
Ofício Circular n.º 568/2018                                                                  Curitiba, 24 de maio de 2018.

Prezado(a) Promotor(a) de Justiça:

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos

Humanos, na área de Direitos Constitucionais e através do Núcleo de Promoção da Igualdade de

Gênero – NUPIGE, vem atuando em demandas de gênero, especialmente no que tange à defesa dos

direitos coletivos e difusos das mulheres e à efetivação das políticas públicas a elas relacionadas.

Até a sanção da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), os incidentes de violência

doméstica eram julgados nos termos da Lei nº 9.099/1995, ou seja, como crimes de menor potencial

ofensivo,  em  que  nenhuma  medida  protetiva  era  oferecida  à  vítima  e  a  maioria  dos  casos,

encerrados por meio de acordos, sem sequer ter sido iniciada a respectiva ação penal.

Embora instado por condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em

razão de proteção insuficiente aos direitos humanos das mulheres e tendo sido um dos últimos

países  na América Latina a aprovar  legislação especial  sobre a  matéria,  o Brasil  introduziu no

cenário normativo nacional uma lei para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a

mulher, a  Lei nº 11.340/2006  (popularmente conhecida como Lei Maria da Penha), que acabou

considerada  pela  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  a  terceira  melhor  lei  do  mundo  no

combate à violência doméstica, perdendo apenas para Espanha e Chile. 1

Além da  Lei  nº  11.340/2006,  para  o  tema  igualdade  de  gênero  e  enfrentamento  à

violência  contra  as  mulheres,  necessário  considerar  também  e  especialmente  os  decretos  que

promulgam as Convenções Internacionais das quais o governo brasileiro é signatário e que, até

mesmo para as posições mais conservadoras, ingressam no nosso ordenamento jurídico com status

de normas supralegais,  destacando-se a  Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação contra a Mulher (Decreto do Poder Executivo Federal nº 4.377, de 13 de setembro de

2002) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher,

conhecida como Convenção de Belém do Pará (Decreto do Poder Executivo Federal nº 1.973, de 1º

de agosto o de 1996).

1 Disponível  em:  <http://www.compromissoeatitude.org.br/legislacao-sobre-violencia-contra-as-mulheres-no-brasil/>.
Acesso em: 11 abril 2018.

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2012/08/CHILELey20066deViolenciaIntrafamiliar2005.pdf


De todo modo, a Lei nº 11.340/2006 tornou-se importante marco normativo quanto à

temática específica de violência contra mulher, não obstante os índices de violência dessa natureza

continuem expressivos.

Com efeito, no ano de 2016, segundo balanço da Central de Atendimento à Mulher, do

total  de  atendimentos  realizados  pelo  Ligue  180,  12,38% (140.350)  correspondeu  a  relatos  de

violência. Entre esses, 50,70% trataram de violência física; 31,80%, violência psicológica; 6,01%,

violência moral; 5,05%, violência sexual; 4,34%, cárcere privado; 1,86%, violência patrimonial e

0,23%, tráfico de pessoas.2

Outrossim, consta no Mapa da Violência de 2015 – Homicídios de Mulheres no Brasil:

dos 4.762 homicídios de mulheres registrados em 2013, 50,3% foi cometido por familiares, sendo a

maioria desses crimes (33,2%) praticado por parceiros ou ex-parceiros, significando que, a cada sete

feminicídios, quatro foram praticados por pessoas que tinham ou tiveram relações íntimas de afeto

com a mulher.

Em 2013, 12.432 mulheres foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde no Paraná

para  tratar  agravos  decorrentes  de  agressões,  em comparação com 6.983 homens  atendidos  no

mesmo período.  No total, 208.309 mulheres (4.9% da população) residentes no Estado do Paraná

relataram ter sido agredidas por conhecidos no ano de 2013 (a segunda maior taxa do país, atrás

apenas do Rio Grande do Norte), contra 76.979 homens (2% da população). 

No Estado do Paraná, desde a entrada em vigor Lei nº 13.104/15 até abril de 2018,

foram registrados  no  sistema  PROMPPR 506  feminicídios,  sendo  que,  desses  casos,  já  foram

oferecidas 423 denúncias.

Por  outro  lado,  a  Coordenadoria  Estadual  da  Mulher  em  Situação  de  Violência

Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná/ CEVID, apresentou levantamento em abril

de 2018 indicando a existência de 22.000 (vinte e duas mil) Medidas Protetivas ativas no sistema do

Estado.

