o Estado a fazer alguma coisa, né? Não só punir, mas
realmente socializar, trabalhar com a família."
(Juíza Maria Socorro Silva, Juizado da Infância e Juventude de Goiânia
Série de reportagens da TV Anhanguera sobre menores e criminalidade,
2015)

Imagem: Google

Violência na pandemia

• “Dormindo com o inimigo”

Contexto

• Estatísticas crescentes
- Subnotiﬁcação
- Recortes - GO 3º e 1º quando negra

• Goiás
- Feminicídio +9,8% 2019 | + 20% 2020
- Violência doméstica +27% 2019 | Sub?

• Pandemia:
- Violência
- Divórcios (aumento)
+ 54% - maio/julho 2020 x bimestre 2019
+ 15% - anos 2020 x 2019
Fonte: Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF)

Fonte: Anuário de Segurança Pública (2020).

Brasil x Internacional
• Caso Maria da Penha - Impunidade
• Condenação do Brasil na CIDH - Comissão
Interamericana de Direitos Humanos
Autores: CEJIL (Centro para a Justiça e o Direito
Internacional); CLADEM (Comitê Latino-Americano e
do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher); e
Maria da Penha.

Histórico
***Texto prévio e documentário pós aula

• Fundamentos (princípios e fundamentos em
documentos internacionais - convenções e
declarações)
• Recomendações - Relatório 54/2001 da CIDH
Dentre elas adoção de medidas legislativas.

Imagem: Google

2. Apontamentos
jurídicos
Lei 11.340/2006

Aspectos gerais

• Tutela dos vulneráveis
• Vínculos familiares (coabitação)
• Tipos de violência

Apontamentos
jurídicos

- física
- psicológica
- sexual
- patrimonial
- moral

• Sujeito passivo: mulher (j. trans)
“ofendida”

• Sujeito ativo: homem ou mulher
“agressor”
Imagem: Google

Medidas de natureza policial
Artigo 10-A e seus parágrafos (2017)
Atendimento humano e eﬁcaz
Art. 10-A. É direito da mulher em situação de violência
doméstica e familiar o atendimento policial e pericial
especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino - previamente
capacitados.
(Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)

Apontamentos
jurídicos

• não revitimização da vítima
segunda violência pelo “Estado”
• evitando sucessivas inquirições e questionamentos
sobre a vida privada
• capacitação dos agentes públicos: empatia, escuta
ativa, acolhimento, empoderamento.

Imagem: Google

Medidas de natureza policial
Artigo 11 - Inciso V (2019)
I - proteção policial, quando necessário,
comunicando de imediato ao MP e ao Judiciário;
II - encaminhar ao hospital ou posto de saúde e ao
Instituto Médico Legal;
III - fornecer transporte para a ofendida e seus
dependentes para abrigo ou local seguro, se risco
de vida;
IV - acompanhar a ofendida para assegurar a
retirada de seus pertences do local da ocorrência ou
do domicílio familiar;
V- informar à ofendida os direitos a ela conferidos
nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de
assistência judiciária para o eventual ajuizamento
perante o juízo competente da ação de separação
judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de
dissolução de união estável.

Apontamentos
jurídicos

Imagem: Google

Medidas de natureza policial
Artigos 12 - Inciso VI-A (2019)
I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e
tomar a representação a termo, se apresentada.
II - colher todas as provas que servirem para o
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
expediente apartado ao juiz com o pedido da
ofendida, para a concessão de medidas protetivas
de urgência.
IV - determinar que se proceda ao exame de corpo
de delito da ofendida e requisitar outros exames;
V - ouvir o agressor e as testemunhas;
VI - ordenar a identiﬁcação do agressor e fazer
juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais,
indicando a existência de mandado de prisão ou
registro de outras ocorrências policiais contra ele;

Apontamentos
jurídicos

Imagem: Google

Medidas de natureza policial
Artigos 12 - Inciso VI-A (2019)
VI-A - veriﬁcar se o agressor possui registro de porte
ou posse de arma de fogo e, na hipótese de
existência, juntar aos autos essa informação, bem
como notiﬁcar a ocorrência à instituição responsável
pela concessão do registro ou da emissão do porte,
nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003
*** Juiz pode suspender o porte e posse.
VI - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito
policial ao juiz e ao Ministério Público.

