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Resumo: A Lei Maria da Penha revela como a Comissão Intera-

mericana de Direitos Humanos influenciou na criação de políti-

cas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar 

contra a mulher no Brasil. A implementação da lei, todavia, de-

pende de alterações legislativas que tornem eficazes as medidas 

necessárias à tutela dos direitos das vítimas de crimes relaciona-

dos às relações de afeto agressivas, mas esbarra em interpreta-

ções equivocadas por parte de autoridades diretamente relacio-

nadas ao combate à criminalidade. Desse modo, pode-se con-

cluir que a utilização dos ensinamentos filosóficos, não só no 

momento da elaboração e aprovação das normas jurídicas, mas 

também no momento de sua interpretação e aplicação, em espe-

cial pelos integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judi-

ciário, além os representantes do Ministério Público, certamente 

contribuiria para que valores fundamentais para a dignidade hu-

mana fossem efetivamente preservados. 
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Abstract: The Maria da Penha Law reveals how the Inter-Amer-

ican Commission on Human Rights influenced the creation of 

public policies to address domestic and family violence against 
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pelo Centro Universitário de Goiás (Uni-Anhanguera). Advogada e professora do 
Centro de Ensino Superior de Jataí (CESUT). 
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women in Brazil. The implementation of the law, however, de-

pends on legislative changes that make effective the measures 

necessary to protect the rights of victims of crimes related to ag-

gressive affective relationships, but runs into misinterpretations 

by authorities directly related to the fight against crime. In this 

way, it can be concluded that the use of philosophical teachings, 

not only at the time of the elaboration and approval of legal 

norms, but also at the moment of their interpretation and appli-

cation, especially by members of the Legislative, Executive and 

Judiciary branches, besides the representative of the Public Pros-

ecutor's Office, would certainly contribute to ensuring that fun-

damental values for human dignity were effectively preserved.  

 

Keywords: Lei Maria da Penha. Violence against Women. Leg-

islative Amendment. Philosophy of law. Implementation of 

Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 violência praticada contra as mulheres foi e 

continua sendo utilizada como meio de perpetuar 

a desigualdade e o desrespeito nas relações de 

poder estabelecidas na sociedade. 

Somente a partir do século XX, os Estados 

soberanos reconheceram que deveriam intervir nas agressões 

físicas, psicológicas e sexuais cometidas contra a mulher em 

ambiente doméstico. 

Em razão disso, importantes instrumentos internacionais 

de direitos humanos passaram a prever proteção específica à 

A 
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dignidade das vítimas de relacionamentos afetivos abusivos, 

frutos do patriarcado, sistema de dominação em que as mulheres 

são hierarquicamente subordinadas a autoridade dos homens2. 

O primeiro deles foi a Carta das Nações Unidas, assinada 

depois do fim da segunda guerra, em 26 de julho de 1945, 

quando os países signatários se comprometeram a “reafirmar a 

fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor 

do ser humanos na igualdade de direito dos homens e das 

mulheres”3. 

A Organização das Nações Unidas em 1993, na 

Conferência Mundial dos Direitos Humanos, estabeleceu que a 

proteção dos direitos humanos das mulheres deveria ser 

prioridade para a comunidade internacional4. 

No Brasil, em 1994, foi realizada em Belém do Pará a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, oportunidade em que a violência foi 

definida como qualquer conduta baseada no gênero, causadora 

“de morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada5”. 

Posteriormente, no dia 7 de agosto de 2006 foi promul-

gada a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que criou meca-

nismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
 

2 WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: UnB, 1991. p. 234.  
3 Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1945/CartadasNacoesUnidas.pdf>. 
Acesso em: 7 jul. 2018. 
4 18. Os Direitos Humanos das mulheres e das crianças do sexo feminino constituem 
uma parte  
inalienável, integral e indivisível dos Direitos Humanos universais. [...]A violência 
baseada no sexo da pessoa e todas as formas de assédio e exploração sexual, nomea-
damente as que resultam de preconceitos culturais e do tráfico internacional, são in-
compatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser eliminadas. Isto 

pode ser alcançado através de medidas de caráter legislativo e da ação nacional e co-
operação internacional em áreas tais como o desenvolvimento socioeconômico, a edu-
cação, a maternidade segura e os cuidados de saúde, e a assistência social. 
Disponível em: <www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declara-
cao_viena.pdf >. Acesso em: 7 jul. 2018. 
5 Disponível em: <http:www.cidh.org/Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm>. 
Acesso em: 7 jul. 2018. 
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contra as mulheres, atribuindo ao poder público a elaboração de 

políticas públicas para assegurar a eficácia dos direitos humanos 

femininos e para resguardá-las de qualquer forma de negligên-

cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão6, 

nos moldes do art. 226, § 8º, da Carta Política7. 

Apesar do esforço empreendido pelas diversas nações 

objetivando proteger a dignidade da mulher, e dos avanços 

ocorridos após a publicação da lei 11.340/2006, verifica-se que 

as políticas públicas desenvolvidas no Brasil não alcançaram o 

progresso esperado, já que quantidade de agressões praticadas 

no âmbito doméstico aumentou vertiginosamente.  