2 Disponível  em:  <http://www.compromissoeatitude.org.br/legislacao-sobre-violencia-contra-as-mulheres-no-
brasil/>. Acesso em: 11 abril 2018.



Segundo dados fornecidos pela Patrulha Maria da Penha3, na cidade de Curitiba, dos

1591 casos atendidos no ano de 2017, em 149 deles houve situação de flagrante determinado pelo

descumprimento da medida protetiva aplicada, o que corresponde a quase 10% (dez por cento) do

total de atendimentos. 

Mesmo diante dos inúmeros e significativos casos de violência cujos exemplos falam

por si só, a partir de decisões do Superior Tribunal de Justiça restou firmado o entendimento de que

a desobediência à decisão judicial  que defere medidas protetivas de urgência não constitui  fato

típico penal (assim: “Conforme sedimentada jurisprudência desta Corte,  não configura crime de

desobediência o descumprimento de medida protetiva de urgência da Lei 11.340/06 – Lei Maria da

Penha), haja vista a previsão de imposição de outras medidas civis e administrativas, bem como a

possibilidade de decretação de prisão preventiva, conforme o disposto no art. 313, inciso III, do

Código de Processo Penal (HC 305.442/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em

03/03/2015; HC 312.513/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/05/2015;

AgRg  no  AREsp  619.593/DF,  Rel.  Ministro  Ericson  Maranho  [Desembargador  convocado  do

TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 28/04/2015; HC 287.188/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,

Sexta Turma, julgado em 10/03/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício,

para trancar a Ação Penal n. 0018213-06.2013.8.24.0018” (HC 322.887/SC, Rel. Ministro Newton

Trisotto  (Desembargador  Convocado  do  TJ/SC),  Quinta  Turma,  julgado  em  06/08/2015,  DJe

19/08/2015). 

Exatamente  nesse  contexto  de  violência  e  a  necessidade  de  proteção  suficiente  às

mulheres vítimas (da Convenção de Belém do Pará extrai-se, do art. 7º, letra “e”, o compromisso

assumido pelo Brasil de “tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, para modificar

ou abolir  leis  e  regulamentos  vigentes  ou  modificar  práticas  jurídicas  ou  consuetudinárias  que

respaldem a persistência e a tolerância da violência”) exsurge no ordenamento jurídico brasileiro a

Lei  n.º  13.641/20018  que,  alterando  a  Lei  n.º  11.340/2006,  estabeleceu  o  tipo  penal  de

desobediência quando do descumprimento das medidas protetivas determinadas em favor da mulher

vítima de violência doméstica e familiar.

É que, diante de situação concreta de descumprimento da medida protetiva, a existência

de  possíveis  consequências  cíveis  ou  administrativas,  assim  como  a  possibilidade  de  futura

3 No município  de  Curitiba  a  Patrulha  Maria  da  Penha  presta  acompanhamento  às  mulheres  que  já  receberam
medidas protetivas pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar, determinadas pela Lei Maria da Penha, através
da realização de visitas periódicas da Guarda Municipal, como um dos serviços da rede de atendimento às mulheres
em situação de violência.



decretação  de  prisão  preventiva,  não  têm se  mostrado  suficientes  para  impedir  nova  agressão,

inclusive para determinar pronta intervenção antes da mesma se iniciar. 

Na própria justificativa do projeto de lei que deu origem ao novo tipo penal se encontra

o correto argumento no sentido de que “de maior gravidade é ainda a situação de flagrância de

descumprimento, uma vez que o entendimento jurisprudencial impede a ação imediata da Polícia

Militar.  Ao detectar  o  descumprimento  da  medida  protetiva  e  aproximação do agressor  ou  seu

retorno ao lar depois de judicialmente afastado, a mulher em situação de violência aciona o serviço

190 da  Polícia  Militar,  mas somente poderá  obter  a  ação policial  efetiva  se  tiver  sofrido nova

ameaça ou agressão física. Por certo se trata de um imenso absurdo, que demanda correção imediata

da lacuna legislativa. É inconcebível esperar que a mulher deva, no calor dos fatos, submeter-se a

mais um episódio de violência para obter a proteção estatal, mas é exatamente o que ocorre uma vez

que a desobediência, por si, é interpretada pelos Tribunais como fato atípico, o que impede autuação

em flagrante do agressor”.

