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Ementa: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E NECESSIDADE
DE MEDIDAS EFICAZES PARA PREVENIR A VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER. CONSTITUCIONALIDADE DE MEDIDA PROTETIVA DE
URGÊNCIA CORRESPONDENTE AO AFASTAMENTO IMEDIATO DO
AGRESSOR DO LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA
EXCEPCIONALMENTE SER CONCEDIDA POR DELEGADO DE
POLÍCIA OU POLICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE REFERENDO
PELA AUTORIDADE JUDICIAL. LEGÍTIMA ATUAÇÃO DO APARATO
DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA RESGUARDAR DIREITOS DA
VÍTIMA
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A autorização excepcional para que delegados de polícia e
policiais procedam na forma do art. 12-C II e III, E § 1º, da Lei nº
11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA), com as alterações incluídas pela
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Lei nº 13.827/2019, é resposta legislativa adequada e necessária ao
rompimento do ciclo de violência doméstica em suas fases mais agudas,
amplamente justificável em razão da eventual impossibilidade de
obtenção da tutela jurisdicional em tempo hábil.
2. Independentemente de ordem judicial ou prévio consentimento
do seu morador, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal admite que
qualquer do povo, e, com maior razão, os integrantes de carreira policial,
ingressem em domicílio alheio nas hipóteses de flagrante delito ou para
prestar socorro, incluída a hipótese de excepcional urgência identificada
em um contexto de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física
ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar,
ou de seus dependentes.
3. Constitucionalidade na concessão excepcional de medida
protetiva de afastamento imediato do agressor do local de convivência
com a ofendida sob efeito de condição resolutiva.
4. A antecipação administrativa de medida protetiva de urgência
para impedir que mulheres vítimas de violência doméstica e familiar
permaneçam expostas às agressões e hostilidades ocorridas na
privacidade do lar não subtrai a última palavra do Poder Judiciário, a
quem se resguarda a prerrogativa de decidir sobre sua manutenção ou
revogação, bem como sobre a supressão e reparação de eventuais
excessos ou abusos.
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro LUIZ
FUX, em conformidade com a certidão de julgamento, por unanimidade,
acordam em julgar improcedente a ação direta, nos termos do voto do
Relator.
Brasília, 23 de março de 2022.
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Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): Trata-se
de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar,
proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, tendo por
objeto os incisos II e III e o § 1º do art. 12-C da Lei 11.340/2006 (Lei Maria
da Penha), incluído pela Lei 13.827/2019. Eis o teor dos dispositivos
impugnados:
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.
§ 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.
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Em síntese, a requerente sustenta que, ao conferir a delegado de
polícia ou a policial a atribuição para determinar o imediato afastamento
do agressor do lar, domicílio ou local de convivência, a norma
impugnada implicaria ofensa à inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º,
XI), à liberdade do indivíduo, sem observância do devido processo legal
(CF, art. 5º, LIV), e à reserva de jurisdição constitucionalmente
estabelecida para essas hipóteses. Transcrevo da inicial:
Se a lei tivesse restringido esse afastamento cautelar do
agressor “do lar, domicílio ou local de convivência” à hipótese
do inciso I (pela autoridade judicial), não padeceria de qualquer
nulidade.
Conferir, porém, ao delegado de polícia ou a policial tal
competência, implica clara ofensa ao inciso XI […] e LIV […] do
art. 5º, da CF.
Com efeito, não se pode cogitar da possibilidade de um
policial ou delegado vir a “penetrar” no “lar, domicílio ou local
de convivência”, sem ordem judicial, para retirar alguém do
ambiente e ainda mantê-lo afastado, privando-o da sua
liberdade, antes do devido processo legal.
[…]
Essas duas hipóteses – ingressar no domicílio de alguém
(CF, art. 5º, XI) e restringir a liberdade de alguém (CF, art. 5º,
LIV) – são típicas da reserva constitucional absoluta de
jurisdição, tal como a de quebrar sigilo telefônico (CF, art. 5º,
XII), ou dissolver associações e suspender atividades destas (CF,
art. 5º, XIX), ou ainda prender alguém fora das hipóteses de
flagrante delito (CF, art. 5º, LXI).

De outra perspectiva, argumenta que os dispositivos impugnados
institucionalizariam um “Estado Policialesco”, já que incentivariam “a
edição de outras leis para, onde não houver juiz, Delegados ou Policiais
decretarem prisão temporária, preventiva, conceder liberdade etc”, o que
representaria ofensa ao princípio da separação de poderes e, como
consequência, o desvirtuamento do Estado Democrático de Direito.
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Em sede cautelar, requer a suspensão das normas impugnadas, e, no
mérito, a declaração de inconstitucionalidade dos incisos II e III, e do § 1º,
do art. 12-C da Lei 11.340/2006, com efeito ex tunc.
Foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999.
O Presidente da República defendeu a constitucionalidade das
normas, ressaltando que a medida atacada tem por fim resguardar a
mulher, vítima de violência doméstica, e conferir efetividade à própria
Lei Maria da Penha, em observância ao disposto no § 8º do art. 226 da
Constituição Federal.
O Senado Federal atestou a regularidade do processo legislativo em
que se produziu a Lei 13.827/2019, salientando que, embora as medidas
protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 representem um
importante instrumento para a prevenção de eventuais agressões
praticadas contra mulheres, as normas impugnadas buscaram aperfeiçoar
essa sistemática “ao dar mais agilidade visando a um maior nível de proteção
das mulheres em relação às agressões e violências domésticas”.
A Câmara dos Deputados informou que o Projeto de Lei 6.433/2013,
que deu origem à Lei 13.827/2019, foi processado dentro dos estritos
trâmites constitucionais e regimentais inerentes à espécie.
A Advocacia-Geral da União, por sua vez, manifestou-se pela
improcedência do pedido, em peça assim ementada:
Processo penal. Artigo 12-C, incisos II e III, e § 1º, da Lei nº
11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Afastamento do agressor do
lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, diante da
existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade
física da mulher em situação de violência doméstica e familiar.
Possibilidade de aplicação da medida protetiva pela autoridade
policial em Município que não seja sede de comarca. Alegação
de afronta aos artigos 2º e 5º, incisos XI e LIV, da Constituição
Federal. Inocorrência. Situação de urgência extrema. Atuação
atípica e subsidiária por parte da Polícia, em hipóteses
exclusivas de impossibilidade da obtenção da tutela
jurisdicional em tempo hábil, a qual não se subtrai da
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fiscalização do Ministério Público e do Poder Judiciário.
Previsão expressa de controle jurisdicional a posteriori da
medida. Ponderação de valores e devido processo legal.
Restrição diminuta e temporária à liberdade do agressor, em
prol da preservação da vida, da integridade física e da
dignidade da ofendida e de seus dependentes. A cláusula de
inviolabilidade domiciliar ressalva, expressamente, a
possibilidade de ingresso de terceiros ou da autoridade pública
em casa alheia para a prestação de socorro. Manifestação pela
improcedência do pedido formulado pela requerente.

Por fim, a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela
procedência do pedido, conforme a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
13.827/2019. ART. 12-C-II E III E § 1º ACRESCENTADO À LEI
11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. MICROSSISTEMA DE
PROTEÇÃO À MULHER. PAPEL DO JUDICIÁRIO E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS
À PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. CONQUISTA DE REDE DE APOIO
ESPECIALIZADO. RETORNO AO ESTADO DE POLÍCIA.
INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
RESERVA DE JURISDIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.
É direito da mulher, em situação de violência
doméstica, ser ouvida por Juiz ou por membro do Ministério
Público, agentes públicos dotados de garantias e de deveres
constitucionais que viabilizam a tomada de de decisões
relativas à proteção da mulher com amplo respaldo
constitucional (Lei 11.340/2006, art. 3º).
2. O retorno ao Estado de Polícia é retrocesso inadmissível
sob a égide da Constituição. A Lei Maria da Penha é conquista
de intenso trabalho dos movimentos de mulheres brasileiras,
que permanecem em busca da criação de Delegacias
Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), da
interiorização da Justiça especializada e da implementação de
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políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate de
infrações motivadas por questões de gênero. Vedação de
proteção insuficiente (Untermassverbot).
3. Restrições ou privações à liberdade, bem como o
ingresso no domicílio do indivíduo (CF, art. 5º-XI), são medidas
sujeitas à reserva de jurisdição e ao devido processo legal (CF,
art. 5º-LIV).
- Parecer pela procedência do pedido.

Em 16/6/2021, pedi dia para julgamento, pelo Plenário, nos termos
do art. 21, X, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR):
Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com
pedido de medida cautelar, proposta pela Associação dos Magistrados
Brasileiros – AMB, tendo por objeto os incisos II e III e § 1º do art. 12-C da
Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), incluídos pela Lei 13.827/2019.
Eis o teor dos dispositivos impugnados, em destaque:
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.
§ 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.
§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou
à efetividade da medida protetiva de urgência, não será
concedida liberdade provisória ao preso (Incluído pela Lei nº
13.827, de 2019).

A Associação Requerente desenvolve dois argumentos principais.
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Inicialmente, sustenta que, ao conferir a delegado de polícia ou a
policial a atribuição para determinar o imediato afastamento do agressor
do lar, domicílio ou local de convivência, as normas atacadas implicariam
ofensa à liberdade do indivíduo, sem observância do devido processo
legal (CF, art. 5º, LIV), à inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, XI) e à
reserva de jurisdição constitucionalmente estabelecida para essas
hipóteses.
De outra perspectiva, aduz que os dispositivos impugnados
institucionalizariam um “Estado Policialesco”, já que incentivariam “a
edição de outras leis para, onde não houver juiz, Delegados ou Policiais
decretarem prisão temporária, preventiva, conceder liberdade etc”, o que
representaria ofensa ao princípio da separação de poderes e, como
consequência, o desvirtuamento do Estado Democrático de Direito.
1) LEGITIMIDADE ATIVA
Preliminarmente, anoto que a jurisprudência do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade
para o ajuizamento das ações de controle concentrado de
constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de
classe (art. 103, IX, da CF, c/c art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999) pressupõe: (a)
caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da
representação de categoria empresarial ou profissional (ADI 4.294-AgR,
Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016); (b) a abrangência
ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade
represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela (ADI
5.320-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de
7/12/2015); (c) caráter nacional da representatividade, aferida pela
demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados
brasileiros (ADI 4.230-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe
de 14/9/2011); e (d) a pertinência temática entre as finalidades
institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI 4.722-AgR, Rel.
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Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2017).
No caso, reafirmando também a minha compreensão quanto ao
reconhecimento da legitimidade ativa da Requerente, consoante votos já
proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.831 (Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, DJe 08/07/2021) e ADI 5.486 (Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribuna Pleno, DJe de 14/02/2019), anoto
que o TRIBUNAL tem entendimento consolidado no sentido da
pertinência temática da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
para as ações que visem ao aperfeiçoamento e a defesa do funcionamento
do próprio Poder Judiciário, não se limitando a matérias de interesse
corporativo. Precedentes: ADC 12-MC, Rel. Min. CARLOS BRITTO,
Tribunal Pleno, DJ de 1/9/2006; ADI 396, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA,
Red. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 5/8/2005;
ADI 2.608-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de
3/4/2013; e ADI 1.303-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal
Pleno, DJ de 1/9/2000, este último assim ementado:
1. Preliminar: esta Corte já sedimentou, em sede de
controle normativo abstrato, o entendimento da pertinência
temática relativamente à legitimidade da associação dos
Magistrados Brasileiros - AMB, admitindo que sua atividade
associativa nacional busca realizar o propósito de aperfeiçoar e
defender o funcionamento do Poder Judiciário, não se
limitando a matérias de interesse corporativo (ADI nº 1.127-8).
(ADI 1.303-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal
Pleno, DJ de 1/9/2000)

Sendo assim, entendo pela legitimidade ativa da Associação dos
Magistrados Brasileiros – AMB para o ajuizamento da presente demanda,
tendo em conta o seu caráter nacional e a existência de pertinência
temática entre suas finalidades institucionais e o objeto de impugnação na
Ação Direta em comento, ainda que não se limite a interesse corporativo.
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2) ALTERAÇÃO POSTERIOR
Ainda em caráter preliminar, observo que o art. 5º da Lei 14.188, de
28 de julho de 2021, modificou o caput do art. 12-C da Lei 11.340/2006,
incluído pela Lei 13.827/2019, adicionando-lhe a expressão “ou
psicológica”.
Redação da Lei 13.827/2019
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:
Redação dada pela Lei 14.188/2021
Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual
iminente à vida ou à integridade física ou psicológica
mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou
seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado
lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

ou
da
de
do

A alteração, todavia, não incide propriamente sobre o objeto
impugnado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade (incisos II e III e §
1º do art. 12-C da Lei 11.340/2006, incluídos pela Lei 13.827/2019), e, de
qualquer maneira, não possui o condão de prejudicar as alegações
veiculadas pela Associação Requerente.
Por essa razão, dada a inocorrência de mudança substancial nas
normas impugnadas, e observados os princípios da economia e da
celeridade processual, impõe-se reconhecer a inexistência de qualquer
prejuízo ao conhecimento da ação, como, aliás, já assentado por este
4
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 2581 AgR segundo, Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2005; ADI 4140 MC,
Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 17/04/2009; ADI 2501,
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2008; ADI
230, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; ADI
3921, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2020; ADI
6435, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de
19/03/2021).
3) MÉRITO
Os dispositivos impugnados autorizam a atuação cautelar e
supletiva do delegado de polícia e do policial para afastar o agressor do
lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida em caso de risco
atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher,
ou de seus dependentes, em situações de violência doméstica e familiar,
hierarquizando, ainda, uma ordem legal de preponderância.
Em sendo o Município sede de Comarca, a aplicação da referida
medida de urgência competirá à autoridade judicial. Essa é a regra
estabelecida pelo art. 22, II, da Lei 11.340/2006, que se mantém inalterada,
nos termos do inciso I do artigo impugnado.
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
separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência,
entre outras:
[…]
II – afastamento do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida;

Apenas na hipótese de excepcional urgência (“risco atual ou iminente
à vida ou à integridade física da mulher”), poderão a autoridade ou agente
5
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policial proceder ao imediato afastamento cautelar do agressor,
observadas, ainda assim, as limitações traçadas pelos inciso II e III do art.
12-C: o delegado de polícia, desde que o Município não seja sede de
Comarca, e o policial, desde que, não sendo o Município sede de Comarca,
não haja delegado disponível no momento da denúncia.
Em ambos os casos, a autoridade judiciária será devidamente
comunicada no prazo máximo de 24 horas para, em igual prazo, decidir
sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, cabendo-lhe,
ainda, dar ciência ao Ministério Público concomitantemente.
Como se pode facilmente constatar, a controvérsia constitucional
trazida ao exame desta CORTE insere-se em um contexto mais amplo
relacionado ao alarmante quadro de violências perpetradas contra as
mulheres e, por consequência, aos necessários estabelecimento e
aperfeiçoamento de mecanismos aptos a coibi-las de maneira eficaz.
a) Normas e recomendações internacionais de proteção à mulher
A respeito do tema, cabe destacar que a violência contra a mulher
representa um ranço arcaico da nossa sociedade, que, flagelando-nos a
todos, é objeto de um imprescindível enfrentamento tanto em âmbito
internacional, quanto no contexto nacional.
Embora os antecedentes históricos ao sistema internacional de
proteção aos direitos humanos já registrassem abordagens capazes de
promover a igualdade de gênero, como a Declaração dos Direitos da Mulher
e da Cidadã, redigida por Olympe de Gouges e apresentada à avaliação da
Assembleia Nacional Constituinte Francesa em 1791, os marcos legais
internacionais da trajetória ocidental pós-iluministas ocuparam-se da
isonomia de gênero e da violência de gênero somente em meados do
Século XX, contexto em que as primeiras balizas internacionais para
combater a discriminação contra a mulher de maneira mais concreta
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foram assentadas.
A Carta das Nações Unidas de 1945, promulgada pelo Decreto
19.841/1945, reconheceu “a igualdade de direito dos homens e das mulheres”,
em passagem que orientou inúmeros instrumentos jurídicos
porvindouros, entre os quais, merecem destaque: a) a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948; b) a Convenção Interamericana
sobre a Concessão dos Direitos Civis da Mulher, também de 1948, e
promulgada pelo Decreto 31.643/1952; c) a Convenção sobre os Direitos
Políticos da Mulher, de 1953, e promulgada pelo Decreto 52.476/1963; d) o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, promulgado
pelo Decreto 592/1992; e e) a Convenção Americana de Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica), de 1969, promulgada pelo Decreto
678/1992.
Nesse contexto de proteção internacional de direitos humanos,
ainda, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, de 1979 (CEDAW), incorporada de forma
integral no país somente com o Decreto 4.377/2002, fundou-se sob duas
finalidade precípuas: promover a igualdade e combater a discriminação
(PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2012).
Embora não tenha originalmente delineado as formas de agressão
contra a mulher, o instrumento foi complementado pelas Recomendações
12, 19 e 35, entre outras, para dele extrair a compreensão de que a
discriminação contra as mulheres deve também abarcar a violência de
gênero, a ser exaustivamente combatida de forma substancial pelos
Estados signatários, de cujos textos destaco as seguintes passagens:
Recomendação Geral 12 (1989)
Considering that articles 2, 5, 11, 12 and 16 of the Convention
require the States parties to act to protect women against violence of
any kind occurring within the family, at the work place or in any

7
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other area of social life,
[…]
Recommends to the States parties that they should include in
their periodic reports to the Committee information about:
1. The legislation in force to protect women against the
incidence of all kinds of violence in everyday life (including sexual
violence, abuses in the family, sexual harassment at the work place
etc.);
Tradução livre:
“Considerando que os artigos 2, 5, 11, 12 e 16 da
Convenção obrigam os Estados-Partes a proteger a mulher
contra qualquer tipo de violência que se produza na família, no
trabalho ou em qualquer outro contexto da vida social”.
[...]
Recomenda que os Estados Partes incluam em seus
informes periódicos ao Comitê informações sobre”.
1. A legislação vigente para proteger a mulher de qualquer
tipo de violência na vida cotidiana (inclusive violência sexual,
maus tratos no âmbito familiar, assédio sexual no trabalho etc)”.
Recomendação Geral 19 (1992)
6. The Convention in article 1 defines discrimination against
women. The definition of discrimination includes gender-based
violence, that is, violence that is directed against a woman because she
is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts
that inflict physical, mental or sexual harm or suffering, threats of
such acts, coercion and other deprivations of liberty. Gender-based
violence may breach specific provisions of the Convention, regardless
of whether those provisions expressly mention violence.
[…]
7. Gender-based violence, which impairs or nullifies the
enjoyment by women of human rights and fundamental freedoms
under general international law or under human rights conventions,
is discrimination within the meaning of article 1 of the Convention.

8
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Tradução livre:
“6. O artigo 1 da Convenção define a discriminação contra
a mulher. Essa definição inclui a violência baseada em sexo, ou
seja, a violência dirigida contra a mulher porque é mulher, ou
que a afeta desproporcionalmente. Inclui atos que infligem
danos ou sofrimentos físicos, mentais ou sexuais, ameaças de os
cometer, coação e outras formas de privação de liberdade. A
violência contra a mulher pode contrariar disposições da
Convenção, independentemente de ela expressamente
mencionar a violência.
[…]
7. A violência contra a mulher, que prejudica ou anula o
gozo de seus direitos e de suas liberdades fundamentais
decorrentes do direito internacional ou das convenções de
direitos humanos, constitui discriminação, como definido no
artigo 1 da Convenção”.
Recomendação Geral 35 (2017)
15. Women’s right to a life free from gender-based violence is
indivisible from and interdependent on other human rights, including
the rights to life, health, liberty and security of the person, equality
and equal protection within the family, freedom from torture, cruel,
inhumane or degrading treatment, and freedom of expression,
movement, participation, assembly and association.
[…]
16. Gender-based violence against women may amount to
torture or cruel, inhuman or degrading treatment in certain
circumstances, including in cases of rape, domestic violence or
harmful practices .In certain cases, some forms of gender-based
violence against women may also constitute international crimes.
[…]
21. Gender-based violence against women constitutes
discrimination against women under article 1 and therefore engages

9
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all obligations under the Convention. Article 2 provides that the
overarching obligation of States parties is to pursue by all appropriate
means and without delay a policy of eliminating discrimination
against women, including gender-based violence against women. That
is an obligation of an immediate nature; delays cannot be justified on
any grounds, including economic, cultural or religious grounds. In
general recommendation No. 19, it is indicated that, with regard to
gender-based violence against women, the obligation comprises two
aspects of State responsibility for such violence, that which results
from the acts or omissions of both the State party or its actors, on the
one hand, and non-State actors, on the other.
Tradução livre:
“15. O direito das mulheres a uma vida livre de violência
de gênero é indivisível e interdependente em relação a outros
direitos, inclusive os direitos à vida, à saúde, à liberdade e à
segurança, à igualdade e à mesma proteção na família, à
proteção contra a tortura e outros tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes, e às liberdades de expressão,
circulação, participação, reunião e de associação.
[…]
16. A violência de gênero pode constituir tortura ou
tratamento cruel, desumano ou degradante em determinadas
circunstâncias, como nos casos de estupro, violência doméstica
ou práticas nocivas. Em certos casos, algumas formas de
violência de gênero contra a mulher podem constituir delitos
internacionais”.
[…]
21. A violência de gênero constitui uma discriminação
contra a mulher nos termos do artigo 1 e, portanto, envolve
todas as obrigações contraídas em virtude da Convenção. O
artigo 2 estabelece que a obrigação geral dos Estados Partes
consiste em buscar, por todos os meios apropriados e sem
demora, uma política destinada a eliminar a discriminação da
contra a mulher, em especial a violência de gênero. Trata-se de

10
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uma obrigação de caráter imediato; os atrasos não podem ser
justificados por qualquer motivo, seja econômico, cultural ou
religioso. Na recomendação geral nº 19, indica-se que, com
relação à violência de gênero, a obrigação compreende dois
aspectos da responsabilidade do Estado por tal violência: a
resultante dos atos ou omissões do Estado Parte ou de seus
agentes, por um lado, e a dos agentes não estatais, de outro”.

A Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos de 1993,
por sua vez, reconheceu a violência contra a mulher como verdadeira
hipótese catalisadora de violações sistemáticas aos direitos humanos,
redundando na Declaração e Programa de Ação de Viena, que conclamou
a comunidade internacional a combatê-la, nos seguintes termos:
38. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos
enfatiza particularmente a importância de se trabalhar no
sentido de eliminar todas as formas de violência contra as
mulheres na vida pública e privada, de eliminar todas as
formas de assédio sexual, exploração e tráfico de mulheres, de
eliminar preconceitos sexuais na administração da justiça e
erradicar quaisquer conflitos que possam surgir entre os
direitos da mulher e as consequência nocivas de determinadas
práticas tradicionais ou costumeiras, do preconceito cultural e
do extremismo religioso. A Conferência Mundial sobre Direitos
Humanos apela à Assembleia Geral para que adote o projeto de
declaração sobre a violência contra a mulher e insta os Estados
a combaterem a violência contra a mulher em conformidade
com as disposições da declaração. As violações dos direitos
humanos da mulher em situações de conflito armado são
violações de princípios fundamentais dos instrumentos
internacionais de direitos humanos e do direito humanitário.
Todas as violações desse tipo, incluindo particularmente
assassinatos, estupros sistemáticos, escravidão sexual e
gravidez forçada, exigem uma resposta particularmente eficaz.

No mesmo ano, a Assembleia Geral da ONU lançou a Declaração
11
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sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, em resolução que
materializou o primeiro instrumento internacional a abordar, de forma
expressa e direta, o combate à violência de gênero. O documento insta os
Estados a adotarem, entre outras, medidas preventivas necessárias à
proteção da incolumidade feminina, nos seguintes termos:
Article 4
States should condemn violence against women and should not
invoke any custom, tradition or religious consideration to avoid their
obligations with respect to its elimination. States should pursue by all
appropriate means and without delay a policy of eliminating violence
against women and, to this end, should:
[…]
(f) Develop, in a comprehensive way, preventive
approaches and all those measures of a legal, political,
administrative and cultural nature that promote the protection of
women against any form of violence, and ensure that the revictimization of women does not occur because of laws insensitive to
gender considerations, enforcement practices or other interventions;
Tradução livre:
“Os Estados devem condenar a violência contra as
mulheres e não devem invocar quaisquer costumes, tradições
ou considerações religiosas para se furtar às suas obrigações
relacionadas à sua eliminação. Os Estados devem buscar por
todos os meios apropriados, e sem demora, por uma política de
eliminação da violência contra a mulher e, para tanto, devem:
[…]
(f) Desenvolver, de forma abrangente, abordagens
preventivas e todas medidas de natureza jurídica, política,
administrativa e cultural que promovam a proteção das
mulheres contra qualquer forma de violência, e garantir que as
mulheres não se tornem duplamente vítimas em virtude de leis,
práticas de aplicação da lei ou outras intervenções insensíveis a
considerações de gênero”.
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Por outro lado, a Plataforma de Pequim, resultante da IV
Conferência Mundial Sobre a Mulher, realizada em 1995, além de avançar
na conceitualização de gênero, desenvolveu ações específicas para
combater a violência contra a mulher, orientando governos a enfatizar
medidas preventivas para coibir a ação de agressores:
124. Medidas que os governos devem adotar:
[…]
d) adotar e/ou aplicar as leis pertinentes e revê-las e
analisá-las periodicamente, a fim de assegurar sua eficácia para
eliminar a violência contra a mulher, pondo ênfase na
prevenção da violência e na perseguição dos infratores; adotar
medidas para assegurar a proteção das mulheres vítimas da
violência, o acesso a remédios justos e eficazes, inclusive a
reparação dos danos causados, a indenização, a cura das
vítimas e a reabilitação dos agressores;

Por sua vez, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, incorporado pelo
Decreto 4.316/2002, reafirmou as declarações contidas nos documentos de
Viena e Pequim, disciplinando os procedimentos necessários para a
notificação do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a
Mulher sobre possíveis violações aos preceitos convencionais
garantidores da igualdade de gênero.
No âmbito regional de proteção internacional, a tutela dos Direitos
Humanos foi marcada pela Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994, também
conhecida sob a alcunha de Convenção de Belém do Pará, incorporada ao
ordenamento pátrio pelo Decreto 1.973/1996.
O instrumento imputa aos Estados-Partes a necessidade de criar
mecanismos preemptivos com o fito de impedir que situações de
violência se concretizem, incorporando, entre outras, condutas estatais de
13
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cunho administrativo em seus ordenamentos, como se observa nos
seguintes deveres:
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 e a empenhar-se em:
a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra
a mulher e velar por que as autoridades, seus funcionários e
pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de
conformidade com essa obrigação;
b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e
punira violência contra a mulher;
c) incorporar na sua legislação interna normas penais,
civis, administrativas e de outra natureza, que sejam
necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a
mulher, bem como adotar as medidas administrativas
adequadas que forem aplicáveis;
d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que
se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de
fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em
perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade;
e) 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 contra a
mulher;
f) estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes
para a mulher sujeitada a violência, inclusive, entre outros,
medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais
processos;
g) estabelecer mecanismos judiciais e administrativos
necessários para assegurar que a mulher sujeitada a violência
tenha efetivo acesso a restituição, reparação do dano e outros
meios de compensação justos e eficazes;
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h) adotar as medidas legislativas ou de outra natureza
necessárias à vigência desta Convenção.