É o que demonstra o mapa da violência elaborado pela 

Flacso, que expõe a estatística elaborada somente em relação aos 

assassinatos cometidos pela condição do sexo feminino, 

segundo a qual a taxa brasileira em 2015 alcançou 4,8 

homicídios por 100 mil mulheres, colocando o país na 5ª posição 

mundial entre os mais violentos dos 83 pesquisados, nos quais o 

percentual médio foi de 2,0 homicídios por 100 mil mulheres8. 

Essas informações atestam que dez anos depois da 

publicação da Lei Maria da Penha, os índices de agressividade 

ligados a relacionamentos afetivos atingem patamares 

alarmantes, ao ponto de uma mulher ter sido assassinada a cada 

duas horas, sendo que o Estado brasileiro se mostra ineficaz até 

mesmo no registro das ocorrências, pois somente 11% dos casos, 

o que corresponde a apenas 533 óbitos, foram catalogados como 

feminicídio9. 

 
6 Lei nº 11.340/2006, Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 7 jul. 2018. 
7 Art. 226 da CF. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a inte-
gram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituica-
oCompilado.htm>. Acesso em: Acesso em: 7 jul. 2018. 
8 Disponível em: <www.flacso.org.br>. Acesso em: 7 jul. 2018. 
9 Feminicídio é um tipo derivado do crime de homicídio previsto no art. 121 do Có-
digo Penal praticado:  
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Se por um lado a Organização das Nações Unidas 

considera que o Brasil tem uma das melhores leis de combate à 

violência doméstica no mundo10, por outro a demora na 

concessão de medidas protetivas de urgência pelo Poder 

Judiciário é apontada como um dos principais fatores que 

contribuem sobremaneira para o crescente número de infrações 

penais dessa natureza.  

Exatamente por isso foi proposta alteração legislativa11, 

que tinha por finalidade dar celeridade a atuação estatal, por 

meio da concessão de medidas protetivas de urgência em favor 

da ofendida pelos Delegados de Polícia, primeiras autoridades 

procuradas pelas vítimas que decidem noticiar agressões domés-

ticas e solicitar que providências fossem tomadas. 

Entretanto, o Presidente da República vetou o artigo 12-

B da Lei 13.505/201712, sob o argumento de que referidas pro-

vidências violariam o princípio da reserva de jurisdição. 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é anali-

sar, à luz das concepções filosóficas de Miguel Reale, se a apli-

cação das medidas protetivas de urgência destinadas à proteção 

dos direitos e garantias das vítimas de violência doméstica e 

 
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino 
VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Fede-
ral, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no 

exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou 
parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição:              
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime 
envolve: 
I - violência doméstica e familiar;  
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. 

Acesso em: 7 jul. 2018. 
10 Disponível em: <www.unwomen.org/.../2011/.../progress-of-the-world-s-women>. 
Acesso em: 7 jul. 2018. 
11Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/mate-
ria/125364>. Acesso em: 7 jul. 2018. 
12 Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13505.htm>. Acesso em: 7 jul. 2018. 
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familiar e seus dependentes pelo Delegado de Polícia incide em 

inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da re-

serva de jurisdição. 

 

2 A CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA E A PROPOSTA 

DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA 

 

A Lei 11.340/2006, promulgada no dia 7 de agosto de 

2006, atribuiu ao poder público brasileiro a elaboração de polí-

ticas públicas para assegurar a efetiva proteção das mulheres em 

situação de vulnerabilidade afetiva, resguardando-as de qual-

quer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

Foi criada após Maria da Penha Fernandes, biofarmacêu-

tica pós-graduada, apresentar no dia 20 de agosto de 1998 de-

núncia junto à Organização dos Estados Americanos para apurar 

a omissão da justiça brasileira em relação aos crimes cometidos, 

à época, por seu marido o professor universitário e economista 

colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros que, por quase 

duas décadas não sofreu qualquer espécie de punição pelos cri-

mes cometidos contra a ex-esposa. 

A primeira agressão ocorreu na madrugada de 29 de 

maio de 1983, em Fortaleza-CE, quando Marco Antônio deferiu-

lhe um tiro de espingarda, que a deixou paraplégica aos 38 anos 

de idade. 

Depois de ficar quatro meses hospitalizada, Maria da Pe-

nha, ao voltar para casa, foi novamente agredida pelo ex-marido 

que, poucos dias depois, tentou matá-la novamente por eletro-

cussão. 

Ao analisar a denúncia ofertada, a Comissão Interameri-

cana de Direitos Humanos – CIDH - elaborou o relatório nº 

54/01 (caso 12.051)13, responsabilizando a República Federativa 

 
13 Disponível em: <www.cidh.oas.brannualrep/2000port/12051.htm>. Acesso em: 9 
jul. 2018. 
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do Brasil pela violação de garantias judiciais asseguradas pelos 

arts. 1º, 8º e 25 do Pacto de San José da Costa Rica14 e do art. 7º 

da Convenção de Belém do Pará15. 

A CIDH considerou, ainda, que a falta de julgamento e 

condenação de Marco Antônio Heredia Viveiros enunciou a im-

punidade que perdurou por mais de quinze anos no caso 12.051, 

restando evidenciada de forma geral, segundo o relatório, a tole-

rância do Brasil com práticas criminosas que perpetuam e ali-

mentam a violência contra a mulher16. 