Apontamentos
jurídicos

Artigos 12-B - §3º (2017)
§ 3º A autoridade policial poderá requisitar os
serviços públicos necessários à defesa da mulher
em situação de violência doméstica e familiar e de
seus dependentes.
Imagem: Google

Medidas de natureza policial
Artigo 12-C Medida Protetiva Aut. Policial (2019)
Art. 12-C. Veriﬁcada a existência de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física da mulher
em situação de violência doméstica e familiar, ou de
seus dependentes, o agressor será imediatamente
afastado do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida:
I - pela autoridade judicial;
II - pelo delegado de polícia, quando o Município não
for sede de comarca; ou
III - pelo policial, quando o Município não for sede de
comarca e não houver delegado disponível no
momento da denúncia.
• ADI 6138/2019 - Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB). Fere o princípio da reserva de
jurisdição? (a ver)

Apontamentos
jurídicos

Imagem: Google

Medidas de natureza judicial
Art. 18 - II e IV (2019)
I - conhecer do expediente e do pedido e decidir
sobre as medidas protetivas de urgência;
II - determinar o encaminhamento da ofendida ao
órgão de assistência judiciária, quando for o caso,
inclusive para o ajuizamento da ação de separação
judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de
dissolução de união estável ;
III - comunicar ao MP para que adote as
providências cabíveis.
IV - determinar a apreensão imediata de arma de
fogo sob a posse do agressor.
● Princípio da inércia
Art. 19. Medidas protetivas de urgência poderão
ser concedidas pelo juiz, a requerimento do
Ministério Público ou a pedido da ofendida.

Apontamentos
jurídicos

Imagem: Google

Medidas de natureza judicial
Art. 22 - Medidas Protetivas (Obrigam Agressor)
I - suspensão da posse ou restrição do porte de
armas, com comunicação ao órgão competente;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência;
III - proibição de condutas: a) aproximação da
ofendida, familiares e testemunhas,com limite mínimo;
b) contato com a ofendida, familiares e testemunhas;
c) freqüentação de determinados lugares;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos
dependentes menores;
V - prestação de alimentos provisionais;
VI – comparecimento do agressor a programas de
recuperação e reeducação; (2020)
VII – acompanhamento psicossocial em
atendimento individual e/ou em grupo de apoio.
(2020)
“QUEBRAR O CICLO DE VIOLÊNCIA” (2020)

Apontamentos
jurídicos

Imagem: Google

Medidas de natureza judicial
Art. 23 e 24 - Medidas Protetivas (Vítima)
• requerimento em sede policial ou sede judicial
• de imediato inaudita altera pars (a pedido)

Apontamentos
jurídicos

Art. 23. I - programa oﬁcial ou comunitário de
proteção ou de atendimento;
II - recondução ao domicílio (pós afastamento agressor);
III - afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos
direitos relativos a bens, guarda dos ﬁlhos e alimentos;
IV - separação de corpos;

V - matrícula dos dependentes em instituição de
educação básica mais próxima do domicílio ou a
transferência independentemente de vaga. (2019)
Art. 24. Proteção patrimonial:
I - restituição de bens indevidamente subtraídos;
II - proibição temporária de atos e contratos de compra,
venda e locação;
III - suspensão das procurações conferidas;
IV - caução provisória por perdas e danos materiais.

Imagem: Google

Medidas de natureza judicial
Art. 24-A (2018) “Prescreve crime”
(Original alteração/inclusão no CP 61, 121 e 129)
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere
medidas protetivas de urgência:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Apontamentos
jurídicos

§ 1º A conﬁguração do crime independe da competência civil ou
criminal do juiz que deferiu as medidas.
§ 2º Na hipótese de prisão em ﬂagrante, apenas a autoridade
judicial poderá conceder ﬁança.
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras
sanções cabíveis.