A partir de então, o sistema interamericano de proteção aos direitos
humanos foi provocado a examinar o caso Maria da Penha Maia
Fernandes, o primeiro grande caso de violência doméstica analisado e a
primeira aplicação da Convenção de Belém do Pará no contexto desse
sistema regional (BETTINGER-LOPEZ, Caroline. Violence Against Women:
Normative Developments in the Inter-American Human Rights System in
MANJOO, Rashida; JONES, Jackie. The Legal Protection Of Women From
Violence: Normative Gaps In International Law. Routledge Press, 2018).
Entre as recomendações expedidas pela Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, em contexto que acabaria propiciando a edição da
lei brasileira de combate à violência doméstica, figura a necessidade de
estabelecimento de medidas não judiciais de solução imediata e efetiva de
conflitos intrafamiliares, entre outros pontos relevantes:
61. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos
reitera ao Estado Brasileiro as seguintes recomendações:
[...]
4. Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite
a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito
à violência doméstica contra mulheres no Brasil. A Comissão
recomenda particularmente o seguinte:
[...]
a) Medidas de capacitação e sensibilização dos
funcionários judiciais e policiais especializados para que
compreendam a importância de não tolerar a violência
doméstica;
b) Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de
que possa ser reduzido o tempo processual, sem afetar os
direitos e garantias de devido processo;
c) O estabelecimento de formas alternativas às judiciais,
rápidas e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem
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como de sensibilização com respeito à sua gravidade e às
consequências penais que gera;
d) Multiplicar o número de delegacias policiais especiais
para a defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos
especiais necessários à efetiva tramitação e investigação de
todas as denúncias de violência doméstica, bem como prestar
apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes
judiciais.
e) Incluir em seus planos pedagógicos unidades
curriculares destinadas à compreensão da importância do
respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção
de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos
intrafamiliares.

b) Internalização das normas e recomendações internacionais de
proteção à mulher
Com o objetivo de amparar os Estados na formulação de políticas
legislativas no combate a todos os tipos de violência contra a mulher,
notadamente em função dos vários compromissos internacionais
supracitados, a ONU elaborou um manual para orientar os legisladores
nacionais na produção de normas de enfrentamento compreensivas e
efetivas (Handbook for Legislation on Violence Against Women).
Entre as diversas orientações previstas, destaco que o compêndio
assinala a necessidade de se permitir, diante de um perigo iminente, que
as autoridades possam emitir ordens protetivas de emergência mediante
as quais o potencial agressor é afastado do lar em procedimento ex officio.
Eis o teor da recomendação:
3.10.4. Emergency orders
RECOMMENDATION: Where there is an allegation of
immediate danger of violence, legislation should:
- Provide relevant officials with the authority to order a
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respondent out of the home and to stay away from the survivor; and
- State that the procedure should occur on an ex parte basis
without a hearing and should prioritize survivor safety over property
rights and other considerations.
Tradução livre:
“3.10.4. Ordens de emergência.
RECOMENDAÇÃO: Quando houver uma alegação de
perigo imediato de violência, a legislação deve:
- fornecer aos oficiais pertinentes a autoridade para
ordenar a retirada de um demandado de casa e a sua
permanência a uma distância segura da sobrevivente; e
– estabelecer que o procedimento ocorra em caráter ex
parte sem qualquer audiência, e deve outorgar prioridade à
segurança da sobrevivente sobre os direitos de propriedade e
outras considerações”.

Tal solução, conforme relatado na referida publicação, tem sido
adotada por um número cada vez mais expressivo de Estados, embora
cada sistema normativo tenha fixado diferentes pressupostos
procedimentais para a concessão de ordens de proteção de emergência
em situações em que exista risco iminente de atos de violência.
De maneira semelhante, a Convenção do Conselho da Europa para a
Prevenção e o Combate à Violência contras as Mulheres e a Violência
Doméstica (Convenção de Istambul), tratado internacional de escopo
continental, também previu a necessidade de os Estados adotarem
medidas legislativas que incluam, entre outras políticas públicas
adequadas para coibir a violência contra a mulher, “ordens de interdição de
emergência” para afastar o potencial agressor do domicílio da vítima.
A teleologia da norma também desloca eventual ônus ao potencial
ofensor, a quem cabe sair do contexto de convívio, preservando a vítima
em sua residência. Eis o teor do dispositivo:
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Artigo 52º – Ordens de interdição de emergência
As Partes tomarão as medidas legislativas ou outras
necessárias para assegurar que seja concedido às autoridades
competentes o poder para ordenar, em situações de perigo
imediato, ao ator de violência doméstica que saia do domicílio
da vítima ou da pessoa em risco por um período de tempo
suficiente e para impedir o autor de infracções de entrar no
domicílio da vítima ou da pessoa em perigo ou de a contatar. As
medidas tomadas nos termos do presente artigo devem dar
prioridade à segurança das vítimas ou das pessoas em risco.

Embora tais instrumentos não indiquem quais autoridades seriam as
competentes para impor o afastamento do agressor, o dado objetivo é
que, a depender da estrutura político-institucional de determinado país, a
extrema urgência que a medida requer acaba por franquear a outorga de
tal competência à autoridade policial – em muitos casos, o único agente
estatal capaz de imprimir a imediaticidade necessária para prevenir uma
possível escalada de violência, com a pronta proteção da vítima, e de agir
como precursor no processo de tomada de decisão relativo ao fato,
avaliando a severidade do risco em procedimento sujeito a posterior
escrutínio do órgão judiciário competente (KELLY, Liz; HAGEMANNWHITE, Carol; MEYSEN, Thomas. Realising rights: Case studies on state
responses to violence against women and children in Europe. Londres: LMU,
2011).
Apenas em caráter estritamente exemplificativo, com base nos dados
constantes do Global Database on Violence Against Women (https: //evawglobal-database.unwomen.org/es), destaco que:
A República Tcheca faculta à autoridade policial
determinar o banimento do agressor do domicílio
compartilhado
(https://evaw-globaldatabase.unwomen.org/fr/countries/europe/czechrepublic/2008/act-police-power-to-protect-victims-of-domesticviolence);
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Na Holanda, tal competência é outorgada ao Prefeito da
Cidade
(https://evawglobaldatabase.unwomen.org/fr/countries/europe/netherlands/
2008/summary-temporary-restraining-order-act-2008-);
As Filipinas adotam uma estrutura atributiva similar à
brasileira, escalonando a competência de acordo com o
aparelhamento local: cabe ao Punong Barangay (maior oficial
eleito na unidade administrativa local) e, subsidiariamente, ao
Barangau Kagawad (oficial menor), impor a medida restritiva
(https://pcw.gov.ph/republic-act-9262-anti-violence-againstwomen-and-their-children-act-of-2004/).
No Estado Federal de Baden-Württemberg, na Alemanha,
a polícia pode expulsar uma pessoa de casa ou de sua
vizinhança mais imediata para proteger outros residentes de
perigo iminente, e, se as circunstâncias indicarem que um
perigo considerável permanece mesmo após a saída da pessoa,
pode também proibi-la de retornar ao local ou fazer contato ou
se
aproximar
da
pessoa
ferida
ou
ameaçada
(https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/msm/intern/downloads/Publikationen/Wohnungsverweisenglisch-2016.pdf)
Na Áustria, se houver evidências que levem à suposição
de que algum ataque à vida, saúde ou liberdade é iminente,
particularmente devido a algum ataque prévio, os membros da
força policial estão autorizados a proibir a pessoa que
representa essa ameaça de entrar na casa onde a pessoa em
perigo vive, assim como em seus arredores imediatos
( http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194187).
Na Finlândia, um oficial com poder de prisão pode, ex
officio, impor uma ordem de restrição temporária se a aparente
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necessidade de proteger uma pessoa se fizer presente, e se as
circunstâncias indicarem a incapacidade de solicitação por
conta
própria
(https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980898_20100384.
pdf).
Na Grã-Bretanha, um membro da força de policial não
inferior ao cargo de superintendente pode emitir uma
notificação de proteção de violência doméstica se tiver motivos
razoáveis para supor que uma pessoa foi violenta ou ameaçou
de violência outra pessoa, podendo, ainda, requerer sua saída e
proibi-la de retornar nas instalações, bem como dela se
aproximar
(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/17/crossheading/d
omestic-violence).

Portanto, tal qual a alteração legislativa controvertida nesta Ação
Direta de Inconstitucionalidade, que, como já referido, autoriza a atuação
cautelar e supletiva do delegado de polícia ou do policial para afastar o
agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida em caso
de risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica da
mulher, ou de seus dependentes, inúmeros outros Estados adotaram
soluções normativas que incluem ordens de interdição de emergência de
cunho administrativo, permitindo-se a uma autoridade não judicial
avaliar o risco e tomar a providência necessária para a pronta
salvaguarda da vítima em casos de violência doméstica.
c) Constitucionalidade dos incisos II e III e § 1º do art. 12-C da Lei
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), incluídos pela Lei 13.827/2019
Na visão ocidental de Democracia, governo pelo povo e limitação no
exercício do poder estão indissoluvelmente combinados, sendo
imprescindível a observância dos direitos e garantias individuais
constitucionalmente consagrados, uma vez que, enquanto comandos
proibitórios expressos direcionados ao Estado, têm por primordial
20
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finalidade o afastamento da indevida ingerência estatal no âmbito da
esfera jurídica individual, impedindo o ferimento da dignidade humana,
vida, liberdade, propriedade e intimidade (MANOEL GONÇALVES
FERREIRA FILHO. Estado de direito e constituição. São Paulo: Saraiva, 1988,
p. 16 e ss; JOSÉ ALFREDO OLIVERIA BARACHO. Teoria da Constituição.
Revista de Informação Legislativa. Ano 15, n. 58, abr/jun 1978; J. J.
GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993,
p. 541 e ss; PAULO BARILE. Diritti dell´uomo e libertà fundamentali.
Bolonha: Il Molino, p. 13 ss).
A real efetividade dos direitos e garantias individuais é
imprescindível para a preservação do Estado de Direito (RAFAEL
BIELSA. Estudios de Derecho Público – Derecho Constitucional. Tomo III.
Buenos Aires: Arayú, 345), pois, conforme a sempre atual advertência de
MADISON:
“num governo livre, é preciso dar aos direitos civis a mesma
garantia que aos direitos religiosos” (Federalist papers, LI).

A proclamação dos direitos individuais, entretanto, nasceu para
reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem,
contudo, desconhecer a obrigatoriedade de as condutas individuais
operarem dentro dos limites impostos pelo direito, conforme salientado por
QUIROGA LAVIÉ (Derecho constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1993, p.
123 ss).
Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são
absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais
direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (princípio da
relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito
entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve
utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma
a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício
total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional
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do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em
busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto
constitucional com sua finalidade precípua.
A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas,
expressamente, em seu art. 29, afirma tanto a finalidade, quanto a
relatividade dos direitos individuais:
“toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que
somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua
personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de
suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações
estabelecidas pela lei coma única finalidade de assegurar o
respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as
justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de
uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não
podem, em nenhum caso, ser exercidos em oposição com os
propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente
Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir
direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para
empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes
a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados
nessa Declaração”.

Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser
utilizados como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades
ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de
desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP. Rel.
Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24-6-1994), pois como
ensinado por DUGUIT:
“a norma de direito, por um lado, impõe a todos o
respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina
uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a
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proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo:
Ícone Editora, 1996, p. 11 ss).

O ordenamento jurídico brasileiro, impelido por obrigações
convencionais, por lutas reivindicatórias, por conquistas humanitárias e
pela necessidade de se conferir uma proteção adequada e eficiente a bens
e valores tutelados pela Constituição Federal, passou a dispor de
“mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a
mulher”, materializando, assim, a garantia exarada pelo constituinte
originário no preceito contido no art. 226, § 8º, do texto constitucional.
Art. 226. 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 integram, criado mecanismos para coibir
a violência no âmbito de suas relações.

Nesse contexto, a Lei Maria da Penha inaugurou um
importantíssimo ciclo de combate à violência de gênero, fixando
instrumentos de proteção e de assistência, entre outros, dentro de um
escopo holístico e integrativo de proteção à mulher, “tendo por finalidade a
igualdade de gênero” (CANUTO, ÉRICA. Princípios Especiais da Lei Maria
da Penha. Belo Horizonte: Fórum, 2021).
Em seus dispositivos, estrutura-se um conjunto articulado de
normas protetivas dos direitos de mulheres inseridas em contextos de
violência estrutural (e, por isso mesmo, restritivas de direitos de agressores)
que, como destacado pelo eminente Min. MARCO AURÉLIO no
julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 19, “retirou da
invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas na privacidade do
lar e representou movimento legislativo claro no sentido de assegurar às
mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à Justiça” (ADC 19,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 29/04/2014).
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Na sua redação original, o Estatuto estabeleceu medidas protetivas
de urgência de cunho estritamente judicial. Nesse contexto, diante da
iminência ou da prática de violência doméstica, a autoridade policial
deveria adotar, de imediato, as providências legais cabíveis (art. 10),
garantindo proteção policial, com a comunicação imediata ao Ministério
Público e ao Poder Judiciário (art. 11, I), assim como encaminhar a
ofendida a hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal (art. 11,
II), como também a abrigo ou a lugar seguro (art. 11, III), acompanhando
a ofendida, se necessário, para assegurar a retirada de seus pertences do
local da ocorrência ou do domicílio familiar (art. 11, IV). Feito o registro
da ocorrência, cabia-lhe, ainda, ouvir a ofendida (art. 12, I), colher as
provas pertinentes (art. 12, II) e remeter o expediente ao juiz competente
em até 48 horas, com o pedido de concessão de medidas protetivas de
urgência (art. 12, III).
Uma vez recebido o expediente, lastreado com o pedido da ofendida
para a concessão de medidas protetivas de urgência, o magistrado
detinha o prazo de 48 horas para conhecer do expediente e do pedido e
decidir sobre as medidas protetivas de urgência (art. 18, I), podendo fazêlo de imediato, sem a audiência das partes ou manifestação ministerial
(art. 19, § 1º), isolada ou cumulativamente (art. 19, § 2º), podendo, ainda,
decretar a prisão preventiva do agressor (art. 20).
Na esteira das recomendações e experiências internacionais
relatadas anteriormente, e considerada a eventualidade de situações
extremas, aptas a justificar tais providências, a Lei 13.505/2017 procurou
robustecer o conjunto de instrumentos necessários para prevenir, punir e
erradicar a violência contra a mulher, permitindo à autoridade policial
aplicar, diante de um risco atual ou iminente à vida ou à integridade
física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus
dependentes: (a) a proibição de determinadas condutas, com o contato
com a vítima (art. 22, III); (b) o encaminhamento da ofendida a programa
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de proteção (art. 23, I); e (c) sua recondução ao domicílio após o
afastamento do agressor (art. 23, II). Tais inovações, contudo, foram
vetadas sob o argumento de incidirem em inconstitucionalidade material,
ao “invadirem competência afeta a Poder Judiciário e buscarem estabelecer
competência não prevista para as polícias civis” (Mensagem 436/2017).
O Poder Legislativo, então, editou a Lei 13.827/2017, que acrescentou
o art. 12-C à Lei 11.340/2006, objeto desta Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
Conforme impressão comum, compartilhada tanto na prática,
quanto no contexto acadêmico, em inúmeras oportunidades, os prazos
cumulativos de 48 horas para a remessa do expediente ao juiz e mais 48
horas para a decisão do magistrado totalizavam – no mínimo – quatro
temerosos dias para a ofendida, para quem, sob o jugo do seu agressor,
restava aguardar, eventualmente sob grave ameaça, uma resposta do
Estado.
Confira-se, a propósito, a seguinte manifestação de MARIA
BERENICE DIAS a respeito da questão:
A prerrogativa para a concessão de medidas protetivas é
exclusiva do magistrado (LMP 22 a 24). Quando a ofendida
busca a autoridade policial, o expediente deve ser encaminhado
ao juiz em 48 horas (LMP 12 III), o qual deve decidir em 48
horas (LMP 18 I). Concedida alguma medida protetiva, cabe à
polícia intimar o agressor da decisão.
Entre a data do registro da ocorrência e a ciência do
agressor da medida de proteção concedida à vítima, na melhor
das hipóteses, pode fluir o interminável prazo de uma semana.
Durante este período, que proteção é assegurada à vítima?
Como o Estado não dispõe de condições de acolhê-la e colocála a salvo do agressor, acaba tendo ela e seus filhos que
ficarem foragidos em casa de familiares e amigos. Claro que
isso deixa todos absolutamente inseguros e vulneráveis.
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Precisam abandonar o seu lar. A mulher se vê na contingência
de deixar de trabalhar e os filhos não podem frequentar a
escola
(https://ibdfam.org.br/artigos/1126/Medidas+protetivas+mais+p
rotetoras).

Apresentado pelo Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, o
Projeto de Lei 6.433/2013, cuja aprovação redundou na inclusão do
referido art. 12-C, pautou-se nesse sentido, como se constata do seguinte
trecho da justificativa que o subsidiou:
A prática tem demonstrado que o prazo de 48 horas para
que as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima
de violência doméstica e familiar contra a mulher sejam
encaminhadas ao Poder Judiciário para que só então sejam
apreciadas pelo juiz é excessivamente longo, haja vista que no
calor dos acontecimentos, logo que a vítima procura a polícia,
na grande maioria das vezes, o agressor foge para evitar sua
prisão em flagrante, valendo-se de brechas na legislação que
impedem a adoção de medidas necessárias à efetiva proteção
da vítima, seus familiares e seu patrimônio.
A situação se agrava ainda mais nos fins de semana e
fora dos horários de expediente, quando muitas vezes as
vítimas estão em suas residências com seus algozes e nada
podem fazer, senão aceitar a violência, se esconder ou procurar
uma delegacia para registrar a ocorrência sem que seu agressor
saiba.
Não raramente, após efetuar o registro da ocorrência, a
vítima retorna a sua residência e passa a viver momentos de
terror, com medo de que o agressor volte a lhe praticar atos de
violência doméstica. A experiência comprova que, após tomar
conhecimento do registro da ocorrência pela vítima, o autor
das agressões se torna ainda mais hostil, colocando sob grave
e iminente risco a integridade física e a vida da vítima.
Por essas razões, passou da hora de se criar medidas
legislativas mais eficazes para a proteção efetiva da mulher
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vítima de violência doméstica e familiar, pois é dever do Estado
evitar que situação como as que ora se vivenciam se
perpetuem.
Assim, promove-se o aperfeiçoamento da Lei Maria da
Penha, no sentido de atender à demanda de todas as mulheres
vítimas, que em razão da morosidade estatal, continuam em
situação de vulnerabilidade e de grave risco.

Dessa forma, constatada uma específica insuficiência do regime
protetivo originário, cujo rito procedimental se mostrava, em algumas
situações excepcionais, incompatível com a própria ideia de urgência que
a adoção de providências eficazes exigia, tal medida procurou superar
uma grave e séria deficiência na concretização de políticas públicas de
erradicação da violência doméstica no Brasil, aumentando, assim, o nível
de proteção conferido às mulheres.
E, nesse contexto, mesmo quando analisada à luz dos parâmetros da
separação de poderes, do devido processo legal e da cláusula de reserva
de jurisdição, mostra-se plenamente constitucional a alteração promovida
pela Lei 13.827/2019, sobretudo quando considerados os bens objeto de
sua proteção, nomeadamente os direitos à vida e à integridade física,
moral e psicológica da mulher vítima de violência doméstica e familiar,
ou de seus dependentes.
De fato, em consonância com o dever constitucional de criar
mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares (CF,
art. 226, § 8º), bem como com o dever convencional de “estabelecer
procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher sujeitada a violência”
(Convenção de Belém do Pará, artigo 7, f), a autorização para que
delegados de polícia e policiais procedam na forma do artigo impugnado
é resposta legislativa adequada e necessária, embora excepcional, ao
rompimento do ciclo de violência doméstica em suas fases mais agudas,
amplamente justificável em razão da contingencial impossibilidade de
obtenção de tutela jurisdicional em tempo hábil.
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Como é de conhecimento geral, atualmente, 52% dos Municípios
brasileiros não são sede da Justiça Estadual, conforme o relatório
analítico “Justiça em Números 2021” (ano base 2020), do Conselho Nacional
de Justiça (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatoriojustica-em-numeros2021-12.pdf), que descreve:
O primeiro grau do Poder Judiciário está estruturado em
14.853 unidades judiciárias, o que evidencia a criação de 61
novas unidades em relação ao número do ano passado (14.792).
[…] esse total se divide em 9.606 (64,7%) pertencentes à Justiça
Estadual e se subdivide em Varas (8.389, representando 87,3%
da Justiça Estadual e 56% do total nacional) e Juizados (1.217,
representando 12,7% da Justiça Estadual e 8% do total
nacional). A Justiça do Trabalho conta com 1.587 unidades
(10,7%); a Justiça Federal com 984 (6,6%), estas subdivididas em
790 Varas (80,3% do total da Justiça Federal e 5% do total
nacional) e 194 Juizados Especiais Federais (JEFs) (19,7% da
Justiça Federal e 1,3% do total nacional); a Justiça Eleitoral conta
com 2.644 unidades (17,8%), a Justiça Militar Estadual com 13
unidades (0,1%) e as Auditorias Militares da União com 19
unidades (0,1%).
A maioria das unidades judiciárias pertence à Justiça
Estadual, que possui 9.606 varas e juizados especiais e 2.672
comarcas (48% dos municípios brasileiros são sede da Justiça
Estadual). A Justiça do Trabalho está sediada em 624
municípios (11,2% dos municípios) e a Justiça Federal em 278
(5% dos municípios).

Por outro lado, existem cerca de 1.464 Municípios sem delegacia,
sendo que as delegacias especializadas no atendimento à mulher foram
instaladas em apenas 417 Municípios, como demonstra o o “Perfil dos
Municípios Brasileiros: 2019”, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística(https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101770.pdf)
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Conforme mostra a Tabela 2, ocorreu um aumento do
número de Municípios sem Delegacias entre 2014 e 2019,
passando de 1280 para 1464 o total daqueles sem nenhuma das
unidades investigadas. Houve uma redução do número de
municipalidades com Delegacias de Polícia Civil, cujo
percentual de cobertura passou de 76,9%, em 2014, para 73,5%,
em 2019. O decréscimo foi ainda mais acentuado nos
Municípios de pequeno porte populacional, principalmente
naqueles com até 20.000 habitantes. Nos de grande porte,
porém, observou-se movimento contrário, com aumento da
cobertura, sobretudo naqueles com mais de 500.000 habitantes.
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[…]
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Evidentemente, o percentual de cidadãos que residem em
Municípios que sejam sede da Justiça Estadual (cerca de 89,7% da
população brasileira, conforme indicado no referido “Justiça em Números
2021”) ultrapassa, em números absolutos, o quantitativo de cidadãos
residentes em Municípios que não sediem tal Justiça ou não tenham
delegacias – o que reflete, inclusive, a absoluta excepcionalidade da
aplicação do dispositivo impugnado, conforme demonstrarei na
sequência.
Nada obstante, as circunstâncias de incidência da norma (situação de
violência doméstica e familiar) e os objetivos por ela perseguidos (elisão de
risco atual ou iminente à vida ou integridade física, moral ou psicológica
da mulher ou de seus dependentes não prontamente alcançáveis pela
tutela jurisdicional) não podem ser simplesmente desconsiderados. E,
nesse contexto, como bem percebido pelo eminente GUILHERME DE
SOUZA NUCCI:
Não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade nem
usurpação de jurisdição. Ao contrário, privilegia-se o mais
importante: a dignidade da pessoa humana. A mulher não
pode apanhar e ser submetida ao agressor, sem chance de
escapar, somente porque naquela localidade inexiste um juiz
(ou mesmo um delegado). O policial que atender a ocorrência
tem a obrigação de afastar o agressor. Depois, verifica-se, com
cautela, a situação concretizada.
Argumentar com reserva de jurisdição em um país
continental como o Brasil significaria, na prática, entregar
várias mulheres à opressão dos seus agressores, por falta da
presença estatal (judicial ou do delegado). O princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana encontra-se
acima de todos os demais princípios e é perfeitamente o caso de
se aplicar nesta hipótese.
Afaste-se o agressor e, após, debata-se a viabilidade ou
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inviabilidade da medida. O delegado ou policial não está
prendendo o autor da agressão, mas somente “separando”
compulsoriamente a vítima e seu agressor. Uma medida de
proteção necessária e objetiva (http://www.conjur.com.br/2019mai-18/nucci-alteracoes-maria-penha-trazem-resultadopositivo).

No ponto, mostra-se igualmente relevante realçar que a autorização
estampada nos incisos II e III do art. 12-C da Lei Maria da Penha é
estruturada com base em rígidas condicionantes, que, além de conferir
certa transitoriedade à resposta estatal nas condições em que estipula, são
suficientemente aptas a firmar a compatibilidade da medida atacada com
a Constituição Federal.
Como já assinalado, na hipótese de excepcional urgência (“risco atual
ou iminente à vida ou à integridade física da mulher”), o afastamento cautelar
do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida
compete prioritariamente à autoridade judicial, de modo que apenas se
viabiliza a determinação policial quando circunstâncias estruturais bem
definidas impossibilitarem a obtenção tempestiva de ordem judicial: o
delegado de polícia, desde que o Município não seja sede de Comarca, e o
policial, desde que, não sendo o Município sede de Comarca, não haja
delegado disponível no momento da denúncia.
Além disso, esse afastamento imediato do agressor por
determinação policial é efetivado sob condição resolutiva, já que, em
absolutamente nenhuma hipótese, a pertinência e a legalidade dessa
atuação policial poderão ser afastadas do crivo da autoridade judicial,
que, nos termos do § 1º do art. 12-C, “será comunicada no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou
revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público
concomitantemente”.
Cuida-se, portanto, apenas de, em situações de anormal necessidade
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de intervenção imediata, possibilitar a legítima atuação do aparato de
segurança pública para resguardar direitos da vítima de violência
doméstica e familiar que, de outro modo, poderia não se beneficiar, a
tempo e modo oportunos, da assistência estatal constitucionalmente
devida.
Assim, antecipa-se medida cautelar em situações de excepcional
urgência para, em contextos de insuficiente presença judicial, impedir
que mulheres submetidas a violência permaneçam expostas às
hostilidades ocorridas na privacidade do lar. Posteriormente, a
jurisdicionalidade diferida é exercida em sua plenitude, inclusive no que
concerne à supressão e à reparação de eventuais excessos ou abusos,
como inclusive se verifica no instituto da prisão em flagrante.
Daí por que, como bem sintetizado por ROGÉRIO SANCHES
CUNHA (Violência Doméstica: Lei Maria da Penha – Lei 11.340/2006
comentada artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 176):
Não nos parece razoável afirmar, no entanto, que o
dispositivo contraria a ordem constitucional, pois agentes
policiais praticam rotineiramente – e de acordo com a lei,
evidentemente – atos que restringem direitos fundamentais
de cidadãos. Policiais civis e militares efetuam prisões em
flagrante e, até que o delegado de polícia avalie a situação e
decida sobre a lavratura do auto de prisão, o indivíduo tem sua
liberdade restringida. O próprio delegado de polícia, quando
conclui que se trata de situação de flagrância, limita gravemente
a liberdade do indivíduo. Mas nem por isso se cogita arguir a
inconstitucionalidade desta prática, em primeiro lugar porque a
urgência decorrente do crime que está sendo ou acaba de ser
cometido justifica a pronta atuação policial, e, em segundo
lugar, porque a decisão tomada pela autoridade policial não é
soberana, na medida em que o auto de prisão deve ser
submetido ao juiz no prazo de vinte e quatro horas, exatamente
como determina a lei em relação à concessão da medida
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protetiva.