No relatório ficou consignado, também, que a falta de 

efetividade dos poderes estatais no combate aos crimes 

 
14 Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos 
1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liber-
dades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que 
esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem naci-
onal ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
Artigo 8.  Garantias judiciais 

1.Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 
razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, 
ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza. 
Artigo 25.  Proteção judicial 
 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso 
efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem 

seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Con-
venção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no 
exercício de suas funções oficiais. 
Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_ameri-
cana.htm>. Acesso em: 9 jul. 2018. 
15 ORGANIZAÇÃO DA NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção Interamericana 
para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher – “Convenção de Belém 
do Pará” (1994). Adotada na cidade de Belém do Pará, Brasil, aos 9 de junho de 1994.  

Artigo 7 
Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convêm em 
adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, 
punir e erradicar tal violência. 
Disponível em <http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm>. 
Acesso em: 9 jul. 2018. 
16 Idem 13. 
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domésticos constitui um padrão geral de negligência e discrimi-

nação, criando um ambiente propício à violência doméstica17. 

Diante do que foi apurado, a Comissão recomendou a 

elaboração de uma lei específica e a adoção de políticas públicas 

eficientes no enfrentamento da violência doméstica, ante o reco-

nhecimento da omissão e negligência das autoridades brasilei-

ras, que deixaram de tomar as providências necessárias contra 

Marco Antônio Heredia Viveiros por quase duas décadas. 

Algumas políticas específicas foram sugeridas, tais 

como, a capacitação de funcionários, tanto de policiais, quanto 

de membros e auxiliares do Poder Judiciário, a simplificação dos 

procedimentos judiciais objetivando reduzir o tempo de tramita-

ção dos processos e a multiplicação da quantidade de delegacias 

policiais especializadas, com a finalidade de possibilitar a efe-

tiva investigação das violações aos direitos das mulheres. 

Atendendo as orientações da OEA e observando a Con-

venção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação 

contra a mulher18, e ainda a Convenção Interamericana para Pre-

venir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher19, o legisla-

dor brasileiro, ao editar a lei especial, definiu em seu artigo 5º, 

caput, violência doméstica como “qualquer ação ou omissão ba-

seada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial20”. 

 
17 Idem 13. 
18 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra a mulher (CEDAW – 1979). Adotada pela Resolução n. 34/180 
da Assembleia Geral das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1979 e ratificada pelo 

Brasil em 1 de fevereiro de 1984.  
Disponível em 
<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10233.htm>. Acesso em 9 jul. 2018.  
19 Disponível em: <http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/m.Belem.do.Para.htm>. 
Acesso em: 9 jul. 2018. 
20 Art. 5º da Lei nº 11.340/2006, Disponível em: <https: www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 9 jul. 2018. 

http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10233.htm
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A par disso, implantou no artigo 2221 um rol não taxativo 

de medidas protetivas de urgência22 que obrigam o agressor, 

consideradas uma das principais inovações inseridas no ordena-

mento jurídico, dentre elas, o afastamento do lugar de coabitação 

com a vítima; a suspensão ou restrição do porte de armas; a pro-

ibição de se aproximar, tanto da mulher, quanto de seus familia-

res e de testemunhas; a vedação de comunicação por qualquer 

meio e de frequentação nos mesmos lugares; a limitação ou sus-

pensão de visitas aos filhos menores e a prestação de verba ali-

mentar. 

Segundo Sousa, constituem espécies de medidas caute-

lares, visando a garantia das integridades física, psicológica, mo-

ral e material (patrimonial) das vítimas23. 

A principal finalidade de tais deliberações é propiciar 

que a mulher tenha condições de agir de forma livre ao optar por 

buscar a proteção dos órgãos públicos de segurança, em especial, 

as delegacias de polícia, quando estiver sendo vítima de agres-

sões no ambiente doméstico.  

Dessa forma, constatada conduta que venha caracterizar 

violência exercida contra a mulher ocorrida no âmbito das rela-

ções domésticas ou familiares dos envolvidos deve o Juiz, rece-

bido o pedido, decidir sobre a aplicação das providências caute-

lares no prazo de 48h24, determinando, se for o caso, o 

 
21 Art. 22 da Lei nº 11.340/2006, Disponível em: <https: www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 9 jul. 2018. 
22 Para o CNJ, a medida protetiva é um dos mecanismos criados pela lei para coibir e 
prevenir a violência doméstica e familiar, assegurando que toda mulher, independen-
temente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 
idade e religião, goze dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e tenha 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, com a preservação de sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 
Disponível em: <https: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80317-conheca-as-medi-
das-protetivas-previstas-pela-lei-maria-da-penha>. Acesso em: 9 jul. 2018. 
23 SOUSA, Sérgio Ricardo. Comentários à lei de combate à violência contra a mulher. 
Curitiba: Juruá, 2009. 
24 Art. 18 da Lei nº 11.340/2006, Disponível em: <https: www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 9 jul. 2018. 
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encaminhamento da ofendida da ofendida ao órgão de assistên-

cia judiciária, comunicando aos órgãos responsáveis e ao Minis-

tério Público para que sejam adotadas as providências cabí-

veis25.  

Das deliberações que obrigam o agressor, a de proibição 

de contato e de aproximação com a ofendida ou seus familiares 

é indicada como uma das mais importantes. 

Isto porque, não raras vezes a pessoa que comete crime 

contra a mulher pertence ao seu âmbito familiar, convivendo, 

porquanto, muito próximo a ela, razão porque a vedação de man-

ter comunicação com a vítima é fundamental para pessoa evitar 

novas práticas da mesma natureza.  