• Descumprimento > Prisão preventiva (CPP 313, III)
• Possibilidade de ﬂagrante? Sim.
• Fiança apenas pelo juiz (delegado não)
• Pode ainda converter ﬂagrante em preventiva.
• Para alguns juristas, “desnecessário”. (vide material)

Imagem: Google

Pontos a aprofundar
• Art. 14 - Juizados de VDFM – Varas de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher (Princípio da
Especialização). Competência cível e criminal.

Apontamentos
jurídicos

• Art. 14-A (2019) - Divórcio ou dissolução de união.
Opção de propor ação de divórcio ou de dissolução
de união estável no Juizado de VDFM.
• Art. 15 - Foro concorrente especial - Opção
• Art. 41 - VDFM e não aplicação da Lei nº 9.099/95.
Não são de menor potencial ofensivo.
- Posição do STF e do STJ. Pacíﬁca. Portanto, não:
a) transação; b) representação em lesão corporal leve
- AP Pública Incondicionada; c) suspensão
condicional do processo.
• Penas restritivas de direitos: Súmula 588 -STJ (2017)
• Vedação de “cestas básicas” (art. 17)
• Feminicídio

Imagem: Google

3. Considerações
ﬁnais

Identidade de gênero
●

SENADO FEDERAL PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 191, DE 2017. AUTORIA: Senador Jorge Viana
Altera a redação do art. 2º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006 – Lei Maria da Penha –, para assegurar à mulher as
oportunidades e facilidades para viver sem violência,
independentemente de sua identidade de gênero.

Projeto de Lei

“Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça,
etnia, orientação sexual, identidade de gênero, renda,
cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem
violência, preservar sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
●

Pacote de projetos prevê endurecimento da Lei
Maria da Penha

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/10/23/pacote-de-projet
os-preve-endurecimento-da-lei-maria-da-penha#:~:text=J%C3%A1%20o%2
0Projeto%20de%20Lei,da%20viol%C3%AAncia%20dom%C3%A9stica%20
e%20familiar

Imagem: Google

Síntese
• Mapa Mental
www.jamboard.google.com (Google)
www.lucidchart.com
www.mindmeister.com
www.goconqr.com

• Flash Card
www.quizlet.com
www.ankiweb.net
AnkiDroid (Aplicativo Celular)

Fonte: entendeudireito.blogspot.com.br

Feedback
Go to www.menti.com and use code 53 59 736

Em uma palavra, sintetize a aula de hoje.

www.michelycoutinho.com.br/feedback

Indicações
• Obra coletiva – Manual dos Direitos da Mulher
Coord. Carolina Valença Ferraz et al. Editora Saraiva.
• Artigos sobre violência contra a mulher e Lei Maria da Penha
https://emporiododireito.com.br/leitura/recentesalteracoes-na-lei-maria-da-penha-demagogialegislativa-ou-efet
ividade-no-combate-a-violenciadomestica#.X8aMxrSOGag.link
https://emporiododireito.com.br/leitura/violenciapsicologica-contra-a-mulher-nova-alteracao-da-leimaria-da-pe
nha-e-falta-de-efetividade-na-prevencaoe-punicao-da-violencia-domestica#.X8aNNLIEPA.link
https://emporiododireito.com.br/leitura/medidaprotetiva-de-urgencia-da-lei-maria-da-penha-podeser-aplicadaa-adolescenteinfrator#.X8aNlrfBKCg.link
https://emporiododireito.com.br/leitura/medidas-denatureza-policial-a-mulher-vitima-de-violenciadomestica-alt
eracoes-e-inclusoes-da-lei-n-13-505-17-por-ricardo-antonioandreucci#.X8aN2GPScKw.link
https://emporiododireito.com.br/leitura/violenciacontra-a-mulher-e-principio-da-insigniﬁcancia-porricardo-anto
nio-andreucci#.X8aOAOBUeXQ.link
https://emporiododireito.com.br/leitura/violencia-degenero-e-as-medidas-protetivas-a-mulher-porricardo-anton
io-andreucci#.X8aOmYMCh6E.link