No mesmo sentido, transcrevo da manifestação apresentada pela
Advocacia-Geral da União o seguinte excerto:
Isso significa que a determinação excepcional e urgente
de afastamento do agressor, adotada por membro da
corporação policial, não é subtraída do crivo judicial, o que
resta, tão somente, diferido pelo curto período de 24 horas, no
máximo. Não se verifica, pois, situação de sobreposição ou
desrespeito à atividade dos magistrados, mas de mera atuação
atípica e supletiva por parte da Polícia, em hipóteses
exclusivas de impossibilidade de obtenção da tutela
jurisdicional em tempo hábil, a qual não se subtrai do controle
do Ministério Público e do Poder Judiciário.
Preserva-se, desse modo, a prerrogativa da autoridade
judicial de proferir a última palavra sobre a adequação da
medida, à semelhança do que se observa quando o magistrado
avalia o auto de prisão em flagrante lavrado pelo delegado de
polícia, nos termos do artigo 5º, inciso LXI, da Carta da
República. Trata-se de mera antecipação de medida provisória
de urgência, como ocorre no caso do flagrante: qualquer um do
povo pode prender quem esteja cometendo um crime, devendo
o auto de prisão ser encaminhado ao juiz competente no mesmo
prazo de 24 horas (artigo 306, § 1º, do Código de Processo
Penal).

Sob o aspecto da inviolabilidade de domicílio, observo que essa
constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de
uma Sociedade civilizada, compreensiva que é da tutela da intimidade,
da vida privada, da honra, bem como da proteção individual e familiar
do sossego e tranquilidade, que não pode ceder – salvo excepcionalmente
– à persecução estatal.
O preceito constitucional inscrito no art. 5º, XI, da CF/88, consagra
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um direito fundamental reconhecido mundialmente, a partir das
tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham
no Parlamento Britânico: “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as
forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento
pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o
Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior
que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a
residência ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de
estabelecimento, mas incluindo, por exemplo, o quarto de hotel habitado.
Considera-se domicílio, pois, local, delimitado e separado, que alguém
ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente,
pois, nessa relação entre pessoa e espaço, preserva-se, mediatamente, a
vida privada do sujeito, uma vez que, como destacado pelo Min. CELSO
DE MELLO, “a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras
moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua
profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à
intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em
locais não incluídos no rígido conceito ‘residência e domicílio’”.
Nada obstante, a Constituição Federal estabelece exceções à
inviolabilidade domiciliar, pois:
Art. 5º. […]
XI – casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.

Em conformidade com o assegurado pela Constituição Federal,
portanto, excetuadas as hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, a possibilidade de invasão domiciliar durante o dia sujeitase à denominada cláusula de reserva de jurisdição, consistente na expressa
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previsão constitucional de competência exclusiva dos órgãos do Poder
Judiciária, com total exclusão de qualquer outro órgão estatal, para a
prática de determinados atos.
No caso sob análise, todavia, a argumentação da requerente não
merece acolhida.
Inicialmente, cabe destacar que, no contexto de excepcional urgência
exigida pelo art. 12-C da Lei Maria da Penha, a invasão domiciliar
propriamente dita é fato necessariamente contingente, seja porque a
medida de afastamento do local de convivência com a ofendida pode ser
efetivada sem que a autoridade ou agente policial adentra na casa do
agressor, seja porque a transposição dos limites do seu domicílio pode, no
caso concreto em particular, ser precedida de consentimento do
respectivo morador.
Não fosse por isso, com razão a Advocacia-Geral da União quando
argumenta que a regra de proteção ao direito fundamental à
inviolabilidade domiciliar prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição
Federal “acomoda, sem qualquer hesitação hermenêutica, a autorização legal
contemplada no art. 12-C da Lei nº 11.340/2006”.
É que o âmbito de proteção da garantia invocada como parâmetro
não possui a envergadura que a pretensão da requerente parece sugerir.
Afinal, acolhê-la significaria inviabilizar, em termos práticos, a atuação
estatal dirigida à prevenção e à erradicação das várias formas de violência
contra a mulher, frustrando-se, assim, por via oblíqua, o mandamento
constante do já citado art. 226, § 8º, da Constituição Federal, tanto quanto
os diversos compromissos internacionais também já referenciados
anteriormente.
Por outro lado, sem desconsiderar que os direitos e garantias
fundamentais em geral, e a inviolabilidade domiciliar, em especial, não
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podem ser transformados em garantias de impunidade contra crimes que
em seu interior se pratica (HC 82.424, Rel. Min. MOREIRA ALVES,
Tribunal Pleno, DJ de 19/3/2004), cumpre reconhecer que a própria
Constituição
Federal
admite,
independentemente
de
prévio
consentimento do seu morador, o ingresso em domicílio alheio por
qualquer do povo e, com maior razão ainda, de integrante de carreira
policial, para prestar socorro em absolutamente “qualquer situação em que o
morador necessite de ajuda de terceiros ou da autoridade pública fora da hipótese
de desastre – como [seria o caso de] ameaça contra moradores por outra pessoa”
(JOSÉ AFONSO DA SILVA. Comentário Contextual à Constituição. 9ª ed. São
Paulo: Malheiros, 2014, p. 106), incluída aí, evidentemente, a hipótese de
excepcional urgência identificada em um contexto de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em
situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes.
Retomando a mesma lógica, destaco, também, que, no julgamento
do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
10/5/2016), esta SUPREMA CORTE assentou a possibilidade de ingresso
em domicílio havendo fundadas razões amparadas na Constituição,
desde que alçada, em caso de flagrante, ao crivo judicial a posteriori.
Transcrevo a ementa do julgado:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da
CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno.
A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para
prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
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preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias
no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação
da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
em tratados internacionais sobre direitos humanos
incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais
de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido
processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio,
sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem
demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a
interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

Também em julgados do Comitê CEDAW, sedimentou-se
interpretação análoga à presente, mediante a qual ficou estabelecido que
os direitos da mulher, especialmente a proteção da sua incolumidade
física e mental, não podem ser suplantados por outros direitos, inclusive
por fundamentos pautados na defesa da propriedade e da privacidade
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(A. T. v. Hungary, CEDAW, Communication 2/2003: Women’s human rights to
life and to physical and mental integrity cannot be superseded by other rights,
including the right to property and the right to privacy).
Por fim, observada a sistemática traçada pelos dispositivos
impugnados, descabe falar em desvirtuamento do Estado Democrático de
Direito, tampouco em institucionalização de qualquer “Estado
Policialesco”.
A Lei Maria da Penha produziu transformações significativas no
contexto brasileiro de combate à violência contra a mulher, pautadas,
sobretudo, em três eixos comportamentais: “i) aumento do custo da pena
para o agressor; ii) aumento do empoderamento e das condições de segurança
para que a vítima pudesse denunciar; (iii) aperfeiçoamento dos mecanismos
jurisdicionais”. (Avaliando a Efetividade da Lei Maria da Penha. IPEA:
2015,
disponível
em:
https://www.ipea.gov.br/portal/imagens/stories/PDFs/TDs/td_2048k.pdf).
Passados pouco mais de 15 anos desde a sua edição, os avanços
dissuasórios já conquistados são inegáveis – o que não significa que não
possam ser aperfeiçoados, sobretudo diante do absolutamente
preocupante quadro geral de vitimização das mulheres no Brasil.
Como se pode constatar de maneira reiterada, infelizmente a casa é o
lugar mais perigoso para um enorme percentual de mulheres brasileiras.
De fato, na pesquisa “Raio X do Feminicídio em São Paulo: é possível
prevenir a morte”, elaborada pelo Núcleo de Gênero-MPSP com base em
denúncias oferecidas pelo Ministério Público paulista entre março de
2016
e
março
de
2017
(http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Nucleo_de_Genero/Feminici
dio/RaioXFeminicidioC.PDF), observou-se, entre outros dados relevantes,
que: (a) 66% dos feminicídios ocorreram na casa da vítima e (b) em 97%
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dos casos de feminicídio tentado ou consumado as vítimas não tinham
medidas protetivas. Confira-se:

ONDE MORREM AS MULHERES:
O Estudo também teve como foco identificar o local onde
as mulheres são atacadas pelo agressor feminicida. Os critérios
pesquisados foram: a residência da vítima (neste
compreendidos os arredores da casa, a residência comum do
casal e a casa parentes da vítima); a casa onde a vítima estava
no momento do fato (transitoriamente); casa do réu; trajeto da
vítima (seu “caminho” do dia a dia); no local de trabalho ou a
caminho do trabalho; em estabelecimentos públicos como bares
e outros; hotéis, motéis ou posadas; dentro de um veículo, em
local ermo ou em via pública. Se o dado não estava referido na
denúncia, foi catalogado como “não consta”.

Como resultado da pesquisa, concluiu-se que, em regra,
a mulher sofre o ataque fatal em casa. Outro dado relevante foi
a identificação de feminicídios praticados em locais
normalmente frequentados pela mulher, como seu caminho
para casa ou para o trabalho, o que resulta no total de 7% dos
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crimes praticados.
[…]

“SÓ” A MULHER SOFRE?
Além de ser um crime brutal, cometido em regra “dentro
de casa”, conforme demonstraram os dados já mencionados, a
pesquisa demonstrou que o feminicídio não é um crime
“apenas” (sic) contra a mulher: o FEMINICÍDIO é um crime
que atinge a FAMÍLIA e TERCEIROS.
Para verificar se o feminicídio provocava outras vítimas
além das mulheres, realizou-se pesquisa específica quanto às
vítimas secundárias. Para tanto, foram observados os seguintes
critérios:
Vítimas indiretas: filhos e filhas ou genitora da
vítima presentes no momento do ataque, em razão do
sofrimento psicológico.
Vítimas diretas: filhos e filhas, genitora e novos
parceiros da vítima, quand otambém sofreram
ataque/violência no contexto do feminicídio.
O resultado foi o de que, para cada 4 feminicídios, um
deles atinge uma outra pessoa além da mulher: em 26% dos
casos analisados há vítimas diretas ou indiretas que sofreram
com a ação do agente. Essas pessoas são os filhos e filhas da
vítima, suas mães, irmãs, irmãos, vizinhos, conhecidos, novos
parceiros, pessoas que tentara, ajudar a mulher no momento da
prática do crime.
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[…]
MEDIDAS PROTETIVAS
EVITAR O FEMINICÍDIO?

SÃO

EFICIENTES

PARA

Uma das inquietações que assola nosso país diz respeito à
efetividade da Lei Maria da Penha e das medidas protetivas. O
deferimento de medidas de proteção em favor da vítima
auxilia na prevenção à morte de mulheres?
Há referências em outros países de que as mulheres que
conseguem ajuda do Estado, em regra, não são vítimas de
feminicídio, mas não existia estudo semelhante no Brasil.
Para suprir essa lacuna, o Núcleo de Gênero efetuou o
levantamento dos casos em que as vítimas tinham obtido
medida protetiva. Esses dados foram extraídos das próprias
Denúncias do Ministério Público e revelaram que, em regra, os
feminicídios acontecem quando a vítima está desprotegida.
Os processos em que houve deferimento de medida
protetiva foram 12 (doze) para um universo de 364 casos, o
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que representa apenas 3% do total de casos.
Segue o gráfico ilustrativo:

AS VÍTIMAS QUE MORRERAM, TINHAM REISTRADO
B.O.?
Neste tópico, a pesquisa teve por finalidade verificar se,
dentre os feminicídios consumados (com resultado morte_ as
vítimas haviam registrado Boletim de Ocorrência.
No Estudo, foram encontrados 124 casos de feminicídio
consumado. Deste montante, em 5 casos as vítimas haviam
registrado BO contra o agressor:
Caso 1 – registro de BO de ameaça 3 duas antes da
morte.
Caso 2 – registro de dois BOs, um por ameaça e um
por lesão, respectivamente 21 e 15 dias antes da morte.
Caso 3 – registro de BO por lesão dois anos antes da
morte.
Caso 4 – registro de 3 BOs e deferimento de medidas
protetivas, no período de seis meses a um mês antes do
fato, inclusive por desobediência.
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Caso 5 – registro de um BO por lesão, 06 meses antes
da morte.

Nos demais casos, não consta qualquer registro criminal
em face do agressor. Ou seja, as vítimas nunca procuraram a
ajuda do Estado.

Como uma das conclusões gerais, afirma-se no estudo:
O feminicídio é uma morte evitável: é certo que 3% do
total de vítimas obteve medidas de proteção e 4% das vítimas
fatais havia registrado Boletim de Ocorrência. Contudo, a
grande maioria e vítimas de feminicídio, consumado ou
tentado, nunca registrou Boletim de Ocorrência ou obteve
uma medida de proteção, o que leva à conclusão de que
romper o silêncio e deferir medidas de proteção é uma das
estratégias mais efetivas na prevenção da morte de mulheres.

O levantamento “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil
(3ª edição -2021), produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública
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(https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/06/relatoriovisivel-e-invisivel-3ed-2021-v3.pdf),
corrobora
essas
conclusões
alcançadas no contexto do Estado de São Paulo, sendo relevante realçar
os seguintes dados:
VIOLÊNCIAS SOFRIDAS PELAS BRASILEIRAS DE 16
ANOS OU MAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19:
1 em cada 4 mulheres brasileiras (24,4%) acima de 16 anos
afirma ter sofrido algum tipo de violência ou agressão nos
últimos 12 meses, durante a pandemia de covid-19. Isso
significa dizer que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram
violência física, psicológica ou sexual no último ano [de 2020].
[…]
4,3 milhões de mulheres (6,3%) foram agredidas
fisicamente com tapas, socos ou chutes. Isso significa dizer que
a cada minuto, 8 mulheres apanharam no Brasil durante a
pandemia do novo coronavírus.
O tipo de violência mais frequentemente relatado foi a
ofensa verbal, com insultos e xingamentos. Cerca de 13 milhões
de brasileiras (18,6%) experimentaram este tipo de violência.
5,9 milhões de mulheres (8,5%) relataram ter sofrido
ameaças de violência física como tapas, empurrões ou chutes.
Cerca de 3,7 milhões de brasileiras (5,4%) sofreram
ofensas sexuais ou tentativas forçadas de manter relações
sexuais.
2,1 milhões de mulheres (3,1%) sofreram ameaças com
faca (arma branca) ou arma de fogo.
1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram
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tentativa de estrangulamento (2,4%).
O LAR É O ESPAÇO MAIS INSEGURO PARA A
MULHER:
A residência segue como o espaço de maior risco para as
mulheres e 48,8% das vítimas relataram que a violência mais
grave vivenciada no último ano ocorreu dentro de casa,
percentual que vem crescendo. A rua aparece em 19,9% dos
relatos, e o trabalho aparece como o terceiro local com mais
incidência de violência com 9,4%.

Especificamente a respeito de “onde ocorreu a violência”, destaca o
estudo:
Chamam a atenção dois fatores que não se modificaram
nas três edições da pesquisa (2017, 2019 e 2021): as mulheres
sogrem mais violência dentro da própria casa e os autores de
violência são pessoas conhecidas da vítima, o que concede um
alto grau de complexidade ao enfrentamento da violência de
gênero no que se refere à proteção da vítima, punição do
agressor e medidas de prevenção. Outros levantamentos, como
as edições recentes do Atlas da Violência (IPEA, FBSP) e do
Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) já nos
mostravam, mesmo antes da pandemia, tal complexidade. A
pesquisa nos revela que a crise sanitária só torna o
enfrentamento ainda mais difícil: mulheres convivendo mais
tempo com seus agressores, perda de renda familiar, aumento
das tensões em casa, maior isolamento da mulher e consequente
distanciamento de um potencial rede de proteção (ONU
MULHERES, 2020).
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Considerado esse contexto extremamente grave, portanto,
compreendo que o objetivo do mecanismo preventivo sob julgamento
(suprir uma deficiência estatal ante um quadro de violência estrutural)
não enfraquece a rede de proteção já constituída, tampouco esvazia os
resultados de políticas públicas já concretizadas.
Muito pelo contrário, pautada em orientações e normas
internacionais no mesmo sentido, a possibilidade de afastamento cautelar
do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida por
determinação policial nos casos previstos pelo dispositivo impugnado
fornece mais um meio de proteção, imediato e urgente, sujeito a
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ratificação judicial posterior, para localidades carentes da estrutura
jurisdicional necessária à prestação tempestiva da devida tutela
jurisdicional.
O alegado “Estado Policialesco” suscitado pelo requerente é despido,
inclusive, de qualquer base fática minimamente convincente, como se
pode concluir dos dados coletados desde a edição da Lei 13.827/2019 e até
agora disponibilizados ao público em geral pelo Banco Nacional de
Medidas Protetivas de Urgência (BNMPU), gerido pelo Conselho Nacional
de Justiça a partir da incumbência fixada no art. 38-A da Lei 11.340/2006
(incluído pela Lei 13.827/2019, o mesmo ato que fez inserir os dispositivos
objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade).
De fato, conforme dados coletados em 08/03/2022, Dia Internacional
da Mulher, entre os anos de 2015-2022, em universo total de 1.573.957
decisões de medida protetiva, o Poder Judiciário brasileiro concedeu
1.181.604 (75,07%), deixou de conceder outras 129.549 (8,23%), revogou
147.255 (9,36%) e concedeu em parte 114.907 (7,3%).
Já entre os anos de 2019-2022, período que abarca a vigência do
objeto impugnado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, num
universo total de 1.028.030 decisões de medida protetiva, o Poder
Judiciário brasileiro concedeu 770.824 (74, 98%), deixou de conceder
outras 85.845 (8,35%), revogou 100.540 (9,78%) e concedeu em parte
70.179 (6,83%), sendo que, nesse universo total, foram 642 decisões
judiciais sobre medidas protetivas determinadas por autoridade policial
(0,06% do universo total), entre as quais 344 homologatórias (53,6%) e 298
revogatórias (46,4%).
A aparente discrepância entre os números totais e os relativos ao
imediato afastamento cautelar do agressor por autoridade policial
explica-se a partir de inúmeras variáveis, tais como: (a) o universo total de
decisões de medida protetiva abrange outras categorias para as quais não

50
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 469E-701D-3757-CCDA e senha DC26-CCE0-0136-F95A

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 59 de 155

ADI 6138 / DF
se prevê atuação subsidiária da autoridade policial (v.g. proibição de
determinadas condutas, restrição ou suspensão de visitas aos
dependentes menores, comparecimento do agressor a programas de
recuperação e reeducação, ect); (b) a própria lógica subsidiária da atuação
policial nesse contexto, pressuposta pelo dispositivo impugnado; (c) o
fato de 48% dos Municípios brasileiros serem sede da Justiça Estadual,
concentrando cerca de 89,7% da população (o que afasta, em razão da
aludida subsidiariedade, a possibilidade atuação subsidiária da
autoridade policial); etc.
Considerado o contexto em que esta controvérsia jurídica se
desenvolve, todavia, tais dados corroboram a absoluta excepcionalidade
da aplicação do dispositivo impugnado, refletindo também uma inegável
elevação no nível de proteção a determinadas mulheres vítimas de
violência doméstica que, de outra forma, continuariam privadas da
assistência constitucionalmente devida, principalmente em localidades
carentes de estrutura jurisdicional necessária à prestação tempestiva da
tutela jurisdicional.
4) CONCLUSÃO
Como síntese argumentativa, portanto, compreendo que:
1) A controvérsia constitucional trazida ao exame desta
CORTE insere-se em um contexto mais amplo relacionado ao
alarmante quadro de violências perpetradas contras as
mulheres e, por consequência, aos necessários estabelecimento
e aperfeiçoamento de mecanismos aptos a coibi-las de maneira
eficaz;
2) Amparados por inúmeras normas e recomendações
internacionais de proteção à mulher, diversos Estados têm
adotado soluções normativas que, à semelhança dos
dispositivos
impugnados
nesta
Ação
Direta
de
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Inconstitucionalidade, incluem ordens de interdição de
emergência de cunho administrativo, permitindo-se a uma
autoridade não judicial avaliar o risco e tomar a providência
necessária para a pronta salvaguarda da vítima em casos de
violência doméstica;
3) A autorização para que delegados de polícia e policiais
procedam na forma do artigo impugnado é resposta legislativa
adequada e necessária, embora excepcional, ao rompimento do
ciclo de violência doméstica em suas fases mais agudas,
amplamente justificável em razão da contingencial
impossibilidade de obtenção de tutela jurisdicional em tempo
hábil;
4) Aplicada sob efeito de condição resolutiva, a
antecipação administrativa de medida protetiva de urgência
para impedir que mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar permaneçam expostas às hostilidades ocorridas na
privacidade do lar não subtrai a última palavra do Poder
Judiciário, a quem se resguarda a prerrogativa de decidir sobre
sua manutenção ou revogação, bem como sobre a supressão e
reparação de eventuais excessos ou abusos;
5) Independentemente de ordem judicial ou prévio
consentimento, a Constituição Federal admite que qualquer do
povo e, com maior razão, os integrantes de carreira policial,
ingressem em domicílio alheio para prestar socorro, aí incluída
a hipótese de excepcional urgência identificada em um contexto
de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da
mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de
seus dependentes;
6) O mecanismo preventivo sob análise não enfraquece a
rede de proteção já constituída, tampouco esvazia os resultados
de políticas públicas já concretizadas. Pelo contrário,
incrementa o nível de proteção conferido às mulheres vítimas
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de violência doméstica, perceptível pelos dados coletados desde
a edição da Lei 13.827/2019 e até agora disponibilizados ao
público em geral, ao fornecer mais um meio de proteção,
imediato e urgente, sujeito a ratificação judicial posterior, para
localidades carentes de estrutura jurisdicional necessária à
prestação tempestiva da devida tutela jurisdicional.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Direta para
declarar a constitucionalidade dos incisos II e III e o § 1º do art. 12-C da
Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), incluídos pela Lei 13.827/2019.
É O VOTO.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL

VOTO
O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:
1. De qualquer forma, serei breve, Senhor Presidente. Meus
cumprimentos a Vossa Excelência, ao eminente Ministro-Relator, às
nobres e Excelentíssimas Senhoras Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber,
aos demais Ministros presentes e no sistema virtual, ao Doutor Aras,
meus cumprimentos, nobres advogados, Ministro Bianco, Doutora Isabel,
Doutora Carmen e demais pessoas que nos acompanham nesta sessão de
julgamento.
2. Em primeiro lugar, registrar meus cumprimentos ao eminente
Relator pelo brilhante voto, profundo, extenso, não só profundo em
termos de teoria e princípios constitucionais, mas também com elementos
estatísticos que nos trazem à luz a importância da proteção das mulheres
e como ainda estamos carentes de um mínimo ideal em relação a essa
temática.
3. Eu tenho certeza de que o Ministro Alexandre enfrentou esse
problema não só como secretário de segurança no Estado de São Paulo,
mas também como ministro da justiça. Eu tive, eu diria, o privilégio, o
triste privilégio de também ter que adotar algumas medidas, nesse
sentido, em termos de política pública.
4. É um caminhar contínuo, penso, e aqui já de forma bem sintética,
que esse é mais um passo dado. Nós, na democracia, vivemos de passos
às vezes não tão ligeiros como gostaríamos, mas precisamos caminhar e
caminhar para frente.
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5. Entendo que não só a circunstância excepcional, como também o
fato de não se retirar a reserva de jurisdição, porque em 24 horas o juiz
será acionado a dar uma palavra final a respeito da temática, e, com
breves palavras, quero apenas fazer alguns apontamentos que considero
importantes.
6. Primeiramente, não estamos tratando de uma situação de
flagrância. A flagrância já está resolvida, e nós temos aí a autoridade
policial com plena possibilidade de exercer o seu poder-dever de prender
aquele que comete, que está cometendo um crime ou que é preso logo
após a ação delituosa.
7. No entanto, há situações que, ainda que possam não ser de grande
monta de verificação nesse contexto distinto da flagrância, demandam a
necessidade da aplicação desses dispositivos, como também revelaram os
números trazidos pelo Ministro Alexandre de Moraes, e cito, por
exemplo, quando o lapso temporal, por alguma circunstância, já saiu da
situação de flagrante, ou quando, em função de históricos anteriores, uma
circunstância de momento, ou pela embriaguez, ou uso de drogas, ou
pela a agitação que a pessoa está naquele momento, é possível se verificar
a iminência de algo vir a acontecer.
8. Então, nesse contexto, e também fazendo uma ponderação de que,
se é verdade que há o princípio da reserva de jurisdição, nós estamos
diante também da necessidade de proteção do princípio da dignidade da
pessoa humana. E, ainda que por uma circunstância provisória,
excepcional, supletiva, a autoridade policial vai exercer o seu múnus
público, o fará não apenas com os critérios já estabelecidos de forma
razoável pela legislação, como também devendo fazê-lo dessa forma, sob
pena de um eventual reconhecimento de abuso de autoridade. E também
penso que, diante do extenso estudo que Sua Excelência o Ministro
Alexandre, trouxe, não houve registros de abuso de autoridade nessa
aplicação da lei em questão.
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9. Dessa forma, aderindo à brilhante tese trazida pelo eminente
Relator, voto pela improcedência da ação, nos termos do voto de Sua
Excelência o Relator.
É como voto, Senhor Presidente.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Boa tarde, Senhor
Presidente, Senhores Ministros. Cumprimento especialmente o MinistroRelator, Ministro Alexandre de Moraes. Como não tinha conversado
antes, peço licença ao Ministro Nunes Marques, que seria o próximo a
votar. Não estando presente, essa é a razão de não me ter comunicado
previamente, mas conto com a anuência de Vossa Excelência para essa
antecipação, que será breve.
Senhor Procurador-Geral da República, Senhores Advogados, meus
cumprimentos especiais aos que assomaram à tribuna, Doutor Alberto
Pavie, Ministro Bruno Bianco e aos que nos seguem, Senhores Servidores.
Senhor Presidente, o tema posto nesta ação é objeto de muitas
discussões, mesmos nos foros sobre a questão da violência contra mulher
e da Lei Maria da Penha, especificamente, a Lei n. 11.340, que contam
com juízes e todos os membros da comunidade jurídica.
Queria afirmar que temos, talvez, como bem fez o Ministro-Relator,
que levar em consideração o que foi posto nesta ação ajuizada pela
Associação dos Magistrados Brasileiros sob a perspectiva teleológica da
lei, ou seja, a proteção eficiente que há de ser dada à mulher.
O Ministro Alexandre de Moraes fez um relato pormenorizado da
sequência histórica de normas institucionalizadas, no Brasil, adotadas no
Brasil, na sequência do que foi uma condenação do Estado brasileiro pela
proteção ineficiente às mulheres. A resposta jurisdicional, no caso Lei
Maria da Penha, foi exatamente essa. Quer dizer, ela foi várias vezes
agredida, violentada, ofendida, houve tentativa de homicídio, como se
dizia então, feminicídio seria, na terminologia atual, do direito positivo, e
apenas nessa sequência, quando o Brasil não deu resposta, o julgamento
veio, muitos anos depois. Inadequada, ineficiente, então, essa condenação
do Estado brasileiro.
Um dos itens era exatamente que houvesse uma legislação eficiente.
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Em que pese a norma específica que diz respeito à ausência de um juiz na
comarca ou em condições de prestar jurisdição, disse bem o MinistroRelator que a norma questionada diz respeito à condição de atuação
supletiva a suprir em caso de ausência e, ainda assim, tendo de haver o
encaminhamento à autoridade judicial.
Realmente é uma questão, como disse, que tem sido discutida. Na
petição inicial, faz-se referência ao Fonavid, um dos fóruns mais
importantes de discussão sobre o tema. Há uma grande discussão; a
maioria tem sido inclusive contrária ao que foi adotado pela lei. A
despeito disso, nosso julgamento há de dar-se exatamente a partir do
olhar no sentido da maior proteção buscada pela lei. A interpretação vem
sendo dada exatamente nesse sentido.
Em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil, sabemos que somos
uma sociedade extremamente preconceituosa, contra a mulher, com
violência - temos números alarmantes. O Ministro Alexandre também
ressaltou o que aconteceu nesses dois últimos anos da pandemia: isolar-se
ou se afastar no mesmo espaço físico do homem agressor gerou um
aumento de violência contra a mulher de até 40%, em alguns estados da
federação. Esse é um dado de uma sociedade extremamente
preconceituosa, no caso específico, de gênero, contra a mulher.
Exemplo disso, Senhor Presidente, é que, semana passada, uma
pessoa comum - sem querer fazer nenhum tipo de maldade, tenho
certeza, apenas para denotar ou para comprovar como somos uma
cultura de diferenciação a menor para a mulher -, um entregador, esteve
na minha casa entregando um documento, que seria daqui, e perguntou
para a pessoa que atendeu: "Vim entregar, disseram que era para uma
autoridade esse documento, mas agora me disseram que aqui mora uma
mulher. Afinal, aqui mora uma autoridade ou uma mulher?" É sem
malícia que se faz isso, porque este entregador não tem nem noção sobre
o que se estava referindo. Apenas fez o que ele acredita: autoridade é
homem, mulher é alguém do lar.
Neste quadro, a violência de alguém que se acha inferiorizado e sem
condições de prosperar para outros ambientes sociais ou políticos gera
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esse tipo de violência, outra endemia no Brasil, ou uma pandemia, se eu
considerar o mundo.
Nessas condições e sob essa perspectiva, vi-me um pouco
incomodada com a leitura inicial da petição inicial. O paradigma de
confronto haveria de ser o direito à liberdade - repetida hoje aqui,
inclusive nas sustentações -, mas não estamos falando de ausência de
liberdade. Estamos falando de uma medida, ao lado de outras medidas
protetivas, que é o deslocamento do espaço onde está acontecendo uma
agressão.
Portanto, estamos aqui em um caso em que se busca a liberdade, a
própria garantia da vida, da integridade física, da integridade psíquica da
pessoa agredida, que é a mulher, em um espaço onde ela deveria se sentir
segura, que é ambiente doméstico, realmente, o que tem acontecido é que
ela se sente cada vez mais insegura. O afastamento se dá com tanta
necessidade que o Conselho Nacional de Justiça, logo nos primeiros
meses da pandemia, precisou institucionalizar um modelo de
comportamento possível para as mulheres, o sinal vermelho na mão,
porque sequer ela teria liberdade para chamar um socorro de alguma
natureza, porque seria mais uma fonte de agressão.
Não temos dúvida: quando uma mulher pede por socorro, se não
houver o afastamento, e o agressor se dê conta de que houve esse pedido
por parte dela, ela se não deslocando, a tendência é que ele permaneça e
acirre a agressão até chegar ao feminicídio.
Presidente, esta é a razão pela qual, em um país como o nosso, ter,
como lembrado pelo Doutor Alberto Pavie, um número exorbitante de
comarcas sem juiz é realmente agressivo à sociedade brasileira. A
Constituição garante o direito de acesso à jurisdição. Essa proteção da
jurisdição tem que ser eficiente e é compromisso - muito mais nosso - dos
juízes brasileiros ter em cada comarca um juiz. Inclusive porque, em
vários lugares, criam-se mais cargos de desembargadores enquanto
faltam juízes nas comarcas. Até onde me consta, a Constituição continua
em vigor, no sentido de que o juiz tem que estar na comarca. O cidadão
tem acesso à jurisdição, e não há tela de plasma, lisa, a mais luxuosa que
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seja, que substitua o olhar do jurisdicionado da primeira instância do
cidadão violentado, agredido, em condições de vulnerabilidade absoluta como o Ministro Carlos Mário, entre outros, tanto repetia. Por isso, a
presença do juiz é necessária, e não se está aqui a questionar, muito ao
contrário.
O Ministro Alexandre não chegou a dizer, mas imagino que, pelas
nossas conversas todas desses tempos de convivência, também partilha
de que o que nós precisamos é de mais juízes, para que os delegados não
precisem atuar. Temos comarcas que têm, inclusive, extensões em que o
juiz, na sede, já terá dificuldade. Às vezes, são cem, sessenta, quilômetros
de distância, em estradas que, às vezes, nem estradas são, são caminhos
que têm de percorrer. Nada disso é fácil, mesmo com as facilidades que a
tecnologia oferece. Nem seria de não ter juiz, porque hoje a tecnologia
oferece condições de se ter a presença permanente do juiz.
Fiquei incomodada com a petição, Presidente, porque ali se falava da
liberdade e do devido processo legal para a garantia de bens. Quer dizer
que o ingresso na casa, que a Constituição protege como inviolável, é
para que o bem seja resguardado, com as vidas daqueles que ali estão?
Ora, não posso considerar que a inviolabilidade desse bem é mais
importante do que a vida da mulher que está nesse local.
Na ausência, como foi frisado várias vezes no voto do MinistroRelator, na carência de o Estado brasileiro oferecer um juiz naquela
comarca, é que se permite que uma outra autoridade que não do
Judiciário - porque nós, do Judiciário, teríamos falhado, porque justiça
ausente é justiça falha -, que a autoridade policial atua. E atua tendo que
se remeter, que se comunicar, inclusive nos casos de prisão em flagrante,
à autoridade judicial e fazer a audiência de custódia no período
designado. Não há substituição de uma autoridade pela outra. Nesse
sentido, portanto, esse afastamento é necessário.
Quando a Presidente Dilma criou o projeto Casa da Mulher
Brasileira - foram inauguradas apenas duas ou três unidades, mas seria
uma, pelo menos, em cada capital de estado, em um projeto que se
estancou -, diante da gravidade do quadro, havia um local para se a
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mulher quisesse se afastar. Tinha um espaço para onde ir, porque ela, às
vezes, não pode sair pelas condições econômicas precárias, porque está
com os filhos. Há toda uma construção jurisdicional, legislativa e
administrativa para proteger a vida da mulher. É exatamente por essa
condição que temos esse número - também enfatizado pelo Ministro
Alexandre -, em que a grande maioria das decisões são judiciais - a
grandessíssima maioria, é mínimo o número dessas atuações pela polícia.
Tenho que dizer, Presidente, que, nesses casos, também não nego - e
acho que ninguém aqui, não sei bem, não conversei sobre isso - que
precisamos, sim, ter uma formação das polícias, para que elas entrem com
cuidado, para que elas tenham esse respeito, naquilo que não acontece
hoje. Isso vale para todas as polícias: temos que ter formação de direitos
humanos para todas as polícias no Brasil. Isso não significa que a mulher
que esteja sendo violentada possa esperar a mudança das instituições
para, um dia, a filha ou a neta dela chegarem à conclusão que temos
proteção eficiente da mulher no Brasil.
Não tenho, portanto, como afirmar que a proteção seria mais
eficiente se fosse afastado esse dispositivo; pelo contrário, todos os
indicativos com os quais trabalho são no sentido oposto. O afastamento
seria o descumprimento de normas internacionais às quais aderimos e, no
caso do quadro trágico da mulher brasileira, daquela vulnerável, daquela
que sofre todo tipo de atuação violenta, física, psiquicamente,
patrimonialmente, politicamente, é preciso que seja dado cobro a isso.
Acho que a finalidade da norma é essa.
Portanto, acho que a interpretação não leva a uma subtração de
jurisdição, mas a uma adoção de providência administrativa para que a
gente tenha possibilidade de atuação do Poder Judiciário.
Mas reitero, Presidente: o que quero e espero e tem sido, acho, a luta
de todos aqueles que têm compromisso com os direitos humanos é que
tenhamos um Poder Judiciário presente em todas as comarcas, em todos
os rincões deste país, para que nenhuma outra autoridade precise sequer
ser lembrada, menos ainda chamada, para dar cobro às providências que
dependeriam do juiz. Na ausência dele, não é a mulher violentada, a
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mulher agredida, a mulher que tem a tentativa de assassinato que tem de
pagar ou que tem de aguentar essas agressões pela carência da jurisdição
que lhe é devida nos termos constitucionalmente postos.
Por isso, não vejo realmente a agressão que se imputa. Reitero que
sei que essa é uma discussão que se põe mesmo nos foros, em que se
discute a questão da maior proteção à mulher, que gostaria de contar era
com a presença do juiz permanentemente. Temos juízes lotados nas varas
de combate à violência doméstica, nas coordenadorias de combate à
violência doméstica - criadas, desde 2008, em todos os tribunais de justiça
do Brasil -, mas estão aquém do quadro trágico que temos no Brasil de
mortandade provocada de mulheres.
Apenas para dizer como isso é grave, Presidente, na segunda ou
terceira semana da campanha Justiça pela Paz em Casa - Vossa Excelência
realizou a vigésima semana nesses anos que vão de 2015 até agora -,
conseguimos um ônibus que levaria, de forma itinerante, essa semana a
um local de enorme e trágicos números no Estado de Pernambuco. Nesse
ônibus, teria a presença de um promotor, da Defensoria Pública, do juiz,
para que a gente conseguisse, naquela semana, fazer um mutirão de
decisões e de oitivas de todas as mulheres que precisassem do acesso à
Justiça. Naquele local, então considerado o de mais alto índice de
violência contra a mulher, não apareceu ninguém. Só depois da semana,
soubemos que os homens proibiram se aproximar daquele ônibus,
daquela mulher. Aquela mulher era eu, que, como Ministra, tinha
incentivado.
Esse quadro precisa mudar exatamente para que a gente tenha, as
mulheres tenham, o direito, pelo menos, de pedirem socorro, de terem
um atendimento. Não queremos que elas precisem e que se chegue a uma
sociedade na qual possamos viver em paz, mulheres e homens, para que
a gente tenha uma transformação social.
Até lá, o Estado precisa ser eficiente, para que a gente tenha uma
Constituição valendo para todo mundo, para que todo mundo seja livre,
não apenas aquele que está agredindo dentro de casa.
Não vejo, portanto, Presidente, nessa norma, com todas as vênias
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dos pensamentos diferentes, que têm seus argumentos, nenhuma
incompatibilidade absoluta de transgressão ao princípio da jurisdição.
Acho que o que precisamos é, em vez de diminuir as atribuições das
autoridades administrativas, no caso dos delegados e dos policiais, na
falta de delegados, precisamos aumentar a presença de juízes em todo
Brasil, em todas as comarcas brasileiras.
Por isso, estou votando, Presidente, fazendo juntada de voto, pela
improcedência da ação, reconhecendo, portanto, constitucionais os
dispositivos impugnados nesta ação.
É como voto, Senhor Presidente.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
VOTO VOGAL
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Vogal):
1. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida
cautelar ajuizada pela Associação de Magistrados Brasileiros – AMB
contra os incisos II e III do §1º do art. 12-C, introduzidos pela Lei
n.13.827/2019 na Lei 11.340/2006. Tem-se nos dispositivos impugnados:
“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à
vida ou à integridade física ou psicológica 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: (Redação dada pela Lei nº 14.188, de 2021)
I - pela autoridade judicial; (Incluído pela Lei nº 13.827, de
2019)
II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de
comarca; ou (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)
III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e
não houver delegado disponível no momento da denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)
§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à
efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida
liberdade provisória ao preso. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)”.

2. A autora afirma existir inconstitucionalidade flagrante nas normas
questionadas por ofensa ao princípio da reserva de jurisdição e
contrariedade aos incisos XI e LIV do art. 5º da Constituição da
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República.
Alega que a norma institui um “estado policialesco” ao atribuir
funções do Poder Judiciário a agentes públicos do Poder Executivo, com
ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição da
República).
É o pedido:
“Deferida a medida cautelar e ouvidos (a) o Congresso Nacional,
(b) o Presidente da República, (c) a Advocacia Geral da União e o (d)
Procurador Geral da República, requer a AMB que esse eg. Supremo
Tribunal Federal julgue procedente o pedido de declaração de
inconstitucionalidade dos incisos II e III, e do § 1º, do art. 12-C,
introduzido na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pela Lei
n.13.827/2019 com efeito ex tunc”.

3. O Ministro Alexandre de Moraes, Relator, adotou o rito do art. 12
da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 13).
4. O Presidente da República manifestou-se pela improcedência do
pedido, com a seguinte ementa:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade – pedido de declaração de
inconstitucionalidade dos incisos II e III, e do §1º do art. 12-C, da Lei
n. 11.340/2006, com redação dada pela Lei n. 13.827/2019.
Possibilidade de determinação de imediato afastamento do agressor por
delegado de polícia ou por policial, nos municípios que não são sede de
comarca. Constitucionalidade das disposições. Improcedência do
pedido” (e-doc. 33).

5. Informações do Senado Federal pela improcedência da ação (edoc. 35) e da Câmara dos Deputados no sentido de que foram observados
os “estritos trâmites constitucionais e regimentais inerentes à espécie” (e-doc.
37).
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6. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência do
pedido, nos termos da ementa:
“Processo penal. Artigo 12-C, incisos II e III, e §1º da Lei n.
11.343/2006 (Lei Maria da Penha). Afastamento do agressor do lar,
domicílio ou local de convivência com a ofendida, diante da existência
de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em
situação de violência doméstica e familiar. Possibilidade de aplicação
da medida protetiva pela autoridade policial em Município que não
seja sede de comarca. Alegação de afronta aos artigos 2º e 5º, incisos
XI e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Situação de urgência
extrema. Atuação atípica e subsidiária por parte da Polícia, em
hipóteses exclusivas de impossibilidade da obtenção da tutela
jurisdicional em tempo hábil, a qual não se subtrai a fiscalização do
Ministério Público e do Poder Judiciário. Previsão expressa de
controle jurisdicional a posteriori da medida. Ponderação de valores e
devido processo legal. Restrição diminuta e temporária à liberdade do
agressor, em prol da preservação da vida, da integridade física e da
dignidade da ofendida e de seus dependentes. A cláusula de
inviolabilidade domiciliar ressalva, expressamente, a possibilidade de
ingresso de terceiros ou da autoridade pública em casa alheia para
prestação de socorro. Manifestação pela improcedência do pedido
formulado pela requerente” (e-doc. 38).

7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do
pedido. Tem-se na ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
13.827/2019. ART. 12-C-II e III E §1.º ACRESCENTADO À LEI
11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. MICROSSISTEMA DE
PROTEÇÃO À MULHER. PAPEL DO JUDICIÁRIO E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À
PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. CONQUISTA DE REDE DE APOIO
ESPECIALIZADO. RETORNO AO ESTADO DE POLÍCIA.
INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA
DE JURISDIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
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1. É direito da mulher, em situação de violência doméstica, ser
ouvida por Juiz ou por membro do Ministério Público, agentes
públicos dotados de garantias e de deveres constitucionais que
viabilizam a tomada de decisões relativas à proteção da mulher com
amplo respaldo constitucional (Lei 11.340/2006, art. 3.º).
2. O retorno ao Estado de Polícia é retrocesso inadmissível sob a
égide da Constituição. A Lei Maria da Penha é conquista de intenso
trabalho dos movimentos de mulheres brasileiras, que permanecem em
busca da criação de Delegacias Especializadas no Atendimento à
Mulher (DEAMs), da interiorização da Justiça especializada e da
implementação de políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate
de infrações motivadas por questões de gênero. Vedação de proteção
insuficiente (Untermassverbot).
3. Restrições ou privações à liberdade, bem como o ingresso no
domicílio do indivíduo (CF, art. 5.º-XI), são medidas sujeitas à reserva
de jurisdição e ao devido processo legal (CF, art. 5.ºLIV).
– Parecer pela procedência do pedido” (e-doc. 40).

8. A parte autora é legítima, o objeto da ação está delimitado, pelo
que conheço da ação.
Da violência doméstica e familiar contra a mulher
9. A violência contra a mulher é reconhecida como grave violação de
direitos humanos pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 6º da Lei
11.340/2006). Apesar disso, de acordo com o Anuário Brasileiro de
Segurança Pública 2021, no ano de 2020 o país teve 3.913 homicídios
contra mulheres, com 230.160 casos de lesão corporal dolosa por violência
doméstica, registrados na polícia civil. Foram 1.350 feminicidios, dos
quais
61,8%
cometidos
contra
mulheres
negras
(Fonte:
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/10/anuario-15completo-v7-251021.pdf).
Considerando que as normas questionadas foram incluídas na Lei
Maria da Penha, essencial que o presente julgamento tenha em
4
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consideração a perspectiva de gênero, reconhecendo as diferenças
histórico-culturais construídas em torno dos papeis socialmente
atribuídos a homens e mulheres e na análise de como isso impacta na
violência doméstica e familiar contra as mulheres.
Segundo as sociólogas professoras da Universidade de Brasília,
Lourdes Bandeira e Ana Liési Thurler:
“A prática ou o uso da violência contra a mulher se constitui em
um elemento fundamental para se entender as desigualdades que
caracterizam homens e mulheres em nossa sociedade.
(...)
Fica evidente que o objetivo de tal conduta é introduzir o
controle, o medo e, até mesmo, o terror na companheira, caso ela não
siga as regras de conduta e dos mandatos que lhe são impostos pelo
marido/companheiro” (“A Vulnerabilidade da Mulher à Violência
Doméstica: Aspectos Históricos e Sociológicos” in VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - Vulnerabilidades e Desafios na Intervenção Criminal
e Multidisciplinar. Coord. LIMA, Fausto; SANTOS, Claudiene.
Ed Lumen Juris: Rio de Janeiro. 2009. p. 162-163).

10. A história da luta das mulheres contra a impunidade dos crimes
praticados no âmbito doméstico e familiar é representada pelo caso da
Sra. Maria da Penha, vítima de duas tentativas de homicídio praticadas
por seu ex-companheiro. A demora no julgamento do agressor levou à
condenação do Estado Brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos por violação aos deveres de proteção aos direitos humanos
assumidos com a ratificação da Convenção Americana de Direitos
Humanos e da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e da
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher. Menciono trecho da decisão da Corte Internacional no
caso n. 12.051, julgado em 4.1.2001:
“(...)
42. Conforme manifestou a Corte Interamericana de Direitos
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Humanos:
É decisivo dilucidar se a ocorrência de determinada
violação dos direitos humanos reconhecidos pela Convenção
contou com o apoio ou a tolerância do poder público ou se este
agiu de maneira que a transgressão tenha sido cometida por falta
de qualquer prevenção ou impunemente. Em definitivo, trata-se
de determinar se a violação dos direitos humanos resulta da
inobservância, por parte do Estado, de seus deveres de respeitar
e garantir esses direitos, que lhe impõe o artigo 1(1) da
Convenção.[14]
Analogamente, a Corte estabeleceu o seguinte:
O Estado está, por outro lado, obrigado a investigar toda
situação em que tenham sido violados os direitos humanos
protegidos pela Convenção. Se o aparato do Estado age de
maneira que tal violação fique impune e não seja restabelecida,
na medida do possível, a vítima na plenitude de seus direitos,
pode-se afirmar que não cumpriu o dever de garantir às pessoas
sujeitas à sua jurisdição o exercício livre e pleno de seus direitos.
Isso também é válido quando se tolere que particulares ou
grupos de particulares atuem livre ou impunemente em
detrimento dos direitos reconhecidos na Convenção.[15]
43.
Quanto às obrigações do Estado relativamente à
circunstância de que se tenha abstido de agir para assegurar à vítima
o exercício de seus direitos, a Corte Interamericana se manifestou da
seguinte maneira:
A segunda obrigação dos Estados Partes é “garantir” o
livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos na Convenção a
toda pessoa sujeita à sua jurisdição. Essa obrigação implica o
dever dos Estados Partes de organizar todo o aparato
governamental e, em geral, todas as estruturas mediante as
quais se manifesta o exercício do poder público, de maneira que
sejam capazes de assegurar juridicamente o livre e pleno
exercício dos direitos humanos.
Em conseqüência dessa
obrigação, os Estados devem prevenir, investigar e punir toda
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violação dos direitos reconhecidos pela Convenção e, ademais,
procurar o restabelecimento, na medida do possível, do direito
conculcado e, quando for o caso, a reparação dos danos
produzidos pela violação dos direitos humanos.[16]
(...)
55.
A impunidade que gozou e ainda goza o agressor e
ex-esposo da Senhora Fernandes é contrária à obrigação
internacional voluntariamente assumida por parte do Estado de
ratificar a Convenção de Belém do Pará. A falta de julgamento e
condenação do responsável nessas circunstâncias constitui um
ato de tolerância, por parte do Estado, da violência que Maria da
Penha sofreu, e essa omissão dos tribunais de justiça brasileiros
agrava as conseqüências diretas das agressões sofridas pela
Senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Além disso, como foi
demonstrado anteriormente, essa tolerância por parte dos órgãos
do Estado não é exclusiva deste caso, mas uma pauta
sistemática. Trata-se de uma tolerância de todo o sistema, que
não faz senão perpetuar as raízes e fatores psicológicos, sociais e
históricos que mantêm e alimentam a violência contra a mulher.
56.
Dado que essa violação contra Maria da Penha é
parte de um padrão geral de negligência e falta de efetividade do
Estado para processar e condenar os agressores, a Comissão
considera que não só é violada a obrigação de processar e
condenar, como também a de prevenir essas práticas
degradantes.
Essa falta de efetividade judicial geral e
discriminatória cria o ambiente propício à violência doméstica,
não havendo evidência socialmente percebida da vontade e
efetividade do Estado como representante da sociedade, para
punir esses atos.
57. Em relação às alíneas c e h do artigo 7, a Comissão
deve considerar as medidas tomadas pelo Estado para eliminar a
tolerância da violência doméstica. A Comissão chamou a
atenção positivamente para várias medidas tomadas pela atual
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administração com esse objetivo, particularmente para a criação
de delegacias especiais de polícia e de refúgios para mulheres
agredidas, entre outras.[19] Entretanto, neste caso emblemático
de tantos outros, a ineficácia judicial, a impunidade e a
impossibilidade de a vítima obter uma reparação mostra a falta
de cumprimento do compromisso de reagir adequadamente ante
a violência doméstica. O artigo 7 da Convenção de Belém do
Pará parece ser uma lista dos compromissos que o Estado
brasileiro ainda não cumpriu quanto a esses tipos de caso.
58.
Ante o exposto, a Comissão considera que se
verificam neste caso as condições de violência doméstica e de
tolerância por parte do Estado definidas na Convenção de Belém
do Pará e que o Estado é responsável pelo não-cumprimento de
seus deveres estabelecidos nas alíneas b, d, e, f e g do artigo 7
dessa Convenção, em relação aos direitos por ela protegidos,
entre os quais o direito a uma vida livre de violência (artigo 3), a
que seja respeitada sua vida, sua integridade física, psíquica e
moral e sua segurança pessoal, sua dignidade pessoal, igual
proteção perante a lei e da lei; e a recurso simples e rápido
perante os tribunais competentes, que a ampare contra atos que
violem seus direitos (artigo 4, a,b,c,d,e,f,g)” (grifos nossos).