Trata-se de providência relevante, particularmente por-

que o contato proibido não ocorre apenas entre o indiciado ou 

acusado e a vítima, mas sim em relação a qualquer outra pessoa 

que tenha alguma ligação com o fato delituoso perpetrado, am-

pliando o campo de proteção. 

Por esses motivos, é inegável que as inovações legislati-

vas inseridas na Lei Maria da Penha constituem um marco no 

enfrentamento da violência doméstica. Contudo, a despeito de 

ter editado a terceira melhor lei mundial, o Estado brasileiro con-

tinua sendo absolutamente ineficiente no cumprimento das obri-

gações assumidas junto à Organização dos Estados Americanos. 

É que, uma década após a publicação da lei os dados re-

lativos aos crimes decorrentes de relacionamentos abusivos au-

mentaram vertiginosamente, fato que mostra a ineficiência esta-

tal no cumprimento das políticas públicas preventivas e repres-

sivas.  

Ao examinar as causas dessa atuação deficiente, averi-

guou-se que “de todos os problemas apontados, o mais grave é 

 
25 MENDES, Nayra Gomes Mendes. Delegados podem conceder medidas protetivas? 
Como tornar a Lei Maria da Penha efetiva com a morosidade do Judiciário?. Dispo-
nível em:< https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/delegados-podem-conce-
der-medidas-protetivas-15032017>. Acesso em: 9 jul. 2018. 
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a morosidade judicial e o consequente volume de processos que 

prescrevem sem decisões26”.  

Diante disso, surgiu a necessidade de elaborar alterações 

legislativas, a fim de tornar efetivas as políticas públicas de en-

frentamento à violência de gênero, notadamente as medidas pro-

tetivas de urgência, que tem por finalidade assegurar imediata e 

efetiva proteção à vítima e a seus familiares. 

Assim, no dia 02 de fevereiro de 2015 o Deputado Fede-

ral Sérgio Vidigal protocolou na Câmara dos Deputados pro-

posta visando alterar a Lei Maria da Penha para definir normas 

gerais para a composição das equipes policiais de atenção à mu-

lher vítima de violência doméstica ou familiar. 

Encaminhado ao Senado Federal, o projeto recebeu o nº 

7 de 201627, com a finalidade de incluir na Lei nº 11.340/2016 

os seguintes artigos:  
Art. 10-A. O atendimento policial e pericial especializado e 

ininterrupto é direito da mulher vítima de violência doméstica 
e familiar. 

§ 1º A inquirição de vítima ou testemunha de violência do-

méstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá 

às seguintes diretrizes: 

I- salvaguardar a integridade física, psíquica e emocional da 

depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em 

situação de violência doméstica; 

II – garantir que em nenhuma hipótese a vítima de violência 

doméstica, familiares e testemunhas terão contato direto com 

investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionados; 

III- evitar a revitimização da depoente, com sucessivas inqui-
rições sobre o mesmo fato, nos âmbitos criminal, cível e admi-

nistrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada; 

IV- prestar atendimento policial e pericial especializado e inin-

terrupto, preferencialmente, por servidores do sexo feminino 

previamente capacitados. 

 
26 PASINATO, Wânia. Acesso à Justiça e Violência Doméstica e Familiar contra as 
Mulheres: As percepções dos Operadores Jurídicos e os Limites para a Aplicação da 
Lei Maria da Penha. São Paulo: Revista Direito GV, 2015. 
27 Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/mate-
ria/125364>. Acesso em: 9 jul. 2018. 
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§ 2º Na inquirição de vítima ou testemunha de delitos de que 

trata esta Lei, adotar-se-á, preferencialmente, o seguinte proce-

dimento: 

I- a inquirição será feita em recinto especialmente projetado 

para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e ade-

quados à idade da vítima ou testemunha, ao tipo e à gravidade 

da violência sofrida; 

II- quando for o caso, a inquirição será intermediada por pro-
fissional especializado em violência doméstica designado pela 

autoridade judiciária ou policial; 

III- o depoimento será registrado por meio eletrônico ou mag-

nético, cuja degravação e mídia passarão a fazer parte inte-

grante do inquérito.” 

“Art. 12-A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de 

suas políticas e planos de atendimento à mulher vítima de vio-

lência doméstica, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, 

à criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mu-

lher - DEAMs, de Núcleos Investigativos de Feminicídio e de 

equipes especializadas para o atendimento e investigação das 

violências graves contra a mulher.” 
“Art. 12-B. Verificada a existência de risco atual ou iminente 

à vida ou integridade física e psicológica da vítima ou de seus 

dependentes, a autoridade policial, preferencialmente da dele-

gacia de proteção à mulher, poderá aplicar provisoriamente, até 

deliberação judicial, as medidas protetivas de urgência previs-

tas no inciso III do art. 22 e nos incisos I e II do art. 23 desta 

Lei, intimando desde logo o ofensor. 

§ 1º O juiz deverá ser comunicado no prazo de vinte e quatro 

horas e poderá manter ou rever as medidas protetivas aplicadas, 

ouvido o Ministério Público no mesmo prazo. 

§ 2º Não sendo suficientes ou adequadas as medidas protetivas 
previstas no caput, a autoridade policial representará ao juiz 

pela aplicação de outras medidas protetivas ou pela decretação 

da prisão do autor. 

