1º encontro
03 de junho de 2020
ALICE BIANCHINI
Doutora em Direito Penal pela PUC/SP
Conselheira Federal da OAB/Nacional por São Paulo
Vice-Presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada –
CNMA
Vice-Presidente Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras
Jurídicas – ABMCJ

Presidente Fabiana Dal’Mas
da ABMCJ/SP pergunta:



1. Qual a importância do artigo 8º da Lei Maria da
Penha? Esta lei é uma lei apenas punitiva?
TÍTULO III
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO

Art. 8º Lei Maria da Penha

1
2
Prevenção da violência
Assistência à vítima de
doméstica e familiar contra a violência doméstica e familiar
mulher
contra a mulher

3
Repressão à violência
doméstica e familiar contra a
mulher

4
Garantia dos direitos:
empoderamento da mulher

Art. 8º Lei Maria da Penha

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado
de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
de ações não-governamentais, tendo por diretrizes:
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e
da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência
social, saúde, educação, trabalho e habitação;
II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras
informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou
etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da
violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização
de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica
dos resultados das medidas adotadas;

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e
sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis
estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e
familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1º , no inciso
IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal ;
IV - a implementação de atendimento policial especializado para as
mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;

Art. 8º Lei Maria da Penha

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de
prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas
ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos
instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;
VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros
instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais
ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a
implementação de programas de erradicação da violência
doméstica e familiar contra a mulher;
VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda
Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos
órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de
gênero e de raça ou etnia;
VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a
perspectiva de gênero e de raça ou etnia;
IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino,
para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de
gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e
familiar contra a mulher.

Presidente Ana Paula Holanda
da ABMCJ/CE pergunta:



2. Como fazer/proceder para efetivar o art. 8º,
inciso IX da Lei Maria da Penha em todos os níveis
educacionais?

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os
níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos
direitos humanos, à equidade de gênero e de raça
ou etnia e ao problema da violência doméstica e
familiar contra a mulher.

LMP, art. 8º, IX

STF, 28/05/20 – ADPF 467 – por unanimidade


Legislação de Ipatinga (MG): excluía da politica
municipal de educação qualquer referência à
diversidade de gênero e à orientação sexual



“A ausência de debate sobre questões envolvendo
sexo e gênero não equivale à suposta neutralidade
sobre o assunto. Na verdade, reflete uma posição
política e ideológica bem delimitada, que opta por
reforçar os preconceitos e a disseminação existentes
na sociedade” – Ministro Gilmar Mendes

Terceiro julgamento no ano em que o STF reitera, por
unanimidade, a inconstitucionalidade de leis
municipais que proíbem a abordagem de gênero nas
escolas (ADPF 526 – Foz do Iguaçu – PR; ADPF 457 –
Novo Gama – GO)

LMP, art. 8º, IX

Sugestão de leitura


http://generoeeducacao.org.br/wpcontent/uploads/2016/12/generoeducacao_site
_completo.pdf

Presidente Catarina Cecin
Gazele da ABMCJ/ES
pergunta:


3. Gênero, na Lei Maria da Penha, não teve
definição. Foi retirada do projeto original. Lastimase, pois há juiz/a definindo de forma a reduzir a
proteção da 11.340/06. Peço que a senhora
comente a importância da Questão de Gênero
inserida na Lei, contextualizando com a
importância do movimento feminista para a
elaboração da 11.340/06.

Gênero e orientação sexual
para a LMP
O Projeto de Lei que deu origem à Lei Maria da
Penha (PL 4559/2004), em seu artigo 5º, parágrafo
único, definia relações de gênero da seguinte
forma:
PL 4959/2004


Art. 5º [...]
Parágrafo único. Consideram-se relações de gênero as
relações desiguais e assimétricas de valor e poder
atribuídas às pessoas segundo o sexo.

Na versão final, o texto acima mencionado foi
substituído pelo seguinte:
Lei Maria da Penha


Art. 5º [...]

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas
neste artigo independem de orientação sexual.

Gênero e orientação sexual
para a LMP
Lei Maria da Penha
Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe,
raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível
educacional, idade e religião, goza dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendolhe asseguradas as oportunidades e facilidades
para viver sem violência, preservar sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual
e social.
Lei Maria da Penha
Art. 5º [...]
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas
neste artigo independem de orientação sexual.

Gênero e orientação sexual
para a LMP

Sexo

Categoria - definido pela presença de genitália
Biológica masculina ou feminina
- definido pelo sexo que atrai
sexualmente a pessoa:

Orientação
sexual

a) sente atração por sexo diverso do
Categoria seu: heterossexual
Pessoal
b) sente atração por sexo idêntico
ao seu: homossexual
c) sente atração por todos os sexos:
pansexual

Gênero

- atribuições de papeis aos homens e
Categoria
às mulheres, com prevalência de
Social
poder ao sexo masculino

Presidente Josefa Amorim da
ABMCJ/AL pergunta:



4. Há divergência, na doutrina, a respeito da
natureza jurídica das medidas protetivas. Tal
divergência afeta diretamente a tramitação
processual, principalmente no que se refere ao
cabimento recursal. Sendo assim, a ABMCJ/AL
gostaria de saber qual o posicionamento da Dra.
Alice Bianchini sobre tal divergência.

Recurso nas MPUs

PREMISSA
Qual a natureza das medidas protetivas de
urgência?
Cíveis, penais ou sui generis?