Então,  a  Lei  n.º  13.641/2018  fez  por  inserir,  na  Lei  n.º  11.340/2006,  o  art.  24-A,

tipificando a conduta de descumprimento das medidas de urgência determinadas pelo Juízo,  in

verbis:

“Seção IV
Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
Art.  24-A.  Descumprir  decisão judicial  que defere  medidas protetivas de urgência  previstas
nesta Lei:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
§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”.

Das novas regras trazidas ao nosso ordenamento jurídico, em primeiro lugar se registra

que a competência para apuração e julgamento deste novo tipo penal será dos Juizados de Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher nas comarcas em que estes já foram estruturados e,  nas

comarcas  onde ainda  não o foram,  das  Varas  Criminais  comuns que  acumulam a  competência

relativa à Lei Maria da Penha (art. 33, da Lei n.º 11.340/2006).

Com relação à vedação de aplicação da Lei n.º 9.099/1995 aos crimes praticados com

violência  doméstica  e  familiar  contra  a  mulher,  prevista  no art.  41,  da Lei  Maria  da Penha,  o

entendimento é que ela se estende ao delito previsto no artigo 24-A, em virtude dos seguintes

fundamentos: a) se o legislador quisesse atribuir natureza diversa a esse delito, sem a aplicação das



especificidades  que  norteiam  a  apuração  e  julgamento  dos  delitos  praticados  com  violência

doméstica e familiar contra a mulher, não teria inserido essa modalidade de delito de desobediência

exatamente no texto da Lei Maria da Penha passa a se constituir na única figura delituosa de tal

diploma legal; b) embora o sujeito passivo da infração penal seja o próprio Estado e não a vítima da

violência doméstica e familiar, certo é que a incriminação da conduta também se destina à proteção

da  mulher  vítima  da  violência,  que  somente  tem  a  sua  integridade  física,  psíquica  e  moral

resguardada quando há efetivo cumprimento pelo agressor das medidas protetivas aplicadas pelo

Juízo.

O §1º,  do  art.  24-A,  estabelece  que  a  tipificação  da  conduta  se  dará  ainda  que  as

medidas protetivas de urgência tenham sido determinadas pelo Juízo Cível, consagrando, portanto,

o seu caráter autônomo, já que podem ser concedidas para prevenir a violência independentemente

da existência de inquérito policial ou de processo criminal. 

O §2º, do art. 24-A, previu exceção à regra do art. 322, do Código de Processo Penal,

segundo a qual a autoridade policial pode conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa

de liberdade não seja superior a 04 (quatro) anos, porquanto, embora a pena máxima cominada em

abstrato ao delito em questão não supere a dois anos, determinou que a fiança somente possa ser

concedida pela autoridade judicial.

Ainda, o §3º, do art. 24-A, estabeleceu que a responsabilização penal da conduta de

descumprimento  das  medidas  protetivas  de  urgência  não  exclui  a  aplicação  de  outras  sanções

cabíveis,  afastando  qualquer  argumentação  contrária  à  possibilidade  de  decretação  da  prisão

preventiva do agressor, nos moldes do art. 313, inc. IV, do Código de Processo Penal. Assim, tendo

o agressor descumprido a medida protetiva, será ele responsabilizado pela prática do crime do art.

24-A, mas, se a sua permanência em liberdade importar grave risco à integridade física, psíquica e

moral da vítima, será possível a decretação de sua prisão preventiva.

Por fim, importante mencionar a existência dos programas de reabilitação/reeducação

de agressores no âmbito da violência doméstica e familiar. Entre os mais de 30 grupos reflexivos de

homens agressores no Estado do Paraná acompanhados pelo CAOPDH, o índice de reincidência é

praticamente zero. Isso porque, nesse processo, busca-se alcançar um nível de responsabilização

que  não  seja  simplesmente  o  da  internalização  de  uma  proibição,  mas  de  um  movimento

intersubjetivo no qual os homens se  percebam reproduzindo atos de violência e poder baseados em



uma discriminação de gênero. A partir de tal reflexão é possível diminuir os índices de violência

contra as mulheres de maneira duradoura. 

É  necessário,  contudo,  enfatizar  que  a  efetividade  dos  grupos  reflexivos  de  gênero

vincula-se às suas inserções em uma política mais ampla de combate à violência de gênero, que

inclua, entre outros pontos, atendimentos à mulher em situação de violência doméstica. 

Sendo  essas  as  considerações  do  NUPIGE  em  relação  à  Lei  n.º  13.641/2018,

apresentamos o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço, colocando-nos à disposição

para eventuais esclarecimentos.
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