§ 3º A autoridade policial poderá requisitar os serviços públi-

cos necessários à defesa da vítima e de seus dependentes.  

Entretanto, ao ser encaminhado à Presidência da Repú-

blica, o presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia, no 
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exercício do controle de constitucionalidade28 preventivo29, san-

cionou a Lei 13.505, de 8 de novembro de 2017, mas vetou o 

caput e os parágrafos 1º e 2º do art. 12-B, sob o argumento de 

que: 
Os dispositivos, como redigidos, impedem o veto parcial do 

trecho que incide em inconstitucionalidade material, por viola-

ção aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao invadirem 

competência afeta ao Poder Judiciário e buscarem estabelecer 

competência não prevista para as polícias civis30. 

 

3 DA INOBSERVÂNCIA À FILOSOFIA DO DIREITO: A LEI 

13.505/2017 E PERPETUAÇÃO DA INEFICIÊNCIA ESTA-

TAL NA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DAS MULHERES 

 

Dez anos após o início de sua vigência, a Lei “Maria da 

Penha” foi alterada pela Lei 13.505, de 8 de novembro de 2017, 

elaborada depois de analisadas informações sobre a ineficiência 

da atividade estatal na tutela imediata dos direitos da mulheres. 

Acontece que a novel legislação regulamentou tão so-

mente o atendimento policial e pericial especializado e ininter-

rupto, a ser prestado, preferencialmente, por servidores do sexo 

feminino, às vítimas de violência doméstica e familiar, posto que 

vetado o artigo 12-B. 

Pesquisando as razões que desencadearam o veto ao dis-

positivo que dispunha sobre a aplicação provisória, até posterior 

manifestação judicial, das medidas protetivas de urgência 

 
28 Para Paulo Bonavides, controle de constitucionalidade é o conjunto de instrumentos 
através do qual uma Corte ou outro órgão legitimado exerce um juízo de verificação 
de compatibilidade (validade) formal, material e circunstancial de determinado ato 

estatal em relação aos preceitos da Constituição, in Direito Constitucional. 1ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1980, pp. 222-225. 
29 O Chefe do Poder Executivo, executando o controle preventivo, pode utilizar o veto 
no decorrer da fase de criação do ato normativo, evitando a transformação do projeto 
em lei. 
30 Veto nº 40, de 2017. Disponível em: <http://www.contas.tcu.gov.br>. Acesso em: 
12 jul. 2018. 
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previstas no inciso III do art. 2231 e nos incisos I e II do art. 2332 

da Lei 11.340, comprovada a existência de risco atual ou imi-

nente à vida ou integridade física e psicológica da vítima ou de 

seus dependentes, conclui-se que foram desprezados aspectos da 

filosofia ensinados, particularmente por Miguel Reale, aptos à 

concretização de direitos, notadamente os que aspiram “atingir 

o valor essencial sobre aquilo que se enuncia sobre os ho-

mens33”. 

De fato, o Estado, não somente ao elaborar as normas 

jurídicas, mas também ao aprová-las, tem o dever de considerar 

o ser humano como “o valor fundamental, algo que vale por si 

mesmo, identificando-se seu ser com a sua valia”34. 

Por esse motivo, tanto o Poder Legislativo no exercício 

da função legiferante, quanto o Executivo, ao sancionar e exe-

cutar as leis, têm a obrigação de preservar valores fundamentais 

para assegurar uma existência digna.  

 
31 Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou se-
paradamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite 

mínimo de distância entre estes e o agressor; 
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comu-
nicação; 
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psi-
cológica da ofendida; 
Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/l11340.htm>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
32 Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de 

proteção ou de atendimento; 
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domi-
cílio, após afastamento do agressor; 
Disponível em: <www.planalto.gov.br/l11340.htm>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
33 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 19ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 
p.550. p. 210. 
34 Ibid., p. 210. 
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Singularmente porque “há uma força nos valores que os 

inclina a se realizar, atualizando-se mediante a vigência de nor-

mas como as de natureza jurídica35”, devendo 
a regra jurídica, portanto, deve ter em primeiro lugar, este re-

quisito: deve procurar realizar ou amparar um valor [...]. Isto 
significa que não se legisla sem finalidade e que o Direito é 

uma realização de fins úteis e necessários à vida, ou por ela 

reclamados36.  

O dispositivo vetado tinha a finalidade de amparar a mu-

lher de forma imediata, por meio da concessão de medidas pro-

tetivas de urgência pelos Delegados de Polícia, nas situações em 

que restasse demonstrada a iminência da prática de um crime 

doméstico, resguardando sua liberdade e protegendo sua vida. 

Sem dúvida, o artigo 12-B destinava-se a prevenir deli-

tos, atribuindo eficácia às políticas públicas protetivas previstas 

na lei 11.340/2006, que objetivam salvaguardar bens valiosos, já 

que autoridades policiais geralmente são as primeiras a serem 

procuradas quando demonstrada a possibilidade de cometimento 

de infrações penais decorrentes de relacionamentos abusivos. 