Natureza Jurídica das MPUs

1ª ordem de ideias: Homogêneas - todas as medidas
protetivas possuem uma única natureza.
2ª ordem de ideias: Heterogêneas (ou mistas ou
híbridas ou ambivalentes) - as medidas protetivas
possuem natureza jurídica diversa, podendo, em
alguns casos, ser penal, em outros civil,
administrativa, etc.

O que vc enxerga?

Natureza Jurídica das MPUs



As medidas protetivas de urgência, por estarem
voltadas à prevenção da violência doméstica
e familiar, não podem ser catalogadas como
criminais ou civis, sendo, sim, de natureza sui
generis. Não ostentam caráter criminal, visto
que podem ser concedidas dentro de um
processo cível; não podem ser consideradas
cíveis, porque a mais rigorosa delas (a prisão
preventiva) não se caracteriza como tal.

Natureza Jurídica das MPUs



Objetivos fixados pela Lei Maria da Penha: “as
medidas visam a ‘proteção da ofendida, de
seus familiares e de seu patrimônio’ (art. 19, §
3º), e devem ser aplicadas ‘sempre que os
direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados‘ (art. 19, § 2º) e
‘sempre que a segurança da ofendida ou as
circunstâncias o exigirem‘ (art. 22, § 1º).” TJSP,
Apelação 00177961320148260002, rel. des.
Alex Zilenovski, j. em 13/06/2016.

Recurso em relação à
concessão de MPU

1.

Depende da MPU

2.

Agravo de Instrumento

3.

Recurso em sentido estrito (interpretação
extensiva do art. 581, V, do CPP

4.

Apelação (art. 593 do CPP)

5.

Apelação ou recurso em sentido estrito – princípio
da fungibilidade

6.

Correição parcial

7.

Habeas Corpus

8.

Mandado de segurança

Defensoria Pública do Estado
de São Paulo
IRDR 2044935-96.2020.8.26.0000



O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS, proposto junto ao TJSP, tem por
objeto a definição do recurso cabível do
indeferimento liminar de medidas protetivas de
urgência da Lei Federal 11.340/06, por não ter
conhecido o recurso proposto.

MPU e pandemia

MP urgentíssima – urgência ainda mais na concessão
2. Sem definição do prazo de vigência
3. Prorrogação do prazo para as que já foram
concedidas
4. Palavra da vítima
5. Laudo e prontuário médico / hospitais e prontos de
saúde – são considerados meios de prova – Art. 12, § 3º
LMP
6. Criatividade no momento de decidir qual(is) é(são) a
mais adequada e necessária
7. Preocupação máxima com apreensão de arma de
fogo, caso haja registro – Lei 13.880/19
8. Deferida mesmo sem o pedido formal da vítima
9. Disseminar o conhecimento de como ter acesso à MPU
10. Princípio da fungibilidade - situações em que a MPU for
indeferida
1.

Presidente Maria Celeste
Guimarães da ABMCJ/MG
pergunta:


5. É constitucional a recente alteração
legislativa que permite ao delegado/delegada
de polícia em locais que não sejam sedes de
comarca decretar medida protetiva de
urgência? Tal inovação é compatível com o
princípio da jurisdicionalidade por ser restritiva
de liberdade (medida de afastamento do lar)?
Justificativa: A Associação dos Magistrados
Brasileiros ajuizou uma ADIN no STF questionando
esta alteração da LMP.

MPU concedida pelo
delegado ou policial
Lei 13.827/19
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: [...]

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.
§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo,
o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a
manutenção ou a revogação da medida aplicada,
devendo dar ciência ao Ministério Público
concomitantemente.

ADI 6138/19
ASSOCIAÇÃO DOS
MAGISTRADOS BRASILEIROS AMB

Para conhecer a integra da ADI:
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar
processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?s
eqobjetoincidente=5696989

Presidente Simone Andrade
da ABMCJ/PE pergunta:



6. Sabemos que a lei Maria da Penha é
considerada pela Organização das Nações
Unidas como uma das melhores legislações do
mundo no enfrentamento à violência contra as
mulheres. Doutora, qual a efetividade prática
desta lei? De fato, ocorreu uma redução efetiva
no combate à violência contra as mulheres?

Lei Maria da Penha

Uma das 3
mais
avançadas do
mundo

100% mulheres
conhecem a
lei, ainda que
de ouvir falar

Brasil 18º
país da AL

13 anos de
vigência

Brasil é o 5º
país que mais
mata mulheres

41%

Mulheres que têm medo de lutar pelos
seus direitos – BRASIL/2017*

45%

Mulheres que desistem de seus sonhos e
aspirações – BRASIL/2017*

40%

Meninas que, a partir dos 6 anos de
idade, acham-se menos inteligentes que
os meninos e desistem de fazer
atividades – BRASIL/2016**

19%

Homens que acham que as mulheres são
inferiores aos homens – BRASIL/2017*

14%

Mulheres que acham que as mulheres são
inferiores aos homens - BRASIL/2017*

*Disponível em: https://www.ipsos.com/pt-br/feminismo-igualdade-de-genero
**Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/02/1854691-meninas-de6-anos-ja-nao-se-acham-inteligentes-e-desistem-de-atividades.shtml

Eu não fui embora
porque eu deixei de
te amar
eu fui embora
porque quanto
mais eu ficava
menos eu me amava
Rupi Kaur

SUGESTÕES DE
LEITURA PARA O
ENCONTRO 1

https://assets-compromissoeatitudeipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2019/03/CNJ_RecomendacaoCEDAW3
5capa.jpg

Recomendação Geral nº 33
sobre o acesso das mulheres à justiça

https://assets-compromissoeatitudeipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2016/02/Recomendacao-Geraln33-Comite-CEDAW.pdf

