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Presidente Sâmoa Martins da 
ABMCJ/RN pergunta:

 1. Quais as alternativas de 

materialização da norma imposta 

diante das dificuldades presentes pelo 

sistema do executivo?



Presidente Sâmoa Martins da 
ABMCJ/RN pergunta:

 Falta de recursos ou falta de vontade 
política?

Governo gastou apenas R$ 5,6 milhões de um 
total de R$ 126,4 milhões previstos com 
políticas para mulheresFonte: Agência 
Câmara de Notícias

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-
uniao/estudos/2020/ET16_Violncia_MUlher.pdf

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2020/ET16_Violncia_MUlher.pdf


O PODER 
JUDICIÁRIO NO 
ENFRENTAMENTO 
À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E 
FAMILIAR 
CONTRA AS 
MULHERES

CNJ e IPEA –Estudo divulgado
dia 8 de agosto de 2019



Efetividade

 A violência doméstica e familiar contra a mulher é 
marcada por uma série de especificidades, e é 
preciso conhecê-las profundamente antes de 
serem criadas normas de caráter preventivo, 

assistencial e repressivo com características 
próprias e abrangentes. Ademais, torna-se 
importante, para a alteração do quadro de 
violência, que os direitos das mulheres sejam 
garantidos, sendo que para tanto, instrumentos 

tendentes ao empoderamento das mulheres 
precisam ser efetivados. Tudo isso com vistas à 
construção de uma vida em comum sem 
violência, respeitosa e igualitária.



Presidente Zelite Andrade da 
ABMCJ/RO pergunta:

 2. Considerando as inovações trazidas 

pela Lei 13.984/20 que obriga o agressor 

a frequentar centros de reeducação, 

como a senhora avalia a efetividade do 

cumprimento dessa norma frente a 

violência psicológica?



Presidente Zelite Andrade da 
ABMCJ/RO pergunta:

Violência psicológica e crimes que não 

deixam vestígios

 Encaminhamento da mulher para 

avaliação de sua situação psicológica

 Equipe multidisciplinar



Presidente Eduarda Mourão 
da ABMCJ/PI pergunta:

 3. A Lei Maria da Penha teve 14 alterações nos 
últimos 1 e 4 meses. Muitas das medidas 
adicionadas à Lei Maria da Penha têm uma 
pecha de inconstitucionalidade face a restrição 

de alguns direitos fundamentais. A Lei Maria da 
Penha prioriza a fala da suposta vítima e uma vez 
dada a sua palavra abrem-se as portas para 
macular a honra e a moral do suposto agressor, 
que mesmo sem provas e sem o direito de se 

manifestar passa a ter seus direitos suprimidos 
apenas com base na palavra da suposta vítima. É 
possível a palavra da suposta vítima ser mais 
valorizada que os direitos constitucionais?



As alterações 
legislativas da 

Lei Maria da 
Penha: 

efetividade 
ou discurso?



Palavra da vítima

 a palavra da vítima precisa ser analisada de 

forma diferenciada, já que são exatamente 
as características particulares desses crimes 

que causam uma especial dificuldade não 
só em termos de produção de provas, como 

também no sentido de obstaculizar a que a 

vítima consiga fazer cessar a violência.



Palavra da vítima

Na edição n. 41 do “Jurisprudência em Tese”, 
elaborado pelo STJ, e especial sobre a Lei Maria da 
Penha, foram elencadas diversas decisões de forma 
organizada e que geraram 17 teses. Uma delas trata 

da palavra da vítima: 

 TESE 13: Nos crimes praticados no âmbito 

doméstico e familiar, a palavra da vítima tem 
especial relevância para fundamentar o 
recebimento da denúncia ou a condenação, pois 
normalmente são cometidos sem testemunhas.

Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemtes

es/Jurisprud%EAncia%20em%20teses%2041%20-
%20Lei%20Maria%20da%20Penha.pdf, p. 3

Consulta realizada em junho de 2016.

http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%EAncia%20em%20teses%2041%20-%20Lei%20Maria%20da%20Penha.pdf


Palavra da vítima

FONAVID 

 ENUNCIADO 45 – Prevê que as medidas 
protetivas de urgência previstas na Lei 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma 

autônoma, apenas com base na palavra da 
vítima, quando ausentes outros elementos 

probantes nos autos (Aprovado no IX 
FONAVID-RN).



Palavra da vítima

 Chimelly Louise de Resenes Marcon “a Violência 
contra as mulheres apresenta como uma de suas 
notas distintivas o local de sua prática, sendo mais 
frequentemente perpetrada longe dos olhares de 
terceiros, como as de ordem sexual e doméstica. 
Desta feita, desafia a lógica emprestar os mesmos 
critérios de valoração da prova aplicados à 
criminalidade convencional, que enfatiza 
testemunhos e coleta de vestígios visíveis, aos delitos 
perpetrados em razão do Gênero. Condicionar um 
juízo condenatório à obtenção de tais evidências, 
não só contraria os standards do SIPDH, como 
pavimenta o caminho da impunidade.”

Já que Viver é Ser e Ser Livre: A devida diligência como standart de 
proteção dos direitos humanos das mulheres a uma vida sem 
violência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.



Palavra da vítima

Circunstâncias que devem estar presentes 

para que a palavra da vítima possa conduzir a 
um decreto condenatório:

A) ausência de incredibilidade subjetiva

B) Verossimilitude

C) Persistência na incriminação



Palavra da vítima

 Algumas características que comumente se fazem presentes na 

declaração da vítima:

a vítima 
titubeia ao 
relatar os 
fatos

1

mostra dor

2

demonstra 
ressentimento

3



Mudança de valores

Conhecime
nto

Conscientiz
ação

Envolvi 
mento 

Ação

Transformaç
ão



https://nacoesunidas.org/relatorio-mostra-que-90-das-pessoas-tem-alguma-forma-de-
preconceito-contra-mulheres/#

Na América Latina, a pior situação ocorre no Equador (93,34%), 
seguido por Colômbia (91,40%), Brasil (89,50%), Peru (87,96%) 
e México (87,70%). Argentina, Chile e Uruguai se situam entre 75,4% 
e 74,6%.

No mundo e no Brasil, 90% têm preconceitos 
sexistas, diz ONU
Agência pede que governos invistam em educação para promover 
mudança de comportamento

@professoraAlice

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/equador/
https://m.folha.uol.com.br/folha-topicos/colombia/?pg=3
https://m.folha.uol.com.br/folha-topicos/peru/index.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mexico/
https://m.folha.uol.com.br/folha-topicos/argentina/
https://m.folha.uol.com.br/folha-topicos/chile/?pg=3
https://m.folha.uol.com.br/folha-topicos/uruguai/?pg=4


"Só existem dois dias no ano que 

nada pode ser feito. Um se chama 
ontem e o outro se chama 

amanhã. Portanto hoje é o dia 
certo para amar, acreditar, fazer e 
principalmente viver."

DALAI LAMA