Daí porque causa espanto as razões do veto ao referido 

dispositivo, baseadas na invocada reserva de jurisdição, em par-

ticular porque não se extrai da Carta Política vigente dispositivo 

que condicione a decretação de toda e qualquer medida cautelar 

pelos Delegados de Polícia a uma prévia decisão judicial, tanto 

assim que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que mencio-

nado postulado se restringe somente aos casos em que determi-

nados atos, portanto não todos, ficam submetidos unicamente ao 

pronunciamento do Poder Judiciário37.   

 
35 Ibid., 598.  
36 Ibid., 594. 
37 No julgamento do MS 23452, o Min. Celso de Mello afirmou que “O postulado da 
reserva constitucional de jurisdição importa em submeter, à esfera única de decisão 
dos magistrados, a prática de determinados atos cuja realização, por efeito de explícita 
determinação constante do próprio texto da Carta Política, somente pode emanar do 
juiz, e não de terceiros [...]”.  
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarE-
menta.asp?s1=000020700&base=baseAcordaos>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
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Tanto é verdade que o Código de Processo Penal38 prevê 

várias providências que o Delegado deve realizar sem autoriza-

ção judicial, dentre outras, apreender objetos; ordenar a identifi-

cação do indiciado pelo processo datiloscópico; requisitar,nos 

crimes previstos nos arts. 14839, 14940 e 149-A41, no § 3º do art. 

15842 e no art. 15943 do Código Penal e no art. 239 da Lei nº 

 
38 Disponível em: <http://www. www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
39 Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: 
Pena - reclusão, de um a três anos. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. 
Acesso em: 12 jul. 2018. 
40 Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes 
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.  
Disponível em: <www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. 
Acesso em: 12 jul. 2018. 
41 Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou 

acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a 
finalidade de:  
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;  
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;  
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;  
IV - adoção ilegal; ou 
V - exploração sexual.  
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. 
Acesso em: 12 jul. 2018. 
42 Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito 
de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se 
faça ou deixar de fazer alguma coisa: 
§ 3o Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condi-
ção é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 
(seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, apli-

cam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, respectivamente 
Disponível em: <www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. 
Acesso em: 12 jul. 2018. 
43 Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer 
vantagem, como condição ou preço do resgate: 
 Pena - reclusão, de oito a quinze anos. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art148
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art149a
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art158%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art158%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art239
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8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Ado-

lescente44,  de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas 

da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima 

ou de suspeitos e conceder liberdade provisória com fiança. 

Vale ressaltar, ainda, que a autoridade policial igual-

mente poderá determinar a condução coercitiva do acusado e, 

inclusive, dar-lhe voz de prisão em flagrância delitiva. 

Isto quer dizer, a própria norma fundamental deixou ao 

critério do legislador infraconstitucional possibilitar a atuação 

imediata da autoridade policial em relação a inúmeras matérias, 

muitas delas constantes do Código de Processo Penal, indepen-

dentemente de anterior pronunciamento jurisdicional. 

Era exatamente esse o objetivo do artigo vetado: possi-

bilitar a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas 

no inciso III do artigo 22 e nos incisos I e II do artigo 23, ante a 

existência de risco atual ou iminente à vida ou a integridade fí-

sica e psicológica da vítima e seus dependentes. 

De mais a mais, caso o Delegado de Polícia concedesse 

alguma dessas medidas, deveria comunicar ao Juiz no prazo de 

24 horas, que poderia mantê-las ou revê-las, ouvindo-se, em 

igual prazo, o Ministério Público, ou seja, o ato necessariamente 

seria submetido ao crivo do Poder Judiciário. 

Desse modo, e considerando que não há reserva de juris-

dição para a decretação de toda e qualquer providência cautelar 

pelo Delegado de Polícia, e que a lei pode atribuir-lhe a aplica-

ção de medidas protetivas sem prévia decisão judicial, deduz-se 

que a justificativa para o veto ao art. 12-B definitivamente não 

 
Acesso em: 12 jul. 2018. 
44 Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou 
adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito 
de obter lucro: 
Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa. 
Disponível em:<http://www. www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. 
Acesso em: 12 jul. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art239
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art239


_920________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

buscou examinar o elemento apto a sustentar a elaboração de 

normas jurídicas, isto é, seu verdadeiro “fundamento” que é,  
no plano filosófico, o valor ou o complexo de valores que legi-

tima uma ordem jurídica, dando razão a sua obrigatoriedade, e 

dizemos que uma regra tem fundamento quando visa a realizar 

ou tutelar um valor reconhecido necessário à coletividade45. 

Ao que parece, a proteção de valores primordiais ilus-

trada pela filosofia do direito não é levada em consideração por 

autoridades que deveriam atuar em prol das vítimas de violência 

doméstica.  

É que, contra a aplicação das mencionadas medidas pro-

tetivas pelo Delegado de Polícia se posicionaram associações de 

magistrados e membros do Ministério Público. 

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) emi-

tiu nota técnica por meio da qual defendeu que “[...] a Lei Maria 

da Penha traz uma série de constrições à liberdade do réu, inclu-

sive a sua locomoção”, as quais só podem ser decididas exclusi-

vamente pelo Poder Judiciário, e que, após a criação do Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ), a atuação judicial passou a ocor-

rer 24 horas por dia, existindo, inclusive, nas comarcas distantes, 

um magistrado responsável pela análise de providências urgen-

tes, fato que ampliou a decretação de medidas protetivas de ur-

gência46. 