11. O Estado brasileiro obrigou-se a dar atenção prioritária ao
combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher ao
ratificar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) – incorporada ao
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 89.460/1984, substituído
pelo Decreto n. 4.377/2002 - e a Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do
Pará) -, incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto n. 1.973/1996.
Após a condenação no caso de Maria da Penha, editou-se a Lei n.
11.340/2006, que institui instrumentos jurídicos próprios para prevenir e
coibir violência doméstica e familiar contra a mulher. Com a Lei n.
13.104/2015 foi tipificado o feminicídio, com sua inclusão no rol de crimes
8
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hediondos, tornando o homicídio das mulheres por razões de gênero,
crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, nos termos do inc.
XLIII do art. 5º da Constituição da República.
O compromisso em assegurar a efetividade da prevenção e combate
à violência doméstica e familiar dirige-se a todos os Poderes, incumbindo
ao Executivo, Legislativo e ao Judiciário observar o princípio da vedação
à proteção deficitária dos direitos humanos das mulheres.
12. Neste Supremo Tribunal Federal, aponta-se como leading case da
aplicação do princípio da proteção deficitária, o julgamento do Recurso
Extraordinário n. 418.376, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim
Barbosa. Naquele precedente decidiu-se pela aplicação de lei posterior
aos fatos delituosos, em favor da proteção de criança de nove anos, vítima
de estupro:
“PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO.
POSTERIOR CONVIVÊNCIA ENTRE AUTOR E VÍTIMA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NO ART. 107, VII,
DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA, NO CASO
CONCRETO.
ABSOLUTA
INCAPACIDADE
DE
AUTODETERMINAÇÃO
DA
VÍTIMA.
RECURSO
DESPROVIDO. O crime foi praticado contra criança de nove anos de
idade, absolutamente incapaz de se autodeterminar e de expressar
vontade livre e autônoma. Portanto, inviável a extinção da
punibilidade em razão do posterior convívio da vítima - a menor
impúbere violentada - com o autor do estupro. Convívio que não pode
ser caracterizado como união estável, nem mesmo para os fins do art.
226, § 3º, da Constituição Republicana, que não protege a relação
marital de uma criança com seu opressor, sendo clara a inexistência de
um consentimento válido, neste caso. Solução que vai ao encontro da
inovação legislativa promovida pela Lei n° 11.106/2005 - embora esta
seja inaplicável ao caso por ser lei posterior aos fatos -, mas que dela
prescinde, pois não considera validamente existente a relação marital
exigida pelo art. 107, VII, do Código Penal. Recurso extraordinário
conhecido, mas desprovido” (RE 418376, Relator Ministro Marco
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Aurélio, redator para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa,
Pleno, DJ 23.3.2007)

Nos fundamentos do voto-vista do Ministro Gilmar Mendes foi,
expressamente, abordada a proibição de insuficiência no campo jurídicopenal:
“Quanto à proibição de proteção insuficiente, a doutrina vem
apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao contrário do
garantismo negativo (que se consubstancia na proteção contra os
excessos do Estado) já consagrado pelo princípio da proporcionalidade.
A proibição de proteção insuficiente adquire importância na aplicação
dos direitos fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever
de proteção, que se consubstancia naqueles casos em que o Estado não
pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção de
um direito fundamental. Nesse sentido, ensina o Professor Lênio
Streck:
‘Trata-se de entender, assim, que a proporcionalidade
possui uma dupla face: de proteção positiva e de proteção de
omissões estatais. Ou seja, a inconstitucionalidade pode ser
decorrente de excesso do Estado, caso em que determinado ato é
desarrazoado, resultando desproporcional o resultado do
sopesamento (Abwägung) entre fins e meios; de outro, a
inconstitucionalidade pode advir de proteção insuficiente de um
direito fundamental-social, como ocorre quando o Estado abre
mão do uso de determinadas sanções penais ou administrativas
para proteger determinados bens jurídicos. Este duplo viés do
princípio da proporcionalidade decorre da necessária vinculação
de todos os atos estatais à materialidade da Constituição, e que
tem como consequência a sensível diminuição da
discricionariedade (liberdade de conformação) do legislador.’
(Streck, Lênio Luiz. A dupla face do princípio da
proporcionalidade: da proibição de excesso (Übermassverbot) à
proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) ou de como
não há blindagem contra normas penais inconstitucionais.
Revista da Ajuris, Ano XXXII, nº 97, marco/2005, p.180)
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No mesmo sentido, o Professor Ingo Sarlet:
‘A noção de proporcionalidade não se esgota na categoria
da proibição de excesso, já que abrange, (...), um dever de
proteção por parte do Estado, inclusive quanto a agressões
contra direitos fundamentais provenientes de terceiros, de tal
sorte que se está diante de dimensões que reclamam maior
densificação, notadamente no que diz com os desdobramentos da
assim chamada proibição de insuficiência no campo
jurídicopenal e, por conseguinte, na esfera da política criminal,
onde encontramos um elenco significativo de exemplos a serem
explorados.’(Sarlet,
Ingo
Wolfgang.
Constituição
e
proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais
entre a proibição de excesso e de insuficiência. Revista da Ajuris,
ano XXXII, nº 98, junho/2005, p. 107.)
E continua o Professor Ingo Sarlet:
‘A violação da proibição de insuficiência, portanto,
encontra-se habitualmente representada por uma omissão (ainda
que parcial) do poder público, no que diz com o cumprimento de
um imperativo constitucional, no caso, um imperativo de tutela
ou dever de proteção, mas não se esgota nesta dimensão (o que
bem demonstra o exemplo da descriminalização de condutas já
tipificadas pela legislação penal e onde não se trata,
propriamente, duma omissão no sentido pelo menos habitual do
termo).”(Sarlet,
Ingo
Wolfgang.
Constituição
e
proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais
entre a proibição de excesso e de insuficiência. Revista da Ajuris,
ano XXXII, nº 98, junho/2005, p. 132.)
Dessa forma, para além da costumeira compreensão do princípio
da proporcionalidade como proibição de excesso (já fartamente
explorada pela doutrina e jurisprudência pátrias), há uma outra faceta
desse princípio, a qual abrange uma série de situações, dentre as quais
é possível destacar a dos presentes autos.
Conferir à situação dos presentes autos o status de união estável,
equiparável a casamento, para fins de extinção da punibilidade (nos
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termos do art. 107, VII, do Código Penal) não seria consentâneo com o
princípio da proporcionalidade no que toca à proibição de proteção
insuficiente.
Isso porque todos os Poderes do Estado, dentre os quais
evidentemente está o Poder Judiciário, estão vinculados e obrigados a
proteger a dignidade das pessoas, sendo este mais um motivo para
acompanhar a divergência inaugurada pelo Min. Joaquim Barbosa”
(voto-vista do Ministro Gilmar Mendes no RE 418376, Relator
Ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão Ministro
Joaquim Barbosa, Pleno, DJ 23.3.2007).

13. A análise da presente ação de inconstitucionalidade há de partir,
pois, da vulnerabilidade das vítimas de violência doméstica e considerar
os índices alarmantes desse crime na sociedade brasileira, não podendo
conduzir a conclusão que deixe as mulheres em desamparo.
Da ponderação entre os direitos constitucionais envolvidos
14. Segundo informações da Presidência da República, a justificativa
para norma questionada é “a proteção da ordem pública e da mulher, vítima de
violência doméstica e familiar, condicionantes estas que, por si sós, autorizam o
afastamento de imediato do agressor do local de convivência com a ofendida”.
No mesmo sentido, o Senado Federal manifestou-se que “o normativo
impugnado tenta resolver esta questão da morosidade trazendo significativas
mudanças para uma maior agilidade na concessão da medida protetiva de
urgência de afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com
a ofendida”.
Os incisos II e III do §1º do art. 12-C introduzidos na Lei 11.340/2006
pela Lei n.13.827/2019 autorizam o imediato afastamento do agressor do
lar pelo Delegado de Polícia ou pelo policial quando “o Município não for
sede de comarca”, desde que “verificada a existência de risco atual ou iminente
à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência
12
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doméstica e familiar, ou de seus dependentes”. O §1º ainda estabelece que “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”. Ou seja, há um controle judicial
quase imediato da determinação de afastamento do lar concedida pelas
autoridades policiais.
15. A situação de risco atual ou iminente à vida ou à integridade
física ou psicológica da mulher ou de seus dependentes justifica a atuação
imediata da autoridade policial.
O afastamento imediato do agressor do lar é providência
excepcional e necessária para resguardar a vítima, impedindo que a
burocracia na análise das medidas protetivas possa deixar as mulheres
desprotegidas até que haja a apreciação do pedido pelo Poder Judiciário.
16. Guilherme de Souza Nucci defende a modificação legislativa ora
questionada, ponderando a realidade continental de um país como o
Brasil e a necessidade premente de proteção às vítimas de violência
doméstica:
“O propósito de conferir ao delegado de polícia a viabilidade de
determinar algumas medidas de proteção à mulher ofendida por
companheiro, namorado ou marido já foi tentado antes. Evitou-se a
aprovação por se considerar que essa atividade seria privativa do juiz
de Direito.
A Lei 13.827/2019, entretanto, ultrapassou essa barreira e foi
adiante. Admitiu que, verificada a existência de risco atual ou
iminente à vida ou integridade física da mulher em situação de
violência doméstica e familiar (ou de dependentes), o agressor poderá
ser afastado imediatamente do lar, domicílio ou lugar de convivência
(podendo ser um simples barraco embaixo de uma ponte) com a
ofendida: (a) pelo juiz (nenhuma polêmica); (b) pelo delegado de
polícia, quando o município não for sede de comarca, vale dizer,

13
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quando não houver juiz à disposição; (c) pelo policial (civil ou
militar), quando não houver juiz nem tampouco delegado disponível
no momento da “denúncia” (entenda-se como fato ocorrido contra a
mulher).
Teve a referida lei a cautela de prever a comunicação da medida
ao juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidindo em igual prazo, para
manter ou revogar a medida, cientificando o Ministério Público.
Nota-se a ideia de preservar a reserva de jurisdição, conferindo à
autoridade judicial a última palavra, tal como se faz quando o
magistrado avalia o auto de prisão em flagrante (lavrado pelo delegado
de polícia). Construiu-se, por meio de lei, uma hipótese administrativa
de concessão de medida protetiva — tal como se fez com a lavratura do
auto de prisão em flagrante (e quanto ao relaxamento do flagrante pelo
delegado). Não se retira do juiz a palavra final. Antecipa-se medida
provisória de urgência (como se faz no caso do flagrante: qualquer um
pode prender quem esteja cometendo um crime).
Em seguida, menciona-se, inclusive, a viabilidade de qualquer
policial, civil ou militar, de fazer o mesmo, quando no local não existir
nem juiz nem delegado. Ora, policiais devem prender em flagrante
quem estiver cometendo crime; depois o delegado avaliará e,
finalmente, o juiz dará a última palavra.
Não se fugiu desse contexto. Não visualizamos nenhuma
inconstitucionalidade nem usurpação de jurisdição. Ao contrário,
privilegia-se o mais importante: a dignidade da pessoa humana. A
mulher não pode apanhar e ser submetida ao agressor, sem chance de
escapar, somente porque naquela localidade inexiste um juiz (ou
mesmo um delegado). O policial que atender a ocorrência tem a
obrigação de afastar o agressor. Depois, verifica-se, com cautela, a
situação concretizada.
Argumentar com reserva de jurisdição em um país continental
como o Brasil significaria, na prática, entregar várias mulheres à
opressão dos seus agressores, por falta da presença estatal (judicial ou
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do delegado). O princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana encontra-se acima de todos os demais princípios e é
perfeitamente o caso de se aplicar nesta hipótese.
Afaste-se o agressor e, após, debata-se a viabilidade ou
inviabilidade da medida. O delegado ou policial não está prendendo o
autor da agressão, mas somente “separando” compulsoriamente a
vítima e seu agressor. Uma medida de proteção necessária e objetiva.
Aliás, como tenho defendido, o delegado de polícia é um operador
do Direito concursado, preparado e conhecedor das leis penais e
processuais penais. Por isso, pode, com perfeição, analisar a medida
protetiva. Pode avaliar, ainda, se lavra ou não a prisão formal pelo
auto de prisão em flagrante. E, também por isso, pode validar, em
primeiro momento, a prisão em flagrante feita por policiais na rua. Eis
por que a audiência de custódia significa uma dupla avaliação sobre a
validade da prisão em flagrante (delegado e juiz). Por isso, a audiência
de custódia não tem sentido, a nosso ver. O delegado valida o
flagrante. Após, o juiz o aceita ou rejeita, sem necessidade de se
inventar um juiz de custódia.
Por outro lado, a referida lei em comento permite que o juiz,
comunicado da medida em 24 horas, possa mantê-la ou afastá-la, como
faz
com
o
auto
de
prisão
em
flagrante”
(https://www.conjur.com.br/2019-mai-18/nucci-alteracoesmaria-penha-trazem-resultado-positivo).

17. Entre a ponderação dos valores envolvidos – impedir a
continuidade do ciclo de violência contra a mulher e a inviolabilidade de
domicílio -, justifica-se a relativização da garantia constitucional.
Não há direitos absolutos em nosso sistema jurídico, como afirma o
Ministro e professor Alexandre de Moraes:
"Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e
garantias individuais e coletivos consagrados no art. 5º da
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Constituição Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro
escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como
argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil
ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao
desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito". (MORAES,
Alexandre de. Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo/SP:
Atlas, 2005, p. 27).

E ainda em voto afirmava o Ministro Celso de Mello:
"Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou
garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de
relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a
adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das
prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos
estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das
liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão
sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que
sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um
lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a
assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum
direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública
ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros" (Mandado
de Segurança de n. 23.452/RJ . Relator o Ministro Celso de
Mello. DJ 16.9.1999. DJe 12.5.2000).

18. As normas impugnadas se mostram adequadas e necessárias
dentro de um exame de proporcionalidade, do que se extrai sua
constitucionalidade. A respeito, pontua ALEXY:
"Quando uma norma de direito fundamental com caráter de
princípio colide com um princípio antagônico, a possibilidade jurídica
para a realização dessa norma depende do princípio antagônico. Para
se chegar a uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da
lei de colisão. (Explicando o autor em outra passagem): O objetivo
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desse sopesamento é definir qual dos interesses – que abstratamente
estão no mesmo nível – tem maior peso no caso concreto (ALEXY,
Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, 2ª. Ed., Malheiros,
2012, p. 95 e 117).

E leciona Ingo Wolfgang Sarlet:
“(...) no que diz com a aplicação da proporcionalidade na
perspectiva da proibição de proteção insuficiente (ou deficiente, como
preferem outros) utiliza-se, em termos gerais, da mesma análise
trifásica (em três níveis ou etapas) – já de todos conhecida – aplicada
no âmbito da proibição do excesso, guardadas, é claro, as
peculiaridades que decorrem da finalidade do exame do devido
cumprimento dos deveres de proteção. Com efeito, valendo-nos aqui
das lições de Christian Callies (que sustenta uma distinção dogmática
e funcional entre proibição de excesso e insuficiência), uma vez
determinada a existência de um dever de proteção e o seu respectivo
objeto, o que constitui um pressuposto de toda análise posterior, é
possível descrever as três etapas da seguinte maneira: a) no que diz
com o exame da adequação ou idoneidade, é necessário verificar se a(s)
medida(s) – e a própria concepção de proteção – adotada(s) ou mesmo
prevista(s) para tutela do direito fundamental é(são) apta(s) a proteger
de modo eficaz o bem protegido; b) em sendo afirmativa a primeira
resposta, cuida-se de averiguar se existe uma concepção segura
(proteção), mais eficaz, sem que com isso se esteja a intervir de modo
mais rigoroso em bens fundamentais de terceiros ou da coletividade?
Em outras palavras, existem meios de proteção mais eficientes, mas
pelo menos tão pouco interventivos em bens de terceiros? Ainda nesse
contexto, anota o autor referido, que se torna possível controlar
medidas isoladas no âmbito de uma concepção mais abrangente de
proteção, por exemplo, quando esta envolve uma política pública ou
um conjunto de políticas públicas; c) no âmbito da terceira etapa (que
corresponde ao exame de proporcionalidade em sentido estrito ou
razoabilidade, como preferem alguns), é preciso investigar se o
impacto das ameaças e riscos remanescentes após a efetivação das
medidas de proteção é de ser tolerado em face de uma ponderação com
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a necessidade de preservar outros direitos e bens fundamentais
pessoais ou coletivos” (A eficácia dos direitos fundamentais: uma
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva
constitucional. 13 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado. 2018.
p. 418-419).

19. A ponderação entre os valores constitucionais envolvidos revela a
constitucionalidade das normas questionadas. Os incisos II e III, §1º do
art. 12-C são capazes de assegurar maior proteção às mulheres e, por
outro lado, preservam o princípio da reserva de jurisdição ao determinar
a obrigatoriedade de que a ordem do delegado de polícia ou do policial
seja reapreciada pelo juízo em 24 horas, cabendo ao Poder Judiciário a
última palavra quanto à manutenção ou revogação da medida de
afastamento do agressor.
20. Pelo exposto, voto pela improcedência da ação, declarando a
constitucionalidade dos incisos II, III e §1º do art. 12-C introduzidos
pela Lei n.13.827/2019 na Lei 11.340/2006.

18
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: A Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), de âmbito nacional (CF, art. 103, IX),
propôs esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida
cautelar, tendo por objeto os incisos II e III e o § 1º do art. 12-C da Lei n.
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), introduzidos pela de
n. 13.827, de 13 de maio de 2019. Eis os dispositivos:
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.

Alega que as medidas dispostas no caput do art. 12-C não poderiam
ter sido confiadas a policiais, mas apenas ao Estado-Juiz, por serem
típicas da reserva constitucional de jurisdição.
Cogitadas medidas, uma vez empreendidas por policiais, sem prévia
determinação
judicial,
resultariam,
segundo
argumenta,
em
inconstitucionalidade material, com inobservância ao art. 5º, XI e LIV, da
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Lei Maior.
Adotou-se o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de
1999.
Nas informações, o Presidente da República posicionou-se pela
improcedência do pedido e pela consequente declaração de
constitucionalidade dos dispositivos hostilizados.
No mesmo sentido manifestou-se o Senado Federal.
A Câmara dos Deputados, por sua vez, limitou-se a afirmar que o
curso do Projeto de Lei n. 6.433/2013, o qual deu origem à Lei n.
13.827/2019, ocorreu “dentro dos estritos trâmites constitucionais e
regimentais inerentes à espécie, conforme se pode aferir da ficha de
tramitação”.
A Advocacia-Geral da União defendeu a improcedência do pedido.
Por fim, a Procuradoria-Geral
inconstitucionalidade da norma.

da

República

opinou

pela

Foram admitidas, na condição de amici curiae a Associação dos
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e a Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp).
Tal o contexto, passo ao voto.
Assento, desde já, a legitimidade da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), a quem o Supremo Tribunal Federal, por diversas
vezes, reconheceu a possibilidade de deflagrar controle concentrado de
constitucionalidade, mesmo em matérias que não dissessem imediato
respeito aos interesses corporativos e funcionais dos representados.
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Outrossim, para tanto, basta que os dispositivos legais fustigados possam
significar agressão à independência judicial ou às prerrogativas do Poder
Judiciário. Nesse sentido, destaco o julgamento da ADI 2.831. Eis a
ementa do acórdão formalizado:
CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
106/2003, LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRELIMINARES.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MAGISTRADOS (AMB).
LEGITIMIDADE ATIVA. ARTS. 82, V, “D”, 86, CAPUT E
PARÁGRAFO ÚNICO, E 163, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE
PARCIAL. MÉRITO. ART. 2º. AUTONOMIA FINANCEIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 91,
V. GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À
JUSTIÇA ELEITORAL, PAGÁVEL COM DOTAÇÕES
PRÓPRIAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO
PARCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação dos
Magistrados Brasileiros – AMB para o ajuizamento da presente
demanda, tendo em conta o seu caráter nacional e a existência
de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o
objeto de impugnação, ainda que não se limite a interesse
corporativo. Precedentes.
2. Revogados ou modificados substancialmente os
dispositivos impugnados, a análise da presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade encontra-se parcialmente prejudicada em
relação aos arts. 82, V, “d”, 86, caput e parágrafo único, e 163,
caput e parágrafo único, da norma atacada, por perda
superveniente do objeto. Precedentes.
3. Para que possa exercer suas funções de Estado de
maneira plena e independente, a Constituição de 1988
estabeleceu garantias institucionais invioláveis e impostergáveis
ao Ministério Público, entre as quais a autonomia financeira,
decorrente do art. 127, § 3º, da Constituição Federal, e
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especificada no art. 3º da Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público. Precedentes.
4. De iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, o art. 91, V,
da Lei Complementar Estadual 106/2003 impõe obrigação e cria
despesa ao Poder Judiciário, em afronta à sua autonomia
financeira e administrativa e, portanto, à separação dos
Poderes. Precedentes.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente.
(ADI 2.831, Plenário, Redator do acórdão o ministro
Alexandre de Moraes, DJe de 8 de julho de 2021)

No mérito, a questão não me parece de difícil solução.
O problema da violência contra o gênero feminino é de amplo
conhecimento da sociedade brasileira. Bem por isso, já há algum tempo
vem sendo construída uma legislação dirigida à tutela da vida e da
integridade física das mulheres, tudo com o propósito de protegê-las das
não raras agressões de que são vítimas, ocorridas dentro e fora do
ambiente doméstico.
Nesse tipo de violência, a intervenção imediata por autoridade
pública representa, muitas vezes, a única chance da vítima de escapar
com vida.
Em tal contexto, não me parece ser caso propriamente de usurpação
da jurisdição a previsão legal de que, em local remoto, não atendido
diretamente por sede de comarca, possam as autoridades policiais adotar,
de modo precário, diante de risco concreto para a vida ou a integridade
física da mulher ou de menor, a medida administrativa de urgência
autoexecutável, consistente em afastar fisicamente o agressor do
domicílio da família.
De fato, na legislação, são vastos os exemplos de situações nas quais
4
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é permitido a determinadas autoridades administrativas adotar
precariamente, em face do perigo de perecimento de direitos de alto valor
constitucional, a exemplo da vida e da integridade física, providências
fáticas de proteção ao direito ameaçado ou violado. Pretende-se, com isso,
impedir a consumação ou o aprofundamento do dano, sem prejuízo da
pronta comunicação do ato à autoridade judiciária para homologação ou
não, a posteriori, da providência.
O flagrante delito é, sem dúvida, a figura mais pródiga em criar
situações nas quais autoridades (e até mesmo particulares) podem agir
para evitar dano maior. Assim, por exemplo, em regra, a inviolabilidade
do domicílio é passível de afastamento apenas por ordem judicial.
Entretanto, sabe-se que, em casos de flagrante delito, qualquer pessoa é
autorizada a entrar em domicílio alheio para prestar socorro a vítima (CF,
art. 5º, XI). Também a prisão de qualquer cidadão depende de ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária, ressalvado o flagrante
delito (CF, art. 5º, LXI; CPP, art. 301).
Há outros cenários semelhantes, para além do flagrante. Se
sobrevém doença mental ao apenado, por exemplo, o diretor do
estabelecimento penal pode, em caso de urgência, determinar a remoção
do sentenciado, desde que comunique imediatamente a providência ao
juiz, o qual, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida
(CPP, art. 682, § 1º).
Até mesmo no âmbito cível ocorrem circunstâncias nas quais os
particulares são legalmente autorizados a praticar certos atos de força,
com posterior avaliação judicial quanto à legitimidade. É o caso da
homologação do penhor legal (CPC, arts. 703 a 706).
No que concerne à cláusula constitucional da inviolabilidade de
domicílio, são admitidas quatro exceções: (i) flagrante delito; (ii) desastre;
(iii) prestação de socorro; e (iv) determinação judicial em decisão
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fundamentada, durante o dia (CF, art. 5º, XI).
Nesse sentido, tenho o resgate de alguém, homem ou mulher, do
poderio de seu agressor, como medida de prestação de socorro.
Entendo, portanto, que, na hipótese prevista em lei, identifica-se
apenas o desdobramento do permissivo constitucional, tudo para
salvaguardar o maior de todos os bens: a vida.
Na espécie, o socorro não se faria completo senão com o
distanciamento do agressor. Por isso, há a possibilidade de assim agir o
policial, até que, no prazo de 48 horas, decida o juiz de direito (24 horas
para que seja informado, mais 24 horas para que mantenha ou revogue a
medida administrativamente aplicada).
Cumpre ressaltar que a situação não ameaça o monopólio da
jurisdição. Em todos os exemplos referidos, para o agente público praticar
o ato de forma legítima, é necessária a satisfação de duas condicionantes:
a) impossibilidade prática de invocação da jurisdição para resolver a
questão a tempo (na hipótese, por notória falta de juiz próximo ao
ocorrido, à míngua da existência de Comarca); e b) risco concreto de
violação de direito fundamental (no caso, a vida ou a integridade física da
mulher ou de dependente dela), se nenhuma providência for adotada
pelo poder público.
Adicionalmente, os dispositivos impugnados deixam clara a
necessidade de a autoridade policial levar sem demora ao conhecimento
da autoridade judiciária o fato, para que esta possa reavaliar – agora, sim,
sob a forma e figura de juízo – a adequação da conduta da autoridade
administrativa à ordem jurídica. Com essa salvaguarda, o monopólio da
jurisdição fica perfeitamente assegurado nas mãos do Poder Judiciário,
conforme determinado na Constituição Federal (art. 5º, XXXV). E mais: a
legislação atacada não elimina o direito de ação do alegado “agressor”, o
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qual poderá questionar na Justiça o ato administrativo, reconduzindo-o,
em última análise, à avaliação do Estado-Juiz.
Também vale observar que a ação de retirar o agressor do domicílio,
quando praticada por autoridade policial, nas circunstâncias descritas no
dispositivo impugnado, é medida física, executiva, e não “ordem de
afastamento”. A cognição é rarefeita, apenas para remover um estado de
fato periclitante. Trata-se de atividade administrativa típica, assentada no
poder de polícia da Administração e, portanto, autoexecutável.
Na espécie, ainda que se cogite existir alguma relativização de
direitos fundamentais, notadamente aqueles consagrados no art. 5º, XI
(casa como asilo inviolável do indivíduo) e LIV (cláusula do devido
processo legal), da Carta Magna, a norma não merecerá censura.
Por óbvio, é impossível que todos os direitos sempre se façam
fruíveis sem que outros não sejam minimamente sacrificados. Em razão
disso, é assente, na doutrina e na jurisprudência, a impossibilidade de um
direito ostentar caráter absoluto, por mais sublime que possa parecer.
Aqui, os direitos previstos no art. 5º, XI e LIV, da Lei Maior, deixamse envergar em muito pouco, apenas para não se perderem os valores da
vida, da segurança e da dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1º, III, e
5º, caput).
Como explica Seabra Fagundes, esse tipo de ato, autoexecutável,
“tem lugar quando as circunstâncias indicam a necessidade premente da
obtenção do fato ou coisa” (apud MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
administrativo brasileiro. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 164). E é o
que ocorre na situação prefigurada pelo dispositivo ora impugnado: há
necessidade urgente de colocação da mulher agredida, ou dependente
seu, em segurança no que toca à própria vida e à integridade física.
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Há mais um aspecto a ser realçado. Os crimes de agressão aptos a
colocar em risco a integridade física da mulher, quando não até mesmo
sua vida, são praticados de forma permanente ou continuada, de maneira
a autorizar que a polícia, ou qualquer do povo, efetue a prisão em
flagrante delito do agressor.
Consequentemente, ilógico seria supor que a polícia, podendo
prender em flagrante delito o agressor, não pudesse também fazer menos
que isso, afastando-o do lar, do domicílio ou do local em que convive com
a vítima.
Do exposto, conheço da ação para julgar improcedente o pedido nela
formulado e declarar a constitucionalidade do art. 12-C, II, III e § 1º, da
Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), introduzidos pela de n.
13.827/2019.
É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Muito obrigado,
Senhor Presidente! Permito-me captar os elogios que Vossa Excelência
vem de fazer à síntese do Ministro Nunes Marques como uma
conclamação ao que vai proferir o voto em seguida, e eu acato mui
gentilmente.
Portanto, cumprimento Vossa Excelência e os eminentes Pares, e, de
modo especial, o voto que vem de ser proferido pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.138.
Cumprimento as sustentações orais que aqui foram trazidas à tribuna:
Doutor Pavie, que tem enaltecido este Supremo Tribunal Federal com o
seu múnus da advocacia, e o eminente Ministro Bruno Bianco, que aqui
também tem feito a defesa escorreita das razões de constitucionalidade
das leis. Também cumprimento Sua Excelência o eminente ProcuradorGeral da República, que trouxe à colação as razões do Ministério Público
sobre esta matéria. Cumprimento as senhoras e os senhores advogados e,
de modo especial, em nome de todos, o eminente Professor Heleno
Torres, que está presente neste Supremo Tribunal Federal na tarde de
hoje.
Senhor Presidente, estou pedindo todas as vênias às compreensões
em sentido diverso e registro que subscrevo, por inteiro, o voto de Sua
Excelência, o eminente Ministro-Relator.
Juntarei declaração de voto e, ao lado de cumprimentar Sua
Excelência, pelo voto que traz à colação, também acolho e destaco as
razões dos votos que me precederam - e na mesma direção - e, ainda mais
especialmente, diversos fundamentos de doutrina e jurisprudência, que
encarto na declaração de voto, com especial relevo a um recentíssimo
texto, de 19 de fevereiro de 2002, publicado na revista eletrônica Jota, de
autoria das Professoras Estefânia Maria de Queiroz Barboza e Clara
Roman Borges, ambas professoras ligadas à centenária Universidade
Federal do Paraná, e do doutorando André Demétrio: "O Julgamento com
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Perspectiva de Gênero". As ilustres professoras e o também professor
Demétrio fizeram uma reflexão que eu estou, em tudo e por tudo,
acolhendo e encartando nesta declaração de voto.
Faço também, Senhor Presidente, na fundamentação, ao lado de
reproduzir o rechaço dos três grandes argumentos que estão na inicial,
reconhecendo-os como não merecedores, com toda a vênia de guarida.
Não há aqui ofensa ao devido processo legal, nem à inviolabilidade
domiciliar, nem à separação de poderes. Isso me parece bastante
evidenciado - e aqui destaco as palavras da eminente Ministra Cármen
Lúcia - por essa dimensão, já exposta no voto do eminente Ministro
Alexandre, que é a dimensão da faticidade, das condições reais de
existência e das contingências da prestação jurisdicional nesta matéria,
que trata das vítimas de violência doméstica.
Como aqui foi bem lembrado, o Brasil foi condenado a editar uma lei
sobre este tema pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tema
que motivou estudos importantes no Brasil, como o de Bruno Denis Vale
Castro e Artenira da Silva e Silva, que realizaram, na Universidade
Federal do Maranhão, um trabalho exemplar em relação às medidas
protetivas. Também este tema traz, à colação, a incidência de normas e
convenções internacionais, especialmente a Convenção para Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher e a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a
Mulher.
Por isso, Senhor Presidente, eminentes Ministros, também
reproduzindo o pensamento da Doutora Alice Bianchini sobre o tema e
tudo mais que consta nessa declaração de voto, tenho a honra de
integralmente acompanhar Sua Excelência o eminente Relator.
É como voto, Senhor Presidente.
E Vossa Excelência fique à vontade para não reproduzir, mas julgome merecedor dos mesmos elogios que Vossa Excelência destinou ao
Colega que me antecedeu pela síntese.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Rememoro brevemente tratarse de ação direta ajuizada pela AMB sustentando a inconstitucionalidade
do artigo 12-C, incisos II e III, e § 1º, da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de
2006 (Lei Maria da Penha), incluído em seu texto pela Lei nº 13.827, de 13
de maio de 2019, que dispõe:
Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física ou psicológica 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:
(Redação dada pela Lei nº 14.188, de 2021)
I - pela autoridade judicial;
13.827, de 2019)

