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PROTEÇÃO À VÍTIMA E À TESTEMUNHAPROTEÇÃO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA

Julgados
• HC 143.641 – SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.02.2018: A

2ª  Turma,  por  maioria,  concedeu  a  ordem  para  determinar  a  substituição  da
prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas,
gestantes,  puérperas,  ou  mães  de  crianças  e  deficientes  sob  sua  guarda,  nos
termos  do  art.  2º  do  ECA  e  da  Convenção  sobre  Direitos  das  Pessoas  com
Deficiências  (Decreto  Legislativo  186/2008  e  Lei  13.146/2015),  relacionadas
nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar
tal  condição,  excetuados  os  casos  de  crimes  praticados  por  elas  mediante
violência  ou grave  ameaça,  contra  seus  descendentes  ou,  ainda,  em situações
excepcionalíssimas,  as  quais  deverão  ser  devidamente  fundamentadas  pelos
juízes  que  denegarem  o  benefício.  Estendeu  a  ordem,  de  ofício,  às  demais
mulheres presas,  gestantes,  puérperas  ou mães de crianças  e de pessoas  com
deficiência,  bem assim às adolescentes  sujeitas  a  medidas  socioeducativas  em
idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. 

• HC nº 433.898 – RS, Min. Rel.  Nefi Cordeiro, julgado em 24.04.2018:  A 6ª
Turma  acordou,  por  unanimidade,  que  não  caracteriza  bis  in  idem o
reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de
homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar.

• CC nº 156.284 – PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 28.02.2018: Trata-
se de  conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito do Juizado de
Violência  Doméstica  e  Familiar  contra  a  Mulher,  de  Curitiba-PR,  e  o  Juízo  de
Direito da Vara Criminal de Naviraí  – MS.  A vítima formulou ao Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Naviraí/MS, pedido de concessão de medidas protetivas
da Lei n. 11.340/2006  diante da prática, em tese, do crime previsto no artigo 147
do Código Penal. O relator, em seu voto, afirmou que crimes de natureza formal,
tal qual o tipo do art. 147 do Código Penal, se consuma no momento em que a
vítima toma conhecimento da ameaça. No caso, a vítima tomou conhecimento das
ameaças na Comarca de Naviraí/RS. Assim, entendeu que independentemente do
local em que praticadas as condutas de ameaça e da existência de fato anterior
ocorrido na Comarca de Curitiba, deve-se compreender a medida protetiva como
tutela  inibitória  que  prestigia  a  sua  finalidade  de  prevenção  de  riscos  para  a
mulher, frente à possibilidade de violência doméstica e familiar. Dessa forma, a 3ª
Turma, por unanimidade, declarou competente o Juízo da Comarca onde a vítima
tomou conhecimento do crime, no caso, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Naviraí/MS. 
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• ADPF 54– DF, Rel. Min Marco Aurélio, julgado em 12.04.2012: Acordaram os
ministros,  por  maioria,  em  julgar  procedente  a  ação  para  declarar  a
inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez
de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II,
do Código Penal.

• REsp  nº  1.467.888  –  GO,  Rel.  Min.  Nancy  Andrighi,  julgamento  em
20.10.2016:  Controvésia para definir se Habeas Corpus  com o fito de impedir a
interrupção  da  gestação  da  primeira  recorrente,  que  tinha  sido  judicialmente
deferida,  caracteriza-se  como abuso  do direito  de  ação  e/ou ação passível  de
gerar  responsabilidade  civil  de  sua  parte,  pelo  manejo  indevido  de  tutela  de
urgência.  Relatora  entendeu  que  a  interrupção  da  gestação  da  recorrente,  no
cenário apresentado, era lídimo, sendo opção do casal – notadamente da gestante
–  assumir  ou  descontinuar  a  gestação  de  feto  sem  viabilidade  de  vida
extrauterina, há uma vinculada remissão à proteção constitucional aos valores da
intimidade, da vida privada, da honra e da própria imagem dos recorrentes (art.
5º,  X,  da  CF),  fato  que  impõe,  para  aquele  que  invade  esse  círculo  íntimo  e
inviolável,  responsabilidade  pelos  danos  daí  decorrentes.  A  3ª  Turma,  por
unanimidade,  deu  provimento  ao  recurso  especial,  nos  termos  do  voto  da
relatora.

• REsp  nº  1.628.737  –  BA,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  julgado  em  24.11.2017:
Entendeu  que  as  medidas  protetivas  têm  natureza  de  ação  autônoma,  assim,
independendo de processo principal, pois não são medidas de natureza cautelar
das  ações  principais  de  violência  doméstica.

Legislação

Federal

• Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar os crimes de importunação
sexual  e  de  divulgação  de  cena  de  estupro,  tornar  pública  incondicionada  a
natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais
contra vulnerável,  estabelecer causas de aumento de pena para esses crimes e
definir como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo;
e revoga dispositivo do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das
Contravenções  Penais).  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/L13718.htm>

• Lei nº 13.772, de 19 de dezembro de 2018:  Altera a Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), para reconhecer que a violação da intimidade da mulher
configura  violência  doméstica  e  familiar  e  para  criminalizar  o  registro  não
autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter
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íntimo  e  privado. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13772.htm>

• Lei nº 13.642, de 3 de abril de 2018: Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de
2002,  para  acrescentar  atribuição  à  Polícia  Federal  no  que  concerne  à
investigação de crimes praticadas por meio de rede mundial de computadores
que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propragam o ódio
ou  aversão  às  mulheres.  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/Lei/L13642.htm>

• Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018: Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006 (Lei Maria da Penha), para tipificar o crime de descumprimento de medidas
protetivas  de  urgência. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13641.htm>

• Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015: Altera as Leis nºs 9.504, de 30 de
setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de
1965  -  Código  Eleitoral,  para  reduzir  os  custos  das  campanhas  eleitorais,
simplificar  a  administração  dos  Partidos  Políticos  e  incentivar  a  participação
feminina.  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13165.htm>

• Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015:  Altera o art.  121 do Decreto-Lei  nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990,  para  incluir  o  feminicídio  no rol  dos  crimes hediondos.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm>

• Decreto nº 8.086, de 30 de agosto de 2013: Institui o Programa Mulher: Viver
sem  Violência  e  dá  outras  providências.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/decreto/d8086.htm>

• Decreto  nº  7.958,  de  13  de  março  de  2013:  Estabelece  diretrizes  para  o
atendimento  às  vítimas  de  violência  sexual  pelos  profissionais  de  segurança
pública  e  da  rede  de  atendimento  do  Sistema  Único  de  Saúde.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/decreto/d7958.htm>

• Lei  nº  12.845,  de  1º  de  agosto  de  2013:  Dispõe  sobre  o  atendimento
obrigatório  e  integral  de  apessoas  em  situação  de  violência  sexual.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12845.htm>

• Decreto nº  7.393,  de 15 de dezembro de 2010:  Dispõe sobre a Central  de
Atendimento  à  Mulher  -  Ligue  180.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7393.htm>

• Decreto  nº  6.690,  de  11  de  dezembro  de  2008:  Institui  o  Programa  de
Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante, estabelece os critérios de adesão
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ao  Programa  e  dá  outras  providências.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/decreto/d6690.htm>

• Decreto nº 7.052, de 23 de dezembro de 2009: Regulamenta a Lei no 11.770,
de 9 de setembro de 2008, que cria o Programa Empresa Cidadã,  destinado à
prorrogação  da  licença-maternidade,  no  tocante  a  empregadas  de  pessoas
jurídicas.  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D7052.htm>

• Lei  11.770,  de  9  de  setembro  de  2008:  Cria  o  Programa  Empresa  Cidadã,
destinado  à  prorrogação  da  licença-maternidade  mediante  concessão  de
incentivo  fiscal,  e  altera  a  Lei  no 8.212,  de  24  de  julho  de  1991.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/lei/l11770.htm>

• Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008:  Dispõe sobre a efetivação de ações de
saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos
cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS .
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11664.htm>

• Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007: Dispõe sobre o direito da gestante
ao  conhecimento  e  a  vinculação  à  maternidade  onde  receberá  assistência  no
âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11634.htm>

• Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006: Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica  e  familiar  contra  a  mulher,  nos  termos  do  §  8o do  art.  226  da
Constituição Federal,  da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo
Penal,  o  Código  Penal  e  a  Lei  de  Execução  Penal;  e  dá  outras  providências.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>

• Decreto nº 5.390, de 8 de março de 2005: Aprova o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres - PNPM, institui o Comitê de Articulação e Monitoramento e dá
outras  providências. 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2005/decreto-5390-8-marco-
2005-536059-publicacaooriginal-25894-pe.html>

• Lei  nº  10.778,  de  24  de  novembro  de  2003:  Estabelece  a  notificação
compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for
atendida  em  serviços  de  saúde  públicos  ou  privados.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.778.htm>

• Lei  nº  10.714,  de  13  de  agosto  de  2003:  Autoriza  o  Poder  Executivo  a
disponibilizar,  em  âmbito  nacional,  número  telefônico  destinado  a  atender
denúncias  de  violência  contra  a  mulher.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.714.htm>
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• Lei nº 10.516,  de 11 de julho de 2002:  Institui  a  CARTEIRA NACIONAL DE
SAÚDE  DA  MULHER.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10516.htm>

• Lei de nº 9.029, de 13 de abril de 1995:  Proíbe a exigência de atestados de
gravidez  e  esterilização,  e  outras  práticas  discriminatórias,  para  efeitos
admissionais  ou  de  permanência  da  relação  jurídica  de  trabalho,  e  dá  outras
providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9029.htm>

• Lei nº 7.353, de 29 de agosto de 1985: Cria o Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher  –  CNDM  e  dá  outras  providências.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7353.htm>

• Portaria nº 485, de 1º de abril de 2014: Redefine o funcionamento do Serviço
de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual  no âmbito do Sistema
Único  de  Saúde  (SUS).
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0485_01_04_2014.htm
l>

Estadual

• Lei nº 10.852, de 16 de maio de 2018:  Institui o Programa de Atendimento
Integral  à  Mulher  em  Situação  de  Violência  Doméstica  e  Familiar.
<http://www.stc.ma.gov.br/legisla-documento/?id=5227 >

• Lei nº 10.953, de 19 de novembro de 2018: Institui o Programa de Combate ao
Assédio  Sexual  no  Transporte  Coletivo.
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=369665 >

• Lei nº 10.763 de 29 de dezembro de 2017: Altera o art. 1º da Lei nº 3.754, de
27  de  maio  de  1976,  que  institui  o  Dia  da  Mulher  Maranhense,  e  dá  outras
providências.
<http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/sapl_documentos/norma_juridica/482_texto
_integral>
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