E a Associação Nacional do Ministério Público (CO-

NAMP), também por meio da nota técnica n.º 05/2016, asseve-

rou que “a decisão de medidas protetivas de urgência é uma 

grave ingerência nos direitos fundamentais do investigado”, e 

afirmou ser inconstitucional transferir a restrição de tais direitos 

“da esfera judicial para a policial, ao argumento simplório de 

que supostamente o Poder Judiciário seria lento ou omisso em 

suas decisões”47.  

 
45 Ibid., p. 594. 
46 Disponível em: <http:www. amb.com.br>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
47 Disponível em: <http:www. conamp.org.br>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
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As notas citadas evidenciam que integrantes da magistra-

tura e do Ministério Público demonstraram exclusiva preocupa-

ção com os direitos do “investigado”, em detrimento dos direitos 

das vítimas. 

De igual forma, também chama a atenção o argumento 

de que existe mera suposição acerca da demora na concessão 

das medidas protetivas, mormente porque tanto a Associação 

dos Magistrados Brasileiros, quanto a Associação Nacional do 

Ministério Público tiveram acesso a dados que demonstram exa-

tamente o contrário.  

Dentre eles, o relatório final da Comissão Parlamentar 

Mista de inquérito instaurada para investigar a situação da vio-

lência contra a mulher e apurar a existência de omissão por parte 

do poder público brasileiro48. 

Do relatório verificou-se, por exemplo, que no Acre o 

prazo para a concessão de medidas protetivas de urgência é de 

um a seis meses, sendo que algumas só foram apreciadas após 

um ano do pedido49. 

Constatou-se, ainda, que no estado de Pernambuco al-

guns deferimentos demoravam oito meses e no Tocantins, o 

prazo médio era de aproximadamente 15 dias úteis50. 

Além dos dados já referidos, existem outros que estão à 

disposição de qualquer pessoa e corroboram a quantidade 

crescente do número de crimes perpetrados no ambiente 

doméstico. 

O 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública51, por 

exemplo, é um instrumento importante para quem desempenha 

atividades relacionadas à ordem jurídico penal.  

 
48 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violen-
cia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violen-
cia-contra-as-mulheres>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
49 Idem 41. 
50 Idem 41. 
51 Disponível em: <www.forumseguranca.org.br/publicacoes/11o-anuario-brasileiro-
de-seguranca-publica>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
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Foi publicado em outubro de 2017, com pesquisa 

referente somente aos casos de feminicídios notificados em 

2016, que compilou 4.617 mulheres assassinadas pelo simples 

fato de serem mulheres. 

A par disso, o 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pú-

blica52 informa que no ano de 2017 foram registrados mais de 

221.238 casos de violência doméstica relacionados somente aos 

delitos de lesões corporais, o que alcança, sem contabilizar as 

subnotificações, um número aproximando de 606 crimes desta 

natureza executados a cada dia. 

E o que é pior, estima-se que a cada 24 horas cerca de 13 

mulheres são assassinadas no Brasil, tendo o ligue 100 recebido 

mais de 560 mil ligações relatando as mais diversas formas de 

violência doméstica apenas no primeiro semestre de 201753. 

Sem dúvida, são referências bastante expressivas e cada 

vez mais divulgadas pela imprensa nacional e internacional, até 

porque o Brasil já foi condenado pela CIDH no caso Maria da 

Penha, retratando, mesmo sem o cômputo das subnotificações, a 

situação de absoluto desamparo vivenciada por centenas de mu-

lheres no território nacional. 

Aliás, a grave situação de violência contra as mulheres 

deveria ser a preocupação mais relevante das autoridades brasi-

leiras constituídas, sendo a atuação policial imediata, um instru-

mento para prevenir, eficientemente, as infrações penais come-

tidas no âmbito doméstico. 

Principalmente considerando que, na iminência da prá-

tica de crimes domésticos, as vítimas procuram em primeiro lu-

gar as Delegacias de Polícia, “consideradas a principal porta de 

entrada para a rede de atendimento, sendo a atividade policial 

entendida pelas mulheres pesquisadas como a melhor resposta 

possível para a agressão”, conforme o relatório de auditoria 
 

52Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/uploads/2017/12/anua-
rio_11_2017.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
53 Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes.aplicacao+da+lei+Ma-
ria+da+Penha+e+desigual+no+Brasil>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
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operacional desenvolvido pelo Tribunal de Contas de União, ao 

avaliar a execução das políticas públicas de combate à violência 

doméstica54”.  

Na auditoria ficou registrado que, em um estudo elabo-

rado pela Unicamp, “80% das mulheres vítimas de situação de 

violência se socorrem neste equipamento da rede55. 

Ainda de acordo com o TCU, de 68 mulheres que tive-

ram medidas protetivas concedidas, 54% afirmaram que a de-

mora na concessão foi superior a uma semana, o que corres-

ponde a mais de três vezes o prazo previsto na Lei Maria da Pe-

nha56.  

Certamente estatísticas como essas foram objeto de aná-

lise quando da proposta de modificação da lei, notadamente no 

que pertine a possibilidade de concessão de medidas protetivas 

de urgência pelos Delegados de Polícia, dada a necessidade de 

implementação de políticas públicas voltadas a dar efetiva pro-

teção às vítimas de violência doméstica. 

Todavia, foram desprezadas pelas Associações dos Ma-

gistrados Brasileiros e do Ministério Público (CONAMP), ao 

defenderem argumentos que não se sustentam, pois que não há 

mera suposição de demora na concessão de medidas protetivas 

pelas autoridades judiciais e inexiste violação à reserva de juris-

dição. 