(Incluído pela Lei nº

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for
sede de comarca; ou
(Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)
III - pelo policial, quando o Município não for sede de
comarca e não houver delegado disponível no momento da
denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)
§ 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.
(Incluído pela Lei
nº 13.827, de 2019)
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§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou
à efetividade da medida protetiva de urgência, não será
concedida liberdade provisória ao preso.
(Incluído pela Lei
nº 13.827, de 2019)

Sustenta-se que essa atribuição de competência ao delegado ou ao
policial para determinar o afastamento do lar implicaria restrição à
liberdade sem a garantia do devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV) e à
inviolabilidade domiciliar (CRFB, art. 5º, XI), havendo ofensa, assim, ao
princípio da separação dos poderes (CRFB, art. 2º).
No entanto, em relação ao primeiro argumento, a previsão
constitucional - “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal” (CRFB, art. 5º, LIV) – não se resume ao processo
judicial, não se tratando de uma concepção apriorística e fechada que
submete toda e qualquer restrição de direito à reserva de jurisdição.
Trata-se de uma garantia historicamente voltada contra o Estado e
que se desenvolveu para assumir também uma dimensão protetiva
substancial, a fim de que toda decisão estatal obedeça a limites formais e
materiais previstos na Constituição e na lei em sentido estrito.
O respeito ao devido processo legal, na compreensão substantiva, é,
pois, inerente também à atividade administrativa, segundo a lição de
professor Nelson Nery Junior:
“O devido processo legal se manifesta em todos os
campos do direito, em seu aspecto substancial. No direito
administrativo, por exemplo, o princípio da legalidade nada
mais é do que manifestação da cláusula substantive due process.
Os administrativistas identificam o fenômeno do due process,
muito embora sob outra roupagem, ora denominando-o de
garantia da legalidade e dos administrados, ora vendo nele o
postulado da legalidade. Já se identificou a garantia dos
cidadãos contra os abusos do poder governamental,
notadamente pelo exercício do poder de polícia, como sendo
manifestação do devido processo legal.” (NERY JR, Nelson.
Princípios do Processo na Constituição Federal. 13ª ed. SP: RT,
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2018, e-book, capítulo II)

Não há, portanto, violação abstrata à cláusula do devido processo
legal apenas por se tratar de uma atuação não jurisdicional, uma vez que
aquela não se restringe a esta.
A restrição de direito, aliás, é inerente à função administrativa
denominada, apesar da controvérsia sobre a terminologia, de poder de
polícia, assim definida em lição do professor Marçal Justen Filho,
ponderando também sobre as suas condições de atuação:
“O poder de polícia administrativa é a competência para
disciplinar o exercício da autonomia privada para a realização
de direitos fundamentais e da democracia, segundo os
princípios da legalidade e da proporcionalidade.(...)
Em vez de fornecer o meio concreto de satisfazer uma
necessidade, a atividade de poder de polícia conforma o
exercício individual ou coletivo das liberdades para permitir a
satisfação de necessidades alheias. A expressão ‘conformação’
significa a adoção pelo Estado de modelos de conduta
reputados como proibidos ou como desejáveis. Portanto, a
atividade de poder de polícia traduz-se tanto na repressão
como no fomento de condutas (tema objeto de exame mais
aprofundado no Capítulo 12, adiante). Reprimem-se as
condutas indesejáveis e fomentam-se aquelas reputadas como
necessárias ou úteis à realização de valores buscados pela
Nação. (...)
O poder de polícia compreende a utilização da força e a
estruturação de um aparato estatal destinado à coerção dos
particulares. Propicia a intervenção estatal na órbita individual
e no âmbito subjetivo. Trata-se de limitar o exercício de
liberdades, o que acarreta uma atividade estatal dotada de
grande potencial antidemocrático. Por isso, o poder de polícia
se encontra sujeito aos princípios constitucionais e legais
disciplinadores da democracia republicana. Não se admite que
as competências de poder de polícia administrativa sejam
utilizadas de modo antidemocrático. É indispensável
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condicionar a atividade de poder de polícia à produção
concreta e efetiva da realização de direitos fundamentais e da
democracia.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito
Administrativo. SP, RT, ed 2018, e-book, capítulo 10)

Conjuga-se, assim, o devido processo legal à essa atividade
administrativa do Estado destinada à repressão de condutas desde que
voltada à efetivação de direitos fundamentais e da democracia.
É certo que diferencia-se a atividade da polícia com vistas à
segurança do poder de polícia administrativa. Trata-se, no entanto, de
uma distinção de competências:
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PODER DE POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA
DE
TRÂNSITO.
GUARDA
MUNICIPAL.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Poder de polícia não se
confunde com segurança pública. O exercício do primeiro não é
prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a
Constituição outorgou, com exclusividade, no art. 144, apenas
as funções de promoção da segurança pública. 2. A fiscalização
do trânsito, com aplicação das sanções administrativas
legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente,
constitui mero exercício de poder de polícia, não havendo,
portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais. 3. O
Código de Trânsito Brasileiro, observando os parâmetros
constitucionais, estabeleceu a competência comum dos entes da
federação para o exercício da fiscalização de trânsito. 4. Dentro
de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os Municípios
podem determinar que o poder de polícia que lhe compete seja
exercido pela guarda municipal. 5. O art. 144, § 8.º, da CF, não
impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de
proteção dos bens, serviços e instalações do Município. Até
mesmo instituições policiais podem cumular funções típicas de
segurança pública com exercício de poder de polícia.
Entendimento que não foi alterado pelo advento da EC n.
82/2014. 6. Desprovimento do recurso extraordinário e fixação,
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em repercussão geral, da seguinte tese: é constitucional a
atribuição às guardas municipais do exercício de poder de
polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções
administrativas legalmente previstas” (RE 658.570, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso,
repercussão geral – mérito, j. 06.08.2015, DJe 29.09.2015).

Uma distinção, pois, orgânica, não material. Segundo o professor
Marçal Justen Filho a partir desse precedente:
“O STF diferenciou as competências constitucionais
atinentes à segurança pública e à polícia administrativa. A
segurança pública foi referida no art. 144 da CF/1988, que
atribuiu a sua promoção a organizações policiais mantidas pela
União e pelos Estados.
A segurança pública, referida no dito art. 144, envolve um
aspecto muito específico de preservação da integridade de
pessoas e bens públicos e privados. Demanda a estruturação de
determinados órgãos estatais, a quem são reservados poderes
para prevenir e para reprimir manifestações individuais e
coletivas incompatíveis com certos valores protegidos pelo
direito. A promoção da segurança pública compreende poderes
de coerção física, inclusive com o exercício da violência legítima
– aquela exercitada segundo a ordem jurídica e com
observância do princípio da proporcionalidade, visando a
prevenir e a reprimir a autossatisfação pelos particulares de
seus próprios interesses (ainda que legítimos).
Rigorosamente, muitas manifestações da segurança
pública podem ser reconduzidas ao poder de polícia
administrativa (como também à polícia judiciária). Mas as
competências não se confundem, em vista do tratamento
específico dado ao tema pela Constituição.” (JUSTEN FILHO,
Marçal. Curso de Direito Administrativo. SP, RT, ed 2018, ebook, capítulo 10)

Especificamente em relação à polícia judiciária:
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“A distinção reside em que a polícia judiciária atua de
modo conexo ao Poder Judiciário, no sentido de que busca
prevenir e reprimir a ocorrência de eventos indesejáveis
relacionados à competência jurisdicional. Assim, a ocorrência
de um crime desencadeia atividades de persecução penal, que
são desempenhadas em grande parte por meio de autoridades
administrativas que exercitam atividade de polícia judiciária.
Como regra, a polícia judiciária se preocupa em cumprir as
determinações de autoridades judiciárias, em evitar a
ocorrência de ilícitos ou em adotar providências destinadas a
identificar a consumação e a autoria de ilícitos penais ou
administrativos.
Já a polícia administrativa é uma atividade que não
apresenta relacionamento direto e imediato com o Poder
Judiciário. Por exemplo, existe o exercício de função de polícia
administrativa quando a autoridade municipal impõe vedação
à realização de uma festividade em determinado local por
reputá-lo destituído de condições de segurança.
É cabível que as duas atividades se conjuguem. Suponhase, para exemplificar, que a determinação de polícia
administrativa seja descumprida por parte do organizador da
festividade. Em consequência, a autoridade administrativa
deverá adotar providências para impedir concretamente a
realização do evento e, eventualmente, desencadear a
instauração de persecução penal cabível. Ou seja, haverá casos
em que a conduta de infração à determinação produzida no
exercício de função de polícia administrativa configurará
infração penal. Logo, a sua repressão configurará tanto medida
de polícia administrativa como exercício de função de polícia
judiciária
(ainda
que
por
fundamentos
distintos),
eventualmente a cargo de autoridades distintas.”
(JUSTEN
FILHO,
Marçal.
Curso
de
Direito
Administrativo. SP, RT, ed 2018, e-book, capítulo 10)

Essa indistinção material apresenta-se aqui, por se tratar de uma
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atuação policial não com vistas à apuração de um ilícito, mas à sua
prevenção ou cessação.
O que se coloca é que também aos órgãos da polícia judiciária – no
caso, ao delegado e ao policial – aplica-se o regime jurídico
administrativo que informa o poder de polícia em geral. E se aplica,
assim, o respeito ao devido processo legal e à natureza instrumental da
função administrativa condicionada à proteção de direitos fundamentais
e da democracia. Esse caráter instrumental de tutela de bem jurídico
reclama técnicas necessárias à salvaguarda do bem e/ou à efetividade do
processo, na linha do binômio técnica processual-tutela de direito
proposto pelo professor Luiz Guilherme Marinoni, aplicável também à
atividade administrativa:
“É preciso advertir que, além da tutela jurisdicional, os
direitos encontram outras formas de tutela ou proteção por
parte do Estado. Lembre-se que os direitos fundamentais,
quando enquadrados em uma dimensão multifuncional,
exigem prestações de proteção. Isso quer dizer, em poucas
palavras, que os direitos fundamentais fazem surgir ao Estado o
dever de protegê-los. Ora, essa proteção ou tutela devida pelo
Estado certamente não se resume à tutela jurisdicional.
(...)
Como se vê, o Estado tem o dever de tutelar ou proteger
os direitos fundamentais através de normas, da atividade
administrativa e da jurisdição. Por isso, há tutela normativa,
tutela administrativa e tutela jurisdicional dos direitos.
(...)
Ao se propor o binômio técnica processual-tutela dos
direitos não se quer simplesmente reafirmar a velha história da
necessidade de adequação do processo ao direito material.
Deseja-se, isto sim, a partir de uma postura dogmática
preocupada com as posições jurídicas protegidas e com as
formas de tutela necessárias para lhes dar proteção – e não mais
apenas com as normas atributivas de direitos –, chegar a uma
verdadeira análise crítica da ação e do processo, mediante a
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verificação da idoneidade das técnicas processuais para prestar
as formas de tutela prometidas pelo direito material.
Deixa-se claro que o significado de ‘técnica’, aqui
empregado, está muito longe daquele que se costuma atribuir à
‘técnica’ despreocupada com a realidade da vida. Ao se falar em
técnica processual, não se pretende – nos termos das teorias
ditas tecnicistas – elaborar um sistema imune ou neutro, como
se o processo civil não fosse destinado a atender aos conflitos
dos homens de carne e osso. Ao inverso, a única razão para
relacionar a técnica processual e as tutelas dos direitos é
demonstrar que o processo não pode ser pensado de forma
isolada ou neutra, pois só possui sentido quando puder atender
às tutelas prometidas pelo direito material, para o que é
imprescindível compreender a técnica processual (ou o
processo) a partir dos direitos fundamentais e da realidade do
caso concreto.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela
da evidência. SP: RT, 2021, e-book, p. RB-1.2 e 1.3)

O caráter instrumental é, enfim, inerente à função administrativa do
Estado e ao exercício do poder de polícia para a tutela de direitos
fundamentais. Deve haver meios, técnicas, para efetivá-la.
É o caso da medida protetiva de afastamento do lar ou medida
protetiva de urgência (MPU). À semelhança da tutela inibitória e de
remoção do ilícito de que trata a doutrina processual, ela tem como
fundamento previsto no caput do art. 12-C a existência de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em
situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes.
A questão que ora se põe em debate é saber se o binômio eleito pelo
legislador é constitucional em face da restrição que coloca à liberdade do
agressor.
Para tanto, inicialmente se assentou a natureza administrativa de
exercício do poder de polícia. Isto, em si, não ofende a cláusula do devido
processo legal a qual tem sede também no âmbito da atividade
administrativa. Resta saber se a técnica eleita volta-se adequadamente à
8
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tutela do direito fundamental. Trata-se, a rigor, da análise da sua
proporcionalidade, critério, inclusive, que parte da doutrina retira
justamente do devido processo legal substantivo.
Coloca-se, nesse segundo momento, a interpretação voltada à
facticidade, às condições reais de existência, às contingências que devem
orientar a jurisdição constitucional, reclamando raízes reais e concretas à
compreensão do direito em sua “carnalidade”, como assentou o jurista
italiano Paolo Grossi em sua lectio doctoralis do título de douto honoris
causa na Universidade Federal do Paraná.
É essa compreensão da realidade que informa a alteração legislativa
ora impugnada ao estender à vítima de violência doméstica a proteção
por meio da primeira autoridade que se lhe possa apresentar, ainda que
não um juiz.
Anoto que projeto de lei idêntico foi vetado quando da edição da Lei
n. 13.505, de 8 de novembro de 2017, com fundamento justamente na
separação de poderes e nas funções policiais estritas. No entanto, a
questão permaneceu latente no âmbito das deliberações legislativas,
retornando com a promulgação da norma ora impugnada, a qual, embora
compreenda que não seja a solução fática ideal, é, por ora, a solução mais
efetiva.
Sobre a importância da atuação da primeira autoridade, estudo de
Bruno Denis Vale Castro e Artenira da Silva e Silva na cidade de São LuísMA pela UFMA anota que em relação às medidas protetivas (concedidas
judicialmente) “69% são originárias da Delegacia Especial da Mulher; 21%, de
outras instituições; 10%, da Casa de Referência da Mulher; 7%, Defensoria
Pública; e 6% solicitadas diretamente na própria Vara Especial da Mulher.” E
concluem sobre a necessidade de uma rede estruturada de proteção:
“A rede de enfrentamento à violência contra a mulher, se
bem estruturada, constitui uma política pública de imensurável
relevância, tendo em vista que o esforço se direciona a
minimizar um problema que assume contornos cada vez mais
graves no mundo e no Brasil, constituindo grave violação de
direitos humanos. Nesse aspecto, o eficiente trabalho da
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autoridade policial articulado com instituições do sistema de
justiça comprometidas e que assumam a sua responsabilidade
diante da gravidade da violência contra a mulher podem
alcançar os reais objetivos da Lei Maria da Penha.” (Atuação da
Autoridade Policial e do Poder Judiciário no Combate à
Violência Doméstica Contra a Mulher na Cidade de São
Luís/MA. In:R . Opin. Jur., Fortaleza, ano 15, n. 20, p.59-83,
jan./jun. 2017, p. 59-83)

A necessidade da atuação imediata da autoridade policial foi bem
descrita na justificativa do projeto da lei impugnada:
“(...) prática tem demonstrado que o prazo de 48 horas
para que as medidas protetivas de urgência requeridas pela
vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher sejam
encaminhadas ao Poder Judiciário para que só então sejam
apreciadas pelo juiz é excessivamente longo, haja vista que no
calor dos acontecimentos, logo que a vítima procura a polícia,
na grande maioria das vezes, o agressor foge para evitar sua
prisão em flagrante, valendo-se de brechas na legislação que
impedem a adoção de medidas necessárias à efetiva proteção
da vítima, seus familiares e seu patrimônio. A situação se
agrava ainda mais nos fins de semana e fora dos horários de
expediente, quando muitas vezes as vítimas estão em suas
residências com seus algozes e nada podem fazer, senão aceitar
a violência, se esconder ou procurar uma delegacia para
registrar a ocorrência sem que seu agressor saiba. Não
raramente, após efetuar o registro da ocorrência, a vítima
retorna a sua residência e passa viver momentos de terror, com
medo de que o agressor volte a lhe praticar atos de violência
doméstica. A experiência comprova que, após tomar
conhecimento do registro da ocorrência pela vítima, o autor das
agressões se torna ainda mais hostil, colocando sob grave e
iminente risco a integridade física e a vida da vítima. Por essas
razões, passou da hora de se criar medidas legislativas mais
eficazes para a proteção efetiva da mulher vítima de violência
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doméstica e familiar, pois é dever do Estado evitar que situação
como as que hora se vivenciam se perpetuem. Assim, promovese o aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha, no sentido de
atender à demanda de todas as mulheres vítimas, que em razão
da morosidade estatal, continuam em situação de
vulnerabilidade e de grave risco (...)” (eDOC 35)

Compreendeu-se, assim, que a previsão anterior, que estabelecia a
competência judicial para a medida em qualquer caso, conferia proteção
insuficiente à vitima.
É dever do Estado, diante da deficiência estrutural, adotar medidas
que possam supri-la. Ainda que idealmente desejável que a medida fosse
determinada pelo juiz, a realidade revelou a dificuldade dessa exigência,
implicando uma situação de maior vulnerabilidade da vítima.
E não há inconstitucionalidade nessa determinação em relação à
inviolabilidade do domicílio, nos termos prescritos pela Constituição: “a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;” (art. 5º, XI)
Ao condicionar a medida à “a existência de risco atual ou iminente à
vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência
doméstica e familiar, ou de seus dependentes”, a norma é coerente à exigência
constitucional, seja do “flagrante delito”, seja para “prestar socorro”.
É claro que o flagrante em si deve ensejar a própria prisão do
agressor, mas a norma serve à tutela preventiva e a técnica guarda essa
adequação. A determinação de afastamento do lar, nesse momento, é
menos drástica. As medidas de urgência previstas na Lei Maria da Penha,
afinal, não têm necessariamente natureza estritamente penal, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS
DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).
INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA.
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DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO
PENAL OU CIVIL EM CURSO.
1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006,
observados os requisitos específicos para a concessão de cada
uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de
cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a
mulher, independentemente da existência, presente ou
potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto
agressor.
2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão
natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo
instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista
que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da
tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger
direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e
das situações que a favorecem. Não são, necessariamente,
preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos,
mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na
justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe
07/04/2014)

A lei impugnada apresenta-se necessária, ademais, porque a própria
exigência anterior de um processo judicial para a decretação da medida
protetiva revelava dificuldade exacerbada:
“A exigência feita por boa parte dos juízes de que exista
um processo penal atrelado à medida protetiva é um obstáculo
à proteção da mulher, tanto àquela que opta por não mover
processo criminal contra o agressor como àquela que vê o fim
do processo penal, mas não o fim da ameaça. Embora
questionada por ativistas e defensoras, a adoção desse
entendimento na aplicação da LMP reduz o alcance da proteção
que a lei dá às mulheres, pune as mulheres pelo exercício de
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sua autonomia, além de consolidar a via penal como a principal
porta de entrada para acessar a política pública de proteção
contra violência doméstica. O debate chega às instâncias
superiores, mas não se resolve e segue impondo às mulheres o
ônus de recorrer ou ver seu direito à proteção cerceado.”
(MACHADO, Marta R. De Assis; GUARANHA, Olívia Landi C.
Dogmática jurídica encarnada: a disputa interpretativa em
torno das medidas protetivas de urgência e suas consequências
para a vida das mulheres. In: Revista Direito GV, SP, v. 16, n. 3,
2020, p. 3)

A adequação da medida, então, decorre da sua urgência e da
constatação da realidade de que a autoridade policial apresenta-se
normalmente como a primeira figura estatal a quem a vítima pode-se se
socorrer diante do risco. Os atos administrativos, afinal, gozam, quando
houver expressa previsão legal, do atributo da autoexecutoriedade
justamente para atuar em situações de emergência, preservando-se, como
preservado está, ainda que diferida, a inafastabilidade da jurisdição
(CRFB, art. 5º, XXXV). Sobre o tema já reconheceu este Supremo Tribunal
Federal a legitimidade de medidas administrativas de natureza
acautelatória:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 218, INCISO
III, DA LEI N.º 9.503/1997, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA
LEI N.º 11.334/2006. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
SUSPENSÃO IMEDIATA DO DIREITO DE DIRIGIR.
APREENSÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS
DE
NATUREZA
ACAUTELATÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A suspensão imediata
do direito de dirigir e a apreensão do documento de habilitação
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previstas no artigo 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro,
serão aplicadas pela autoridade competente, em caso de
cometimento de infração classificada como gravíssima, de
maneira conforme ao procedimento previsto no art. 281 e
seguintes do mesmo diploma legal, asseguradas as garantias
constitucionais inerentes ao devido processo legal. 2. Trata-se
de providências administrativas de natureza acautelatória que
objetivam assegurar a eficiência da fiscalização de trânsito em
casos de flagrante de prática de ato classificado como de
gravíssimo risco para a segurança pública. 3. Ação direta
julgada improcedente.
(ADI 3951, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-072020 PUBLIC 08-07-2020)

Nesse mesmo sentido, o Plenário desta Corte já afirmou a
possibilidade de que o TCU determine a aplicação de medidas cautelares,
como verdadeira competência constitucional para cumprimento de suas
atribuições, da forma como previstas no artigo 71 da Constituição, como
se depreende dos precedentes a seguir citados:
“PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os participantes de licitação
têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na
lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de
direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem
competência para fiscalizar procedimentos de licitação,
determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei
nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos
termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui
legitimidade para a expedição de medidas cautelares para
prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas
decisões). 3- A decisão encontra-se fundamentada nos
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documentos acostados aos autos da Representação e na
legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório e falta de
instrução não caracterizadas. Denegada a ordem.” (MS 24510,
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2003, DJ 19-03-2004 PP-00018 EMENT VOL-02144-02 PP00491 RTJ VOL-00191-03 PP-00956)
Mandado de Segurança. 2. Tribunal de Contas da União.
Tomada de contas especial. 3. Dano ao patrimônio da Petrobras.
Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis.
4. Poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência
de suas atribuições constitucionais. 5. Observância dos
requisitos legais para decretação da indisponibilidade de bens.
6. Medida que se impõe pela excepcional gravidade dos fatos
apurados. Segurança denegada.” (MS 33092, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO Dje-160 DIVULG 14-08-2015
PUBLIC 17-08-2015, g.n)

Aqui, igualmente, a competência excepcional foi conferida ao
delegado ou ao servidor policial para a proteção da integridade da
vítima. Adequada, portanto, especialmente nos específicos contextos
condicionados pela norma: “quando o Município não for sede de comarca” ou
“quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível
no momento da denúncia.” A facticidade serve a especificar a hipótese da
excepcionalidade. Nesses casos, aguardar a determinação do juiz
plantonista que não se encontra no município implica o desestímulo da
vítima a procurar alguma autoridade e o próprio agravamento da sua
vulnerabilidade.
Anoto, de todo modo, a relevância de iniciativas como o “Projeto
Violeta”, do TJRJ, que “tem como objetivo garantir a segurança e a proteção
máxima das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, acelerando o
acesso à Justiça daquelas que estão com sua integridade física e até mesmo com a
vida em risco. Todo o processo deve ser concluído em cerca de quatro horas: a
vítima registra o caso na delegacia, que o encaminha de imediato para apreciação
15
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do juiz.” (http://www.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violenciamulher/projeto-violeta/historico, acesso em 29.09.2021). A realidade, no
entanto, é diferente em outros lugares. Até lá, pressupor que apenas o
Poder Judiciário possa adequadamente conferir proteção à vítima de
violência doméstica é reverberar uma estrutura anacrônica e patriarcal
que, ao excessivamente institucionalizar, exacerba a desigualdade.
Partindo do compromisso internacional assumido pelo Estado
brasileiro na Convenção para Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher (CEDAW), cujo artigo 3º estabelece que “
os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas
política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de
caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da
mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e
liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem”, já tive
oportunidade de afirmar, em artigo doutrinário escrito em conjunto com
Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda, assessora neste Supremo
Tribunal Federal:
“Adotar, portanto, medidas que, na prática, envolvam a
mulher numa esfera protetiva, permitindo seu livre
desenvolvimento e progresso não é facultado aos Estados, mas
verdadeira obrigação na ordem internacional.
Esse enfoque não significa um tratamento inferior. Ao
contrário. Tal enfoque permite reconhecer as bases patriarcais
da sociedade e a necessidade de reequilíbrio, mediante
aplicação de políticas públicas adequadas.
(...)
A mulher deve ser igualmente protegida, por todas as
instâncias competentes, em todos os espaços, de modo a
concretizar sua participação na construção de uma sociedade
mais livre, justa e solidária, tal como preconiza o art. 3º, I, da
Constituição da República, tanto nos espaços privados como
nos públicos. E o Estado Brasileiro deve atuar para tanto.
(...)
Todo o atendimento, ou seja, todo o iter que as vítimas de
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crimes contra a dignidade sexual devem percorrer merece
atenção, zelo e respeito, de maneira a propiciar adequada
proteção de seus interesses, privacidade e intimidade.”
(Direitos e Proteção: Dignidade da mulher na ordem
constitucional e penal. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado;
MENEZES, Joyceane Bezerra (coord.) Gênero, Vulnerabilidade e
Autonomia – repercussões jurídicas. Ed. Foco, p.261-274, p. 272273)

O que ali consta para os crimes contra a dignidade sexual também
serve à violência de gênero, cabendo ao Estado prover os meios para a
adequada proteção. Trata-se, inclusive, de compromisso assumido, de
maneira ainda mais veemente, na Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, Decreto n.
1.973/96, cujo artigo 7º estabelece:

“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 e a empenhar-se em:
a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra
a mulher e velar por que as autoridades, seus funcionários e
pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de
conformidade com essa obrigação;
b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir
a violência contra a mulher;
c) incorporar na sua legislação interna normas penais,
civis, administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias
para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher,
bem como adotar as medidas administrativas adequadas que
forem aplicáveis;
d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se
abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de
fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em
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perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade;
e) 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 contra a
mulher;
f) estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes
para a mulher sujeitada a violência, inclusive, entre outros,
medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais
processos;
g) estabelecer mecanismos judiciais e administrativos
necessários para assegurar que a mulher sujeitada a violência
tenha efetivo acesso a restituição, reparação do dano e outros
meios de compensação justos e eficazes;
h) adotar as medidas legislativas ou de outra natureza
necessárias à vigência desta Convenção.”