Leituras

Indicações
• Canal Michely Coutinho - Playlist “Direitos Humanos, Gênero e Diversidades” (Desde 2015)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLND-OClluhRwNO69SN7chbwU5ZjCOrcbU
• Maria da Penha. Um caso de Litígio Internacional
CLADEMenvideo
https://www.youtube.com/watch?v=m2ShbJDkzz0
• Filme: Amor?
O ﬁlme é uma mistura poética e emocionante de documentário com ﬁcção, um ﬁlme
sobre violência entre casais, onde atores e atrizes interpretam personagens cujo texto foi
retirado a partir do depoimento
https://www.youtube.com/watch?v=2yBIZF2QxE0

AULA EXTRA - CINEDEBATE

Vídeos

Indicações
• Vídeo autoral “Hoje eu recebi ﬂores”
(Direção Michely Coutinho e Lucas Carvalho. Elenco: Carolina Schmid)
https://www.youtube.com/watch?v=MpSU_oMXbp8&list=PLND-OClluhRwNO69SN7chbwU5ZjCOrcbU&index=3
• A História dos Direitos Humanos (legenda)
Documentário produzido por United for the Human Rights
https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc
• Violência contra a mulher no Brasil em Números
https://www.youtube.com/watch?v=Wbd9fJiin5o
• Campanha Mulheres e Direitos (unfpabrasil)
Com peças enfocadas em homens, mulheres em situação de violência e populações do Norte e Nordeste do Brasil, a
campanha valoriza a contribuição da Lei Maria da Penha e da rede de serviços de atendimento às mulheres em situação de
violência.
https://www.youtube.com/watch?v=bK8hwKmzYto
• Violência Doméstica - Animação
Animação feita pela Brainwash Studios retratando a violência de gênero e suas consequências.
https://www.youtube.com/watch?v=CEmkZ2D2gn4

Vídeos

Indicações
• Samba Enredo 1989 - Direito É Direito
G.R.E.S Unidos de Vila Isabel (RJ)
"Direito é direito / Está na declaração (bis) / A humanidade / É quem tem razão"
• Maria da Penha, Alcione
"Se der mais um passo / Eu te passo a "Maria da Penha" / Você quer voltar pro meu
mundo / Mas eu já troquei minha senha"
• Maria da Vila Matilde, Elza Soares
"Cadê meu celular? / Eu vou ligar pro 180"
• Volta por cima, Maria Bethânia
"Levanta, sacode a poeira / E dá a volta por cima"

Músicas
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Referências
Convivência doméstica e acesso online ao serviço de cartório são apontados como fatores para alto
número de separações
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/brasil-tem-numero-recorde-de-divorcios-no-segundo-sem
estre-de-2020
Divórcios crescem 54% no Brasil após queda abrupta no início da pandemia
https://epoca.globo.com/brasil/divorcios-crescem-54-no-brasil-apos-queda-abrupta-no-inicio-da-pand
emia-24635513
Feminicídios aumentam em quase 10% e violência doméstica em 27%, em Goiás, diz Anuário da
Segurança Pública
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/10/20/feminicidios-aumentam-em-quase-10percent-e-viole
ncia-domestica-em-27percent-em-goias-diz-anuario-da-seguranca-publica.ghtml
Número de feminicídios em Goiás cresce em 2020
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/número-de-feminicídios-em-goiás-cresce-em-2020-1.2
149762

Gratidão!
Sou porque somos!
(Ubuntu)

Feliz aquele que
transfere o que sabe e
aprende o que ensina.

Cora Coralina
email@michelycoutinho.com.br
@michelycoutinho