Igualmente não foram observadas pelo Presidente da Re-

pública, que entendeu bom bem vetar o artigo 12-B, ao que tudo 

indica atendendo interesses das associações reportadas, fato que 

externa o desprezo às lições de filosofia do direito ensinadas ma-

gistralmente por Miguel Reale, que norteiam a real dimensão da 

noção de valor a ser sopesada em um Estado de Direito. 

 
54 Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?in-
line=1&fileId=8A8182A14D92792C014D9282D2B35E13>. Acesso em: 12 jul. 
2018. 
55 Idem 47. 
56 Idem 47. 
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Seguramente, se mencionadas autoridades adotassem as 

concepções filosóficas realeanas57 entenderiam que sempre 

existe “um valor iluminando a regra jurídica, como fonte primor-

dial de sua obrigatoriedade” e que “todo ordenamento jurídico 

de um povo origina-se de valores, e deles recebe seu sentido e 

significado”. 

Portanto, os integrantes das funções republicanas legis-

lativa, executiva e judiciária, além dos membros dos Ministérios 

Públicos federal e estadual, deveriam conceber a norma jurídica 

não como simples  
entidade lógico-formal, suscetível de ser concebida com total 

abstração de seu conteúdo de natureza axiológica. Ao contrá-

rio, além do valor lógico que lhe deve ser inerente (pois todo 

juízo alberga sempre uma pretensão de verdade e de certeza), 

o juízo do dever ser aponta para um valor, destina-se a promo-

ver a tutela de algo valioso [...]58.” 

Essencialmente porque o juízo lógico que fundamenta as 

normas jurídicas possui “significados que transcendem eviden-

temente o plano lógico-formal, referindo-se à existência humana 

e à salvaguarda de seus valores59”. 

Desse modo, os representantes do Ministério Público, do 

Poder Judiciário e o Presidente da República, particularmente no 

que pertine à efetividade das políticas públicas de proteção pre-

vistas na Lei Maria da Penha precisam, urgentemente, entender 

que “o problema dos valores” que devem ser sopesados na ela-

boração e execução de normas jurídicas é de “compreensão”60, 

que “representa um ato positivo de envolvimento do fenômeno, 

quase que diríamos de “penetração do objeto” para situá-lo no 

seu sentido total para a existência humana61. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
57 Ibid., p. 594. 
58 Ibid., p.  226. 
59 Ibid., p.  225. 
60 Ibid., p.  210. 
61 Ibid., p. 259. 
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É incontestável que a publicação da Lei 11.340/2006 re-

presenta um marco substancial no enfrentamento preventivo e 

repressivo da violência doméstica no Brasil. 

Resulta de um lento processo histórico, por meio do qual 

foi reconhecida a necessidade incontestável da intervenção do 

Estado nas relações familiares afetivas brasileiras. 

Apesar de sua inegável importância, e de ser elogiada por 

parcela expressiva dos brasileiros, dentre a qual os 66% da po-

pulação que afirmaram ter presenciado uma mulher ser agredida 

física ou verbalmente62, sua implementação encontra resistência 

por parte de autoridades vinculadas ao combate à criminalidade. 

Prova disso, é que a Associação dos Magistrados Brasi-

leiros e a Associação Nacional do Ministério Público se posici-

onaram de forma contrária a proposta de modificação apresenta 

dez anos após o início da vigência da lei, que tinha por finalidade 

permitir que Delegados de Polícia aplicassem medidas proteti-

vas de urgência, comprovado o risco atual ou iminente à vida ou 

a integridade física e psicológica das vítimas. 

Aludida proposta foi desenvolvida depois da comprova-

ção de que a morosidade judicial torna ineficaz a principal polí-

tica pública – medida protetiva de urgência - de proteção às ví-

timas de violência praticada no seio da família, vetada pelo Pre-

sidente da República ao sancionar a Lei 13.505/2017, sob o ar-

gumento de que haveria violação ao princípio da reserva da ju-

risdição. 

Ocorre que, a Constituição Federal não estabeleceu que 

a concessão de medidas de urgência estaria vinculada exclusiva-

mente a esfera de atuação do Poder Judiciário. 

Tanto assim que existem, na legislação infraconstitucio-

nal, providências que devem ser realizadas diretamente pelos 

 
62 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-
mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/>. Acesso em: 20 ago. 2018. 
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Delegados de Polícia, independentemente de pronunciamento 

judicial anterior, como por exemplo, requisitar informação cons-

tante de dados cadastrais, determinar a apreensão de objetos, e 

ainda, dar voz de prisão em flagrância delitiva ao acusado.  

Destarte, conclui-se que não basta o Brasil ter editado a 

terceira melhor lei especial do mundo no enfrentamento dos cri-

mes resultantes de relacionamentos abusivos se toda a sociedade 

e as autoridades constituídas não compreenderem o universo 

complexo da violência doméstica e familiar, a fim de que o Es-

tado brasileiro, enfim, cumpra as obrigações assumidas perante 

organismos internacionais, assegurando, de forma eficaz, não 

somente os direitos e garantias das vítimas de violência domés-

tica, mas principalmente os valores necessários para assegurar a 

dignidade da pessoa humana. 
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