Não se trata apenas de medidas judiciais, como se vê. E convém
recordar que a própria Lei Maria da Penha deriva da condenação
internacional do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos
que declarou a omissão protetiva no tocante à adoção das medidas
determinadas no artigo 7º dessa Convenção:
“56.
Dado que essa violação contra Maria da Penha é
parte de um padrão geral de negligência e falta de efetividade
do Estado para processar e condenar os agressores, a Comissão
considera que não só é violada a obrigação de processar e
condenar, como também a de prevenir essas práticas
degradantes.
Essa falta de efetividade judicial geral e
discriminatória cria o ambiente propício à violência doméstica,
não havendo evidência socialmente percebida da vontade e
efetividade do Estado como representante da sociedade, para
punir esses atos.” (Relatório n. 54/2001, Caso n. 12.051, de 4-42001- Maria da Penha Maia Fernandes).

E recomendou entre outras medidas:
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“4. Prosseguir e intensificar o processo de reforma que
evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com
respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil. A
Comissão recomenda particularmente o seguinte:
a) Medidas de capacitação e sensibilização dos
funcionários judiciais e policiais especializados para que
compreendam a importância de não tolerar a violência
doméstica;
b) Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de
que possa ser reduzido o tempo processual, sem afetar os
direitos e garantias de devido processo;
c) O estabelecimento de formas alternativas às judiciais,
rápidas e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem
como de sensibilização com respeito à sua gravidade e às
conseqüências penais que gera;
d) Multiplicar o número de delegacias policiais especiais
para a defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos
especiais necessários à efetiva tramitação e investigação de
todas as denúncias de violência doméstica, bem como prestar
apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes
judiciais.”

Enfim, são medidas que devem compor uma rede de proteção à
violência a ser devidamente capacitada e incrementada pelo Estado.
Finalmente, no tocante à proporcionalidade estrita da medida,
evidencia-se a preponderância da proteção da mulher num contexto de
desigualação material e concreta. Como dito, a determinação de
afastamento do lar é menos drástica do que a prisão do agressor e menos
drástica, obviamente, do que o potencial risco à integridade da vítima.
Nas palavras da doutora Alice Bianchini:
“A Lei Maria da Penha é ao mesmo tempo, protetiva de
direitos de mulheres e restritiva de direitos de agressores.
Decorrentemente, sua aplicação somente se justifica em razão
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das circunstâncias muito específicas que envolvem a violência
de gênero: brutalidade, institucionalização da violência,
frequência,
reiteração,
permanência,
intimidação
e
elevadíssimos índices.
Aplica-se, aqui, o princípio da proporcionalidade, já que o
comum, dramático e de consequências gravosas é a violência do
homem contra a mulher. A mulher agredida não se encontra em
igualdade de condições com o agressor. Há uma
vulnerabilidade, mesmo que transitória, ou seja, enquanto
durar o estado de agressão, ainda que iminente.
No que tange à violência doméstica e familiar, não se pode
esquecer que ela possui causa (consequência e reprodução)
social, decorrente, principalmente, do papel reservado na
sociedade às representantes do sexo feminino. Apesar de
reconhecidos avanços, ainda vivemos em uma sociedade com
mossas patriarcais fortes, na qual predominam valores
estritamente masculinos, restos de imposição por condição de
poder. A dominação do gênero feminino pelo masculino é
apanágio das relações sociais patriarcais, que costumam ser
marcadas (e garantidas) pelo emprego de violência física e/ou
psíquica.
As peculiaridades da violência doméstica e familiar contra
a mulher, bem como os números absurdamente elevados,
clamam pela utilização de instrumentos eficazes e enérgicos,
mesmo que, para tanto, tenham-se que se sacrificar direitos,
garantias e liberdades.
Dentro desta perspectiva, somente as vítimas de violência
doméstica e familiar baseada no gênero (art. 5°) ou aqueles
(homens ou mulheres) que estejam nas situações elencadas no
inciso III do art. 313 do CPP, com as alterações trazidas pela Lei
12.403/2011 (criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência), ou nas condições) mencionadas na Lei 9.807 /99
(vítimas coagidas ou expostas à grave ameaça em razão de
colaborarem com a investigação ou processo criminal) possuem
amparo específico e em relação a elas, exige-se a elaboração de
políticas públicas diferenciadas, já que no concernente a tais
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pessoas há motivações particulares que, por conta de sua
especial
vulnerabilidade
(vulnerabilidade
situacional),
justificam um tratamento também diferenciado, ainda que com
a consequência de restringir direitos, garantias e liberdades
fundamentais do acusado.” (BIANCHINI, Alice. Lei Maria da
Penha: aspectos criminais e políticas públicas de enfrentamento à
violência de gênero. SP: Tirant lo blanch, 2020, p. 259-260)

Especificamente em relação à lei impugnada, artigo recente das
professoras da Universidade Federal do Paraná, Estefânia Maria de
Queiroz Barboza e Clara Roman Borges, e do doutorando da UNB, André
Demétrio, publicado na revista eletrônica “Jota”, em 19 de fevereiro de
2022, intitulado “Julgamento com perspectiva de gênero: a ADI 6138 e o
STF”, bem delineiam a textura fática da norma, enfrentando todos os
argumentos da presente ação:
“Pois bem, considerando os dados do CNJ, observa-se que
as comarcas estão localizadas em apenas 48,5% dos municípios
brasileiros, e que 90,3% da população reside nesses municípiossedes da Justiça estadual. Por outro lado, verifica-se que esses
números não são homogêneos, e demonstram a discrepância
entre estados,por exemplo, Tocantins (71,7%), Paraíba (77,4%),
Piauí (77,6%), Rio Grande do Norte(81,5%) e Roraima (82,4%).
Consequentemente, esses elementos ilustram que considerável
parte da população desses estados não conta com estruturas
físicas do Judiciário, o que certamente dificulta o acesso à
Justiça.
Tal diagnóstico nos permite trazer algumas indagações
para o debate público: será que todos os municípios possuem
uma estrutura razoável que possibilite à autoridade policial
submeter de imediato a um juiz o pedido de medida protetiva
de afastamento do lar para dar prosseguimento ao atendimento
da mulher vítima de violência doméstica e familiar? Quantas
vítimas residem em municípios com difícil acesso? Fato é, que
considerando as realidades do Brasil, nem todo município
brasileiro deve dispor de uma rede de atendimento para
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auxiliar essas demandas.
Essa discussão também denota a importância em
observação do ‘Protocolo para julgamento com perspectiva de
gênero 2021”, fundamentado pelas Resoluções do254 e 255, do
CNJ. Esse documento busca responder de maneira equânime à
aplicabilidade de direitos fundamentais, e é efeito de uma
recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
no caso Barbosa de Souza e outros versus Brasil.
O protocolo é estruturado em três eixos: i) na primeira
parte apresenta os conceitos fundamentais para se promover
uma perspectiva de gênero; ii) na segunda fase,descreve
procedimentos metodológicos para incluir uma lente de gênero
no direito,e por fim, iii) identifica como o gênero permeia
questões específicas na prática da justiça, como por exemplo, na
Justiça estadual.
Relembremos que, conforme leitura dos incisos II e II do
artigo 12-C, tal medida excepcional somente é permitida
quando o município não for sede de comarca, isto é, atingindo
exclusivamente vítimas residentes em lugares longínquos, onde
o Estado não se faz presente e os direitos fundamentais,
principalmente das mulheres não brancas e pobres, costumam
ser negligenciados.
Na mesma linha, o texto legal especifica que a medida de
afastamento do lar decretada por autoridade policial deverá ser
submetida ao crivo do juiz em 24 horas, para que seja verificado
o seu cabimento e a necessidade de sua manutenção. Nesse
caso, observa-se uma semelhança com a situação de flagrância
de um crime, em que a autoridade policial tem o dever de agir e
prontamente prender o agente para fazer cessar a prática
delitiva e para preservar as provas que estão em seu poder,
podendo inclusive adentrar o domicílio sem autorização do
dono ou ordem judicial. Por outro lado, de acordo com o art.
310, do Código de Processo Penal, igualmente tem a obrigação
de submeter no prazo de 24 horas o auto de prisão em flagrante
ao juiz, que realizará uma audiência de custódia para decidir se
relaxa a prisão por ilegalidade, decreta a prisão preventiva ou
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concede liberdade provisória.
Pode-se argumentar que a prisão em flagrante está
expressamente autorizada no art. 5º, LXI, da CF, enquanto o
afastamento do lar em casos de violência contra mulher não
ganha literalidade no texto constitucional e por esse motivo tais
institutos devem ser compreendidos de formas diversas.
Entretanto, o direito à vida e à integridade física, que servem de
fundamento para autorizar o imediato afastamento do agressor
do lar, quando ele representa risco atual ou iminente à
integridade
da
vítima,
encontram-se
expressamente
assegurados no texto constitucional. Inclusive esses direitos
servem de fundamento para autorizar a legítima defesa, ou seja,
para afastar a ilicitude da conduta da pessoa que se utiliza
moderadamente dos meios necessários para repelir injusta
agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem,
conforme prevê o art. 25, do Código Penal.
Ressalte-se que o afastamento do lar decretado pela
autoridade policial não tem natureza de medida cautelar, que
visa a garantir o resultado do processo ou impedir que o
agressor continue a praticar violência contra a vítima durante a
instrução criminal, mas tem por objetivo fazer cessar o risco
imediato de novas agressões, as quais podem naturalmente
terminar na tragédia do feminicídio. Ademais, esse ato
administrativo colocará o agressor à disposição do juiz para que
decida fundamentadamente sobre a decretação ou não de uma
medida protetiva de afastamento do lar, assim como argumenta
Aury Lopes Jr. ao discorrer sobre a prisão em flagrante.
Portanto, entende-se que o art. 12-C, da Lei Maria da Penha,
não mitiga as garantias da reserva de jurisdição e do devido
processo legal, uma vez que a medida de afastamento do lar
será realizado de forma emergencial pela autoridade policial,
mas em seguida será decidida pelo juiz e submetida ao
contraditório, como ocorre nos casos de prisão em flagrante.
Além disso, é preciso ter claro que o art. 150, § 3º, II, do
Código Penal, define que não haverá crime quando a qualquer
hora do dia ou da noite se adentra o domicílio de alguém para

23
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9E45-21EC-50B4-1DA0 e senha 7380-C2A9-25B1-D3E6

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 123 de 155

ADI 6138 / DF
impedir uma prática delituosa iminente ou que já se encontra
em andamento. Isso significa que a autoridade policial, ao
afastar do lar o agressor, não violará ou vulnerabilizará o
domicílio, porque só executará essa drástica medida nos casos
em que houver risco atual ou iminente à vida ou à integridade
da vítima, isto é, quando houver risco atual ou iminente de um
crime contra a mulher com quem o agente coabita, tal como
autoriza a própria legislação penal.
Por fim, considerando a realidade de nosso país, a
discrepância entre municípios, a obrigatoriedade constitucional
de se proteger o direito à dignidade, à vida, à integridade da
mulher, e que o dispositivo em discussão é extremamente
limitador sobre quais casos é possível sua aplicabilidade,
entendemos que é chegada a hora de julgar com perspectiva de
gênero, e declarar constitucional o artigo 12-C, incisos II e III da
Lei Maria da Penha, principalmente porque se destina a
proteger as mulheres mais vulnerabilizadas pela violência na
sociedade brasileira, aquelas que são pobres, não brancas e
sobrevivem abandonadas pelo poder público nos municípios
recônditos do Brasil.
A norma impugnada vai justamente de acordo com a
obrigação constitucional (art. 226, § 8º) do Estado brasileiro de
coibir a violência no âmbito das relações de família e contra a
mulher, buscam assegurar pilares fundamentais do Estado
brasileiro, a igualdade, a liberdade, a dignidade e a integridade
física e moral das mulheres.
Não há qualquer justificativa para que, em eventual
ponderação entre direitos fundamentais ou entre estes e
garantias fundamentais, possa se imaginar que a garantia da
reserva de jurisdição ou que a inviolabilidade do domicílio
possam se sobrepor à proteção da pessoa humana. Ao
contrário, a reserva de jurisdição e a inviolabilidade do
domicílio só existem porque são garantias à pessoa humana
contra o abuso do Estado, não cabendo outra interpretação que
possa subverter seu sentido.” (https://www.jota.info/opiniao-eanalise/artigos/julgamento-com-perspectiva-de-genero-adi-

24
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9E45-21EC-50B4-1DA0 e senha 7380-C2A9-25B1-D3E6

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 124 de 155

ADI 6138 / DF
6138-stf-19022022, acesso em 14 de março de 2022)

Adiro aos fundamentos ali tão bem expostos, anotando que a lei se
justifica enquanto persistirem as omissões estruturais de proteção à
mulher.
Compreendo, portanto, que as medidas impugnadas na presente
ação direta são constitucionais, denotando o exercício legítimo da atuação
estatal na proteção de direitos fundamentais.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.
É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Boa tarde,
Presidente; boa tarde, eminentes Colegas. Também eu reivindico o elogio
pela brevidade. Cumprimento o eminente Ministro-Relator, Alexandre de
Moraes, pelo voto profundo e detalhado e cumprimento o Doutor Alberto
Pavie, que esteve na tribuna.
A hipótese já foi bem posta. Trata-se de um dispositivo legal que
cuida da possibilidade de afastamento imediato do potencial agressor da
mulher em situação de violência doméstica quando exista um risco atual
ou iminente de ocorrência da agressão e, portanto, de lesão ao seu direito
à vida ou à integridade física.
O dispositivo, para ser sincero, parece-me natural e óbvio. Como já
observado pelo Ministro Alexandre e pelo Ministro Edson Fachin, é um
dispositivo que consta de uma lei elaborada em cumprimento a uma
decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em face da inércia,
da omissão, da deficiência do tratamento que o Direito brasileiro dava à
proteção da mulher, e também da Convenção de 1994, a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher, uma proteção especial chancelada pelo art. 226, § 8º, da
Constituição, em que se lê:
"Art. 226 (...)
§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no
âmbito de suas relações."
A proteção contra a violência doméstica é um valor constitucional no
Brasil e está na Constituição porque essa é uma batalha ainda não
vencida; é uma luta que ainda não foi concluída. A mulher teve ascensão
importante em igualdade na sociedade conjugal, proteção na união
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estável, inserção no mercado de trabalho, mas ainda não foi conquistado
esse direito fundamental básico: o de não sofrer violência doméstica,
fruto de uma sociedade ainda estruturalmente machista nas suas atitudes,
nos seus comportamentos e na sua linguagem. Portanto, nós, aqui,
precisamos reiterar e mandar para o Brasil, a todas as regiões e difundir a
ideia - que considero muito importante - de que homem que bate em
mulher não é macho; homem que bate em mulher é covarde. É preciso
que essa ideia seja progressivamente incorporada pelas pessoas criadas
numa cultura em que isso é inaceitavelmente aceitável, como ainda ocorre
no Brasil.
Logo, na iminência da violência e na ausência do juiz na comarca, o
delegado, ou uma autoridade policial poder impedir o cometimento da
violência, parece-me tão natural e óbvio, que é até surpreendente, para
ser sincero e respeitando as posições em contrário, o próprio
questionamento. Não dá para se congelar a cena, dizer para esperar um
pouquinho, porque o juiz chega depois de amanhã e deixar a agressão se
consumar. Até porque, quando a lei fala em existência de risco atual ou
iminente à vida, ou à integridade física da mulher, nós estamos à beira de
uma situação de flagrância. O delegado, em rigor, podia esperar um
pouco a agressão se consumar e em seguida prender em flagrante.
Consequentemente, se podia prender em flagrante, evidentemente podia
também evitar a agressão, sendo certo que o próprio dispositivo prevê
que em 24 horas será comunicado ao juiz, que, em 24 horas, terá de
decidir. De modo que, se o afastamento for arbitrário, ele vai durar
apenas 48 horas. Pesando o custo-benefício, o que se ganha em proteção
da mulher compensa o que eventualmente se perderia com o afastamento
injusto do companheiro por apenas 48 horas.
Por essas razões, Presidente, e com imensa brevidade, elogiável
brevidade, eu julgo igualmente improcedente o pedido.
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REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ADPESP
: AGNALDO APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA
: DENISE OZORIO FABENE RODRIGUES
: ISIS TAVARES DOS SANTOS VAICHEN
: JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA
: SORAYA CRISTINA DE MACEDO E LIMA
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP
: ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA
: JULIANA MOURA ALVARENGA DILASCIO
VOTO VOGAL

A Senhora Ministra Rosa Weber: Obrigada, Senhor Presidente.
Cumprimento V.Exa. Cumprimento os queridos colegas, em especial o
Min Alexandre de Moraes, relator, que mais uma vez nos brindou com
um belo voto. Saúdo igualmente o Procurador-Geral da República, Dr
Augusto Aras, o Advogado Geral da União, Dr Bruno Bianco, e o Dr
Alberto Pavie, inclusive pelas sustentações orais efetuadas. Saúdo por
fim os senhores servidores e todos que nos assistem.
Como visto, Senhor Presidente, trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade em face dos incisos II e III, e § 1º, do art. 12-C da Lei
Maria da Penha (Lei 11.340/2016), introduzidos pela Lei 13.827/2019, em
que outorga, a policiais, nas condições que elenca, poderes para que o
agressor seja imediatamente afastado do seu domicílio. Anoto que, como
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bem destacou o eminente Relator, nova alteração se fez no preceito em
2021, pela Lei 14.188, com a inserção da expressão “violência psicológica”,
no caput do art. 12-C, que em absoluto implica a prejudicialidade da ação.
Eis o teor dos preceitos impugnados, com a alteração de 2021:
“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física ou psicológica 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 - (...)
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.”

A requerente, Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB,
defende que “não se pode cogitar da possibilidade de um policial ou delgado vir
a 'penetrar' no 'lar, domicílio ou local de convivência', sem ordem judicial, para
retirar alguém do ambiente e ainda mantê-lo afastado, privando-o de sua
liberdade, antes do devido processo legal”, bem como sustenta que “a atividade
jurisdicional, que pressupõe a capacidade técnica de interpretar a lei para julgar,
terá sido atribuída ao Delegado de polícia ou, na sua ausência, ao Policial”. Traz,
como parâmetro de controle, os arts. 2° e 5°, XI, XXXV e LIV, da
Constituição da Federal, ao fundamento de que os preceitos impugnados
ofendem os princípios da separação dos Poderes, da inafastabilidade da
jurisdição e do devido processo legal, assim como o direito à
inviolabilidade de domicílio.
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A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do
pedido, consoante sintetizado na ementa da promoção ministerial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
13.827/2019. ART. 12-C-II e III E §1.º ACRESCENTADO À LEI
11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. MICROSSISTEMA DE
PROTEÇÃO À MULHER. PAPEL DO JUDICIÁRIO E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS
À PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. CONQUISTA DE REDE DE APOIO
ESPECIALIZADO. RETORNO AO ESTADO DE POLÍCIA.
INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
RESERVA DE JURISDIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É direito da mulher, em situação de violência doméstica,
ser ouvida por Juiz ou por membro do Ministério Público,
agentes públicos dotados de garantias e de deveres
constitucionais que viabilizam a tomada de decisões relativas à
proteção da mulher com amplo respaldo constitucional (Lei
11.340/2006, art. 3.º).
2. O retorno ao Estado de Polícia é retrocesso inadmissível
sob a égide da Constituição. A Lei Maria da Penha é conquista
de intenso trabalho dos movimentos de mulheres brasileiras,
que permanecem em busca da criação de Delegacias
Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), da
interiorização da Justiça especializada e da implementação de
políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate de
infrações motivadas por questões de gênero. Vedação de
proteção insuficiente (Untermassverbot).
3. Restrições ou privações à liberdade, bem como o
ingresso no domicílio do indivíduo (CF, art. 5.º-XI), são medidas
sujeitas à reserva de jurisdição e ao devido processo legal (CF,
art. 5.º - LIV).
– Parecer pela procedência do pedido” (edoc. 40)

A Lei Maria da Penha, especialmente por seu art. 3º, assegura “às
mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à
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saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária” (caput), dispondo, para tanto, cumprir
“ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício
dos direitos enunciados no caput” (§ 2º), ao lado da família e da
sociedade.
Tal finalidade, é cediço, há de ser incansavelmente perseguida
por todos – família, sociedade e Estado -, em alinho com o comando do §
8º do art. 226 da Constituição Federal:
“Art. 226. 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 integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações.”

Sem dúvida significativos são os avanços, em nosso país, no tocante
à interiorização da Justiça e instalação dos demais órgãos e entidades
especializadas no combate à violência doméstica e familiar contra a
mulher, verdadeira chaga em nossa sociedade, em movimento necessário
de ramificação da autoridade do Estado, a ser conduzido pelo poder
público em geral, em prol dos jurisdicionados.
A realidade, contudo, a exemplo do que ainda se verifica nos mais
distantes rincões do Brasil, demonstra que a figura da autoridade estatal,
com a presença permanente da pessoa do magistrado em todos os
Municípios brasileiros, não se concretizou.
Consoante dados extraídos do relatório “Justiça em Números 2020”,
disponível no sítio do Conselho Nacional de Justiça, a estrutura do 1º
grau do Poder Judiciário - que tem na Justiça Estadual a maior parte das
unidades judiciárias, contando com 9.545 varas e juizados especiais e
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2.677 comarcas - alcança “48,1% dos municípios brasileiros”, localidades
que, por sua vez, condensam aproximadamente 90% da população do
nosso
País.
(https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/reljustica-em-numeros2020.pdf)
Tal cobertura é, sem dúvida, louvável, especialmente se
consideradas as dimensões do Brasil e as dificuldades, de toda ordem,
que se apresentam ao processo de expansão e interiorização do Poder
Judiciário, cujos avanços, sob a égide da Constituição Federal de 1988, são
bastante sensíveis.
Contudo, e em linhas gerais, tomando por base dados do IBGE, que
estima em 5.570 o total de Municípios no Brasil, bem como em 213,3
milhões a população brasileira, é possível inferir, em comparação com o
relatório “Justiça em Números 2020”, que aproximadamente 2.800
localidades não contam com a presença fixa de autoridade dotada de
jurisdição – Municípios nos quais o Poder Judiciário não tem sede -,
universo que, grosso modo, contempla os 10% remanescentes da
população, percentual equivalente a 21 milhões de brasileiros.
Considerada a distribuição da população brasileira pelo critério de
gênero – 48% homens e 52% mulheres –, não seria incorreto estimar que
pouco mais da metade desses 21 milhões de pessoas sejam mulheres.
Bastante expressivo o universo de mulheres que, caso submetidas à
triste e grave hipótese da violência doméstica, somente podem encontrar
imediato socorro do poder público na atuação das polícias, nos moldes
previstos no art. 12-C, II e III, e § 1º, da Lei 11.340/2016.
Denota a intenção do legislador em estabelecer um sistema de
segurança e pronto atendimento da mulher vítima da violência
doméstica, por parte da autoridade policial, o Capítulo III da Lei Maria
da Penha, cujo título é “Do Atendimento Pela Autoridade Policial”, tópico
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do diploma legal que engloba, além do art. 12-C ora impugnado, os arts.
10 a 12-B. Transcrevo o teor do dispositivo legal que inaugura o Capítulo
III, o qual igualmente impõe ao policial a adoção de providência, “na
hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher”:
“Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade
policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de
imediato, as providências legais cabíveis.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo
ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida.”

Tal capítulo se encerra com o art. 12-C ora impugnado, preceito legal
que assenta o poder-dever da autoridade policial, estritamente no âmbito
das localidades que não sejam sede de comarca, para imediatamente
afastar o agressor do local de convivência com a ofendida, e que somente
poderá ser exercido quando “verificada a existência de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física da mulher”, com a devida
comunicação ao Juiz, no prazo máximo de 24 horas.
Não há, assim, autorização legal para o agir da autoridade policial,
no que diz com o afastamento do agressor do local em que reside – digase de passagem, também domicílio da vítima - fora das estritas e
gravíssimas hipóteses do risco à vida ou à integridade física, sequer
alcançando as demais espécies de violência contra a mulher,
consabidamente em total de 5, à luz do art. 5º da Lei 11.340/2006, verbis:
“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial”. (destaquei)

Anoto, no que diz com o crime mais grave que se possa praticar
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contra a mulher, por retirar-lhe o bem maior juridicamente protegido,
qual seja a vida, que os dados estatísticos, embora imprecisos - em boa
medida fruto da subnotificação -, apontam para o aumento paulatino dos
casos de feminicídio no Brasil.
Consoante “Monitor da Violência”, o total de mortes - de mulheres
assassinadas em razão do gênero - atingiu, no ano de 2016, a triste marca
de 763 feminicídios; em 2017, 1.047; em 2018, 1.225; e, em 2019, 1.314
feminicídios.
Não são meros “números” estatísticos, formato de leitura tendente a
normalizar a morte na sociedade, e, sim, mais de 5 mil mulheres, cujas
vidas foram ceifadas entre 2016 e o presente momento, verdadeira
tragédia humanitária, com reflexos em milhares de famílias e
comunidades, a contribuir para a desestruturação do tecido social.
E essa triste realidade de casos de feminicídio, que demanda urgente
enfrentamento dos poderes públicos, a teor das mais diversas matérias e
pesquisas hoje em curso, encontra-se em crescimento exponencial no
Brasil1.
Diante de tais aspectos, ao equacionamento da controvérsia, penso
devam ser sopesados, juntamente com o princípio constitucional da
reserva de jurisdição, também os princípios da dignidade da pessoa
humana - expressamente assentado no art. 6º da Lei Maria da Penha que
“a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de
violação dos direitos humanos” -, e da inviolabilidade do direito à vida.
No que tange à inviolabilidade do domicílio e ao devido processo
legal, igualmente invocados como parâmetro de controle, entendo não
afrontados tais princípios pelo art. 12-C da Lei Maria da Penha, consoante
1
(http://especiais.g1.globo.com/monitor-daviolencia/2018/feminicid
ios-no-brasil/?
_ga=2.252191817.1966137412.1632160793-1111eb01-003b-2c0
5-efba7d835b0360c7).
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bem elucida a tese conferida ao Tema 280 de repercussão geral:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só
é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Acresço o teor da ementa do acórdão proferido no extraordinário em
que reconhecida a repercussão geral do Tema 280:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI,
da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno.
A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para
prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias
no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação
da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
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em tratados internacionais sobre direitos humanos
incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais
de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido
processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio,
sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem
demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a
interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE
603616, Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-093 de
10.5.2016)

Enfatizo que o campo de incidência do art. 12-C da Lei Maria da
Penha é mais restrito do que o entendimento consagrado no Tema 280.
Limita-se às hipóteses do risco atual ou iminente à vida ou à
integridade física da mulher, no âmbito dos Municípios que não sejam
sede de comarca, sem deixar de exigir da autoridade policial a devida
comunicação ao Juiz, no prazo máximo de 24 horas.
A se concluir de forma diversa, vale dizer, pela inconstitucionalidade
do art. 12-C da Lei Maria da Penha, reputo imprescindível acionar a
técnica decisória da inconstitucionalidade progressiva – enquanto não
adotadas políticas públicas eficazes, nos moldes preconizados na
legislação e na Lei Maior -, sob pena de, vedada a atuação da autoridade
policial, parcela expressiva da população feminina resultar excluída da
9
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proteção mínima do poder público, ao menos no que tange aos graves
delitos contra o vida e a integridade física, cuja celeridade na interrupção
do iter criminis configura linha divisória entre vida e morte das mulheres
vítimas da violência doméstica.
É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Boa tarde, Senhor Presidente, Ministro Luiz Fux, Senhoras Ministras,
Senhores Ministros. Cumprimento também o Ministério Público, a
Advocacia, os Servidores, a Imprensa e todos que nos acompanham.
Destaco aqui e cumprimento o eminente Relator pelo voto proferido.
Também serei muito breve, Senhor Presidente, só para destacar um
projeto de grande envergadura do qual o Conselho Nacional de Justiça
está à frente juntamente com a Associação dos Magistrados do Brasil. É a
Campanha do Sinal Vermelho. Essa campanha foi idealizada pela Juíza
Domitila, do Estado de São Paulo, em conjunto com a Presidente da AMB,
Dra. Renata Gil.
No início da pandemia, elas entraram em contato conosco - eu era
Presidente do Conselho Nacional de Justiça - e criamos, então, essa
campanha, que continua na gestão de Vossa Excelência, mas que já se
espalhou pelo mundo inteiro. Para se ter uma ideia, várias instituições
privadas, no Brasil e no exterior, já a adotaram, assim também como
governos de outros países estão adotando e instituições internacionais
como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e tantas outras
instituições.
Nessa campanha, foi pensada a proteção da mulher em razão das
violências contra elas desferidas, em geral por seus companheiros, de
uma maneira simples. Era o início da pandemia e foi idealizada a marca
de um X vermelho - que pode ser feito com batom - na mão. Daí a ideia
do X vermelho.
A partir daí, primeiro, foram orientadas as farmácias, porque, no
início da pandemia, estávamos todos reclusos e a farmácia era um dos
poucos estabelecimentos comerciais abertos. A mulher se dirigia, então, à
farmácia e, ao mostrar o X vermelho com a palma da mão, o atendente da
farmácia já sabia que teria que socorrer aquela pessoa e chamar a polícia.
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Muitas vezes, a própria polícia militar já podia fazer um atendimento.
Portanto, o fato de se ter aqui a atuação do delegado em nada gera
algum tipo de dificuldade ou de problema, inclusive porque, como já
ressaltado, a partir do voto do Relator, isso tudo passará também pelo
controle do Judiciário, como vem ocorrendo.
Destaco alguns casos que o X vermelho desbaratou em nosso país:
uma companheira de um caminhoneiro estava praticamente como
escrava sexual, há dois anos, na boleia do caminhão. Um dia, sabendo da
campanha do sinal vermelho, que ouviu pelo rádio, quando o
companheiro não estava, ela saiu da boleia do caminhão, fez o sinal
vermelho e conseguiu se libertar daquela condição. Também há relatos de
essa campanha ter chegado a comunidades indígenas e de ter funcionado
até em contexto de entrega de pizzas, em que a mulher comunica seu caso
com um X vermelho na mão.
É extremamente importante a participação de todos os entes de
Estado. Não é exclusividade de nenhum ente estatal, de nenhum Poder, a
defesa das mulheres submetidas a violência, especialmente, à violência
doméstica. Daí a necessidade de uma atuação rápida para se pôr fim à
violência contra a mulher, geralmente, no seio do lar.
Senhor Presidente, louvando, mais uma vez, os votos proferidos, a
partir do voto do eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes,
concluo simplesmente dizendo que acompanho Sua Excelência pela
improcedência da ação.
É como voto.

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5BB8-C86D-619D-3174 e senha BE86-A2C3-D49D-3676

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 139 de 155

23/03/2022

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Vogal): Boa tarde, Senhor
Presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os
eminentes pares; o Doutor Augusto Aras, eminente Procurador-Geral da
República; os oradores que assomaram a tribuna, Doutor Pavie, Doutor
Bianco, que nos brindaram com excelentes sustentações orais;
cumprimento o Professor Heleno Torres, que se encontra em nosso
Plenário. Sinto-me muito honrado por sua presença, eminente Professor,
com quem compartilho um curso de pós-graduação na Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo; Senhoras e Senhores servidores.
Cumprimento, inicialmente, e digo que tenho muito pouco a
acrescentar. Cumprimento o também Professor do nosso Departamento
de Direito do Estado, Ministro Alexandre de Moraes, relator deste caso,
dizendo exatamente que tenho pouco a acrescentar ao substancioso voto
que Sua Excelência proferiu.
Vou, em pouquíssimos minutos, trazer um dado que me
impressionou deveras, fornecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, de 2022. Dado atualizadíssimo, colhido na internet em 15 de
março de 2022, que dá conta de que, entre março de 2020, mês que marca
o início da pandemia da covid-19 no País, e dezembro de 2021, foram
registrados 2.451 feminicídios e 100.398 casos de estupro - estupro de
vulnerável e vítimas do gênero feminino. Ou seja, em média, uma mulher
foi vítima de feminicídio a cada sete horas; uma menina ou mulher foi
vítima de estupro a cada dez minutos, considerando apenas os casos que
chegaram às autoridades policiais. Só esses dados, por si sós, justificam
plenamente a alteração feita na legislação agora contestada.
O que queria observar, como já foi dito por aqueles que me
antecederam no voto, é que a obrigação de garantir a segurança das
pessoas e das famílias não é do Judiciário, não é do Legislativo, não é do
Executivo. É do Estado brasileiro.
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Lembro também que o Brasil assinou um importante documento,
trazido à baila pelo eminente Ministro Edson Fachin, que é a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher, a conhecida Convenção de Belém do Pará, de 1994. Foi ratificada
em 1995, portanto, é lei interna no País. O Estado brasileiro se
comprometeu a tomar medidas efetivas para justamente proteger melhor
as mulheres e crianças do sexo feminino da violência e dos abusos
perpetrados contra elas em nosso cotidiano.
Dito isso, Senhor Presidente, quero dizer que acompanho
integralmente o voto do eminente relator, para julgar improcedente esta
ação direta de inconstitucionalidade.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, creio que
hoje tivemos uma sessão memorável, a partir do voto do eminente
Ministro Alexandre de Moraes, o eminente Relator, que não só
fundamentou seu voto em termos estritamente jurídicos, mas fez também
um diálogo com os fatos, trazendo importantes subsídios para a análise
dessa problemática que está tratada na legislação.
Como Sua Excelência também demonstrou, Presidente, a mim me
parece que nós estamos diante de um caso de uma lei extremamente bemfeita, em que o Congresso pautou-se por critérios técnico-científicos para
elaborar o texto, levando em conta a própria realidade fática. Se nós
seguirmos as pegadas do Professor Peter Häberle, ele diz que nós
devemos, na interpretação constitucional, fazer um pensamento do
possível. E aqui o legislador acabou por obrar nesse sentido de maneira
muito clara.
Por outro lado, foi cuidadoso, como já demonstrou o Relator, ao
preservar a própria ideia de reserva de jurisdição, ao dizer que:
"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."

E o § 1º, também objeto da impugnação, diz:
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"§ 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."

Portanto, parece-me que o legislador aqui se cercou de todas as
cautelas.
O Relator - todos que me precederam, mas sobretudo o Relator trouxe dados muitos claros a propósito da inexistência de delegados em
uma boa parte dos municípios brasileiros. Sua Excelência apontou
alguma coisa como 1.500 municípios. Portanto, dos 5.600, 5.700
municípios que temos, 1.500 municípios não têm delegado. Por isso
também o legislador registra a possibilidade de que, eventualmente, o
policial lá existente possa fazer as vezes.
Eu me lembro de que, em priscas eras, Presidente, nós já discutimos
aqui uma norma, salvo engano, do Estado do Paraná que investia o
policial de poderes de delegado, quando não houvesse essa autoridade.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR) Ministro Gilmar, essa questão é interessante. Houve uma época em que o
Paraná, que é um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, só tinha
delegados em 30% de delegacias, nos outros 70%, às vezes, não eram nem
oficiais da Polícia Militar, eram sargentos da localidade.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Esse é um dado
importante e relevante para mostrar que o legislador aqui atuou bem,
além de ter atendido a reclamos da esfera internacional. Nós já tivemos
aqui julgamentos históricos a propósito dessa temática e da defesa dos
direitos fundamentais e dessa integração entre o texto constitucional e as
normas de proteção dos direitos humanos.
Eu não quero ser irônico, Doutor Pavie, mas eu considero que a
grande contribuição desta ação foi ter trazido a controvérsia para que o
tema não seja questionado. No entanto, em termos de comparação, é
como se nós entrássemos com uma medida para fechar os postos de
2
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saúde porque eles não são hospitais - devemos ter hospitais e, como não
temos hospitais, devemos, então, fechar os postos de saúde, eles não
podem funcionar. É um pouco isso.
Desculpe-me, mas não dá! De fato, não me parece que obra bem a
AMB quando exerce esse tipo de hermenêutica do interesse.
Para isso, vou deixar uma sugestão, Presidente. Eu acho que, diante
da falta de juízes, que foi apontada aqui - e penso que todos nós
concordamos -, é um questionamento que faço... Eu, como AGU e como
subchefe da Casa Civil, trabalhei - o Ministro André sabe disso -, para
impedir que houvesse o mimetismo, para que não se dessem a advogados
públicos férias de dois meses, como para juízes e procuradores. Acho que,
em alguma hora, nós vamos ter esse confronto aqui, talvez em uma
ADPF.
O Ministro Alexandre traz aqui essa questão. Se já é grave o quadro
de falta de delegados - veja bem, Presidente, 52% dos municípios não são
sede de Justiça estadual e, em muitos casos, por falta de juízes -, se nós
decidíssemos, entre os 12 mil juízes federais, reduzir um mês de férias... E
vejam: não tem outra categoria no país. Os escafandristas não têm férias
de 2 meses!
Então, obviamente, que isso precisa ser discutido e isso resolveria
porque, se dissermos que vamos contratar mais juízes, obviamente que
nós vamos ter limites - que Vossa Excelência hoje na gestão conhece
muito bem - de Lei de Responsabilidade Fiscal, de teto, e tudo o mais.
Portanto, parece-me que seria uma abertura generosa da AMB discutir a
temática das férias de dois meses dos juízes.
Acompanho integralmente o Relator, a quem cumprimento pela
brilhante sustentação no que diz respeito à questão teórica, mas
sobretudo a esse diálogo que Sua Excelência operou no que concerne aos
fatos.
Friedrich Müller sempre falava que é importante se considerar o
programa normativo, mas também o que ele chamava de âmbito
normativo, que são esses elementos de fato que Sua Excelência trouxe,
para mostrar até mesmo que o legislador foi respeitoso, porque assentou
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a possibilidade imediata de o juiz intervir. Aqui é na impossibilidade de
haver a tutela jurisdicional.
Agora, diante disso, fazer essa escolha, suprimir essa possibilidade,
Presidente, corresponderia realmente a nós fecharmos os postos de saúde,
porque eles não são hospitais. Não dá.
De fato, diante da gravidade do tema, eu acho que corporações,
como a AMB e outras, que trazem sempre temas relevantes, têm de ter
um cuidado para que, de fato, a Corte não tenha de ser ocupada com um
tema que... A relevância está já na legislação, mas nós não devemos nos
ocupar com a hermenêutica do interesse.
Acompanho o Relator integralmente.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados
Brasileiros – AMB, que tem por objeto os incisos II e III e o § 1º do art. 12C da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), incluídos pela Lei 13.827/2019,
nos seguintes termos:
“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.
§ 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. (...)”.

A requerente aponta ofensa à inviolabilidade de domicílio (CF, art.
5º, XI), à liberdade do indivíduo, sem observância do devido processo
legal (CF, art. 5º, LIV), e à reserva de jurisdição constitucionalmente
estabelecida para as hipóteses de imposição de medidas restritivas.
Também afirma que os dispositivos consolidam um “Estado Policialesco”,
que representaria ofensa ao princípio da separação de poderes e, como
consequência, o desvirtuamento do Estado Democrático de Direito.
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O Presidente da República defende a constitucionalidade das
normas, ressaltando que a medida atacada tem por fim resguardar a
mulher vítima de violência doméstica.
O Senado Federal atesta a regularidade do processo legislativo em
que se produziu a Lei 13.827/2019. A Câmara dos Deputados informa que
o Projeto de Lei 6.433/2013, que deu origem à Lei 13.827/2019, foi
processado dentro dos estritos trâmites constitucionais e regimentais
inerentes à espécie.
A Advocacia-Geral da União manifesta-se pela improcedência do
pedido, afirmando que se trata de situação de extrema urgência que
justifica uma atuação atípica e subsidiária da Polícia, a qual é submetida
ao controle a posteriori pelo Judiciário em prazo razoável.
Por fim, a Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pela
procedência do pedido, ressaltando que “restrições ou privações à liberdade,
bem como o ingresso no domicílio do indivíduo (CF, art. 5º-XI), são medidas
sujeitas à reserva de jurisdição e ao devido processo legal (CF, art. 5º-LIV)”.
Além disso, aduz que “o retorno ao Estado de Polícia é retrocesso inadmissível
sob a égide da Constituição. A Lei Maria da Penha é conquista de intenso
trabalho dos movimentos de mulheres brasileiras, que permanecem em busca da
criação de Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), da
interiorização da Justiça especializada e da implementação de políticas públicas
voltadas à prevenção e ao combate de infrações motivadas por questões de gênero.
Vedação de proteção insuficiente (Untermassverbot)”.
Em um primeiro momento, ressalto que, por óbvio, a violência de
gênero, estruturalmente causada por ranços machistas e patriarcalistas
que permeiam a sociedade, deve ser fortemente combatida, de modo
que o Estado deve adotar todos os meios possíveis para a proteção da
mulher.
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Destaca-se que o Brasil assumiu inúmeros deveres de proteção
perante a comunidade internacional. Além das condenações sofridas na
Corte Interamericana de Direitos Humanos, nossa nação é signatária da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher, de 1979 (Decreto 4.377/2002), e da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher (Decreto 1.973/1996).
Preliminarmente, discute-se a natureza das medidas protetivas
impostas a partir da Lei 11.340/2006. Nos termos do art. 22 da referida
legislação:
“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
separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência,
entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida;
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 comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de
preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
VI – comparecimento do agressor a programas de
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recuperação e reeducação; e (Incluído pela Lei nº 13.984, de
2020)
VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio
de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.
(Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020)”

Quanto à natureza das medidas, por um lado, afirma-se que tal
normativa é “uma lei penal, malgrado os esforcos para consolidar-se como
Estatuto capaz de compor um sistema micro de disciplina juridica das questoes
pertinentes à violencia domestica e familiar contra a mulher. Os aspectos naopenais das categorias e institutos criados funcionam como acessorios ou
instrumentos de garantia da eficiencia do mecanismo penal de responsabilizacao
da violencia domestica e familiar contra a mulher, em suas variadas formas de
manifestacao.” (PRADO, Geraldo. Comentarios à lei de violencia domestica e
familiar contra a mulher. Lumen Juris, 2009).
Por outro lado, parte da doutrina sustenta a natureza não penal das
medidas protetivas, como “tutela de urgência de natureza exclusivamente
cível, satisfativa, de inibição de um novo ato ilícito ou de reintegração”, visto
que “essa natureza cível permite uma substancial ampliação do espectro
protetivo da LMP, em comparação à redução de tais medidas ao regime cautelar
criminal” (ÁVILA, Thiago Pierobom de. Medidas protetivas da Lei Maria
da Penha: natureza jurídica e parâmetros decisórios. Revista Brasileira de
Ciências Criminais, v. 157, p. 131-172, jul. 2019).
Aponta-se que a definição das medidas protetivas como cautelares
penais produz “efeitos de gênero, na medida em que impõem ônus ilegítimos às
mulheres”, tendo “como consequência burocratizar o acesso da mulher à
proteção, submetê-la a procedimentos revitimizadores, limitar as suas
alternativas de apoio e suprimir seu espaço de escolha” (MACHADO, Marta;
GUARANHA, Olívia. Dogmática jurídica encarnada: a disputa
interpretativa em torno das medidas protetivas de urgência e suas
consequências para a vida das mulheres. Revista Direito GV, v. 16, n. 3,
2020).
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Aparte de tal relevante debate, a questão desta ADI diz respeito à
autorização assentada ao delegado ou à delegada para determinar uma
medida protetiva (afastamento do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida). Conforme o texto inserido pela Lei 13.827/19, isso se
justificaria em situação excepcional, atendidos dois requisitos:
1.
“existência de risco atual ou iminente à vida ou à
integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência
doméstica e familiar, ou de seus dependentes”;
2.
“quando o Município não for sede de comarca”.
Além disso, a legislação vai além e permite a determinação por
policial se, atendidos os dois requisitos anteriores, também “não houver
delegado disponível no momento da denúncia”.
Inicialmente, vale lembrar que, em 2017, norma mais ampla foi
aprovada pelo Congresso Nacional e vetada pelo Presidente da
República. A Lei 13.505/2017 pretendia autorizar que a “autoridade policial,
preferencialmente da delegacia de proteção à mulher, poderá aplicar
provisoriamente, até deliberação judicial, as medidas protetivas de urgência
previstas no inciso III do art. 22 e nos incisos I e II do art. 23 desta Lei,
intimando desde logo o agressor”. Ou seja, não havia o requisito de
excepcionalidade inserido na Lei 13.827/2019.
O dispositivo foi vetado a partir do seguinte fundamento: “incide em
inconstitucionalidade material, por violação aos artigos 2º e 144, § 4º, da
Constituição, ao invadirem competência afeta ao Poder Judiciário e buscarem
estabelecer competência não prevista para as polícias civis”. O veto foi mantido
pelo Congresso Nacional.
No ponto, verifico que a redação aprovada e sancionada na Lei
13.827/19 foi aprimorada no sentido de inserir critério de
excepcionalidade, em um juízo claro de proporcionalidade e

5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D567-CEBF-028A-8701 e senha 63B4-F226-CB45-BAB6

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 150 de 155

ADI 6138 / DF
razoabilidade.
Como bem pontua a AGU em seu parecer, “foi, justamente, com o
intuito de aperfeiçoar os mecanismos de proteção contemplados pela Lei Maria da
Penha que o Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos apresentara o Projeto
de Lei n° 6.433/2013, cuja aprovação ensejou a inclusão do artigo 12-C no texto
desse diploma legal.”
De fato, a experiência empírica da sistemática de proteção da
mulher na condição de vulnerável demonstra a necessidade de
mecanismos mais céleres e efetivos na promoção dos interesses da
mulher.
Nesse preciso sentido:
“A prática tem demonstrado que o prazo de 48 horas para
que as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima
de violência doméstica e familiar contra a mulher sejam
encaminhadas ao Poder Judiciário para que só então sejam
apreciadas pelo juiz é excessivamente longo, haja vista que no
calor dos acontecimentos, logo que a vitima procura a polícia,
na grande maioria das vezes, o agressor foge para evitar sua
prisão em flagrante, valendo-se de brechas na legislação que
impedem a adoção de medidas necessárias à efetiva proteção
da vítima, seus familiares e seu patrimônio. Por essas razões,
passou da hora de se criar medidas legislativas mais eficazes
para a proteção efetiva da mulher vitima de violência doméstica
e familiar, pois é dever do Estado evitar que situação como as
que hora se vivenciam se perpetuem. Assim, promove-se o
aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha, no sentido de atender
à demanda de todas as mulheres vitimas, que em razão da
morosidade estatal, continuam em situação de vulnerabilidade
e de grave risco. (…) Em suma, essa é a finalidade do projeto,
evitar que a morosidade estatal, a desarticulação entre as
instituições responsáveis pela defesa da mulher e a sensação de
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impunidade estimulem o agressor a reiterar práticas deletérías
de agressão contra a mulher." (eDOC 38, p. 16)

Quanto à inviolabilidade do domicílio, o próprio Código Penal, ao
dispor sobre o delito de violação de domicílio, exclui desse tipo penal a
conduta de entrar ou permanecer em casa alheia ou em suas
dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime
está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Confira-se:
“Art. 150 Entrar ou permanecer, clandestina ou
astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de
direito, em casa alheia ou em suas dependências:
Pena detenção, de um a três meses, ou multa.
§ 3º - Não constitui crime a entrada ou permanência em casa
alheia ou em suas dependências:
1-durante o dia, com observância das formalidades legais, para
efetuar prisão ou outra diligência;
II a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está
sendo ali praticado ou na iminência de o ser.”

Nesses termos, se a legislação penal autoriza qualquer pessoa a
entrar em residência alheia para interromper ou evitar a prática de crime
atual ou iminente, não há razão que justifique a vedação à atuação da
autoridade policial em tais situações emergenciais de proteção da vida e
integridade da mulher.
Na mesma toada, o artigo 5º, inciso XI, da CF evidencia que a
cláusula de garantia do domicílio não obsta o ingresso de terceiros ou da
autoridade pública para a prestação de socorro em casa alheia, ainda que
não contem com o prévio e expresso consentimento do morador.
Essa regra de mitigação ao direito fundamental em análise permite,
em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a conclusão pela
constitucionalidade do artigo 12-C da Lei nº 11.340/2006.
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Nas palavras de José Afonso da Silva", "a hipótese de prestação de
socorro será qualquer situação em que o morador necessite de ajuda de terceiros
ou da autoridade pública fora da hipótese de desastre - como seriam o caso de uma
doença, a ameaça contra moradores por outra pessoa ou animal, a proteção de
crianças contra maus-tratos dos pais ou de terceiros (...)"
Esse é justamente o caso que o dispositivo em debate prevê, uma
espécie de prestação de socorro imediata pela autoridade policial,
afastando de forma emergencial o agressor e protegendo os direitos e
interesses da mulher.
É preciso destacar que estamos diante de uma mitigação de
garantias individuais não absolutas que se mostra proporcional, razoável
e necessária dentro da ordem constitucional de proteção à pessoa
vulnerável.
Desse modo, entendo que não existe impedimento constitucional à
aplicação da medida protetiva de afastamento do lar ou domicilio por
autoridades policiais, notadamente nos Municípios que não sejam sede
de comarca. São esses agentes públicos que, geralmente, mantêm o
contato inicial com a vítima ou com o agressor e vão realizar a proteção
imediata de seus interesses.
O objetivo da norma em tela é, assim, conferir maior efetividade ao
sistema de proteção estruturado pela Lei nº 11.340/2006, levando em
conta o fator decisivo do tempo nesses casos tão sensíveis, em que a
integridade e a vida da mulher estão em jogo.
Diante do exposto, julgo improcedente a presenta Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Eu aqui teria
a obrigação de votar enunciando sem palavras, já que pedi que todos os
Colegas fossem tão sucintos. Mas, pelo dever de motivação da
Constituição Federal, vou citar apenas dois aspectos.
O primeiro deles é que há um princípio basilar na Lei Maria da
Penha, que está disposto no art. 10, jamais questionado:
"Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade
policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de
imediato, as providências legais cabíveis."

Então, há várias espécies de providências, dentre outras, essa
providência de não permitir o contato do agressor com a vítima.
Nós do CNJ (o Ministro Toffoli citou o CNJ) estamos ainda
empenhados nessa campanha do Sinal Vermelho, em que a mulher exibe,
apenas com a marca de batom, o sinal vermelho, e ela é prontamente
atendida pela autoridade policial, porque já se sabe que, ali naquele
gesto, há denúncia de uma violência.
Pois bem, quando eu tomei conhecimento desse problema, pela
prática diuturna no CNJ de políticas públicas com relação às mulheres, eu
destaquei que nós não podemos ouvir calados que o Brasil é um dos
piores lugares para uma mulher viver. Esse era o quadro que existia
antes, e o CNJ cumpriu a sua obrigação, o seu dever de ofício.
Aqui a Ministra Cármen Lúcia citou, assim como vários Colegas,
essa questão da aproximação do direito à realidade, quer dizer, não é
uma falácia imaginar que há feminicídios em números significativos.
O CNJ lançou um prêmio, imaginem os Senhores que trágica foi essa
situação, e que a Ministra Cármen Lúcia trouxe à baila essa questão da
morte das mulheres vítimas de violência num caso específico em que
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uma juíza do Rio de Janeiro, numa separação de casal, noticiou que havia
violência doméstica e que havia a iminência de violência reiterada,
quando, então, determinou-se uma medida de restrição de aproximação a
uma distância de um quilômetro, qualquer coisa assim. Essa juíza, que
Deus a tenha em bom lugar, Doutora Viviane do Amaral, hoje é o símbolo
de um prêmio que o CNJ vai conferir ao melhor trabalho sobre violência
doméstica. O que ocorreu? Determinou-se esse afastamento. O agressor
pai convenceu as filhas de que ele poderia vê-las na presença da mãe, que
a mãe as levasse ao encontro dele. E nesse dia que mãe, convencida pelas
filhas, levou as crianças ao encontro do pai, ele saiu do carro e esfaqueou
até a morte essa mulher, iniciando o esfaqueamento no rosto com aquele
instinto de destruição. Colega da magistratura, Viviane do Amaral, e foi
lançado o Prêmio Viviane do Amaral.
Então, eu acho que o quadro da realidade demonstra efetivamente
que, diante da urgência, reclama-se uma medida de urgência que, como
destacaram o Ministro Alexandre de Moraes e as sustentações orais,
reclamam uma decisão imediata, que, às vezes, deve ser adotada pela
polícia.
Então, eu agradeço a todos e destaco aquilo que nós tivemos
oportunidade de, no Salão Branco, trocarmos ideia: esta é exatamente
uma causa digna de ser julgada por uma Corte Constitucional. Isso
demonstra que o Supremo Tribunal Federal tende a purificar a sua
competência para julgar questões dessa índole de âmbito nacional.
Parabenizo Vossa Excelência, Ministro Alexandre de Moraes, que
não deixou pedra sobre pedra, e o acompanho integralmente.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.138
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS
ADV.(A/S) : ALBERTO PAVIE RIBEIRO (07077/DF, 53357/GO)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ADPESP
ADV.(A/S) : AGNALDO APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA (259673/SP)
ADV.(A/S) : DENISE OZORIO FABENE RODRIGUES (246672/SP)
ADV.(A/S) : ISIS TAVARES DOS SANTOS VAICHEN (250035/SP)
ADV.(A/S) : JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA (350135/SP)
ADV.(A/S) : SORAYA CRISTINA DE MACEDO E LIMA (181565/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CONAMP
ADV.(A/S) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA (12500/DF)
ADV.(A/S) : JULIANA MOURA ALVARENGA DILASCIO (20522/DF)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a
ação direta, nos termos do voto do Relator. Falaram: pela
requerente, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro; pelo interessado
Presidente da República, o Ministro Bruno Bianco Leal, AdvogadoGeral da União; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr.
Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República.
Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 23.3.2022.
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen
Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin,
Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.
Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de
Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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