
 

 

 

NOTA DE REPÚDIO AO ART. 12-B DO PLC 07/2016 

 

 Nós, Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, reunidos em Belo Horizonte/MG, nos dias 10,11 e 12 de novembro 

de 2016, no VIII FONAVID, manifestamos total repúdio ao  art. 12-B do PLC 

07/16. Entendemos que o projeto de lei é inconstitucional e fere o princípio 

da tripartição dos Poderes ao permitir que a autoridade policial, que não é 

investida na função jurisdicional, aplique medidas de proteção de urgência e 

despreze os poderes constitucionais conferidos ao Poder Judiciário. A Lei 

Maria da Penha, considerada uma das três melhores do mundo pela ONU no 

que se refere ao combate à violência contra a mulher, não pode ser alterada 

sem uma discussão maior com a sociedade e com os operadores do direito. 

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) nasceram 

na década de 80 como os primeiros serviços públicos específicos para 

mulheres em situação de violência. E, em que pese representem um 

relevante papel na preservação da integridade física e emocional das 

mulheres inscritas em dinâmicas violentas, tais espaços, assim como as 

Delegacias não especializadas, têm se constituído em gargalos no fluxo de 

atendimento às mulheres em situação de violência, além de colecionarem 

incontáveis queixas de profissionais de outras áreas. 

Vale mencionar que a Lei Maria da Penha prevê outras atribuições 

determinadas à autoridade policial dispostas na Lei Maria da Penha que são 

completamente ignoradas pela Polícia Civil. Por exemplo, o fornecimento de 



transporte a mulheres em situação de violência para abrigo ou local seguro 

quando houver risco de vida e acompanhamento de tais mulheres às suas 

casas para buscar seus pertences.Ademais, o enfrentamento da violência 

doméstica e familiar não pode ser tratado como questão afeta unicamente à 

esfera policial. A mulher em situação de violência deve ser informada e 

orientada no sentido de que recursos e serviços de assistência social, saúde 

e outros órgãos estão aptos a contribuir para este enfrentamento, inclusive 

no que se refere à busca da concessão de medidas protetivas, pelo juiz, 

independentemente do registro da ocorrência e do inquérito policial.Além 

disso, consultada a legislação correlata, atinente à matéria similar, 

verificamos que as leis reconhecidas pela ONU como mais modernas no 

tocante ao enfrentamento da Violência Doméstica no mundo, quais sejam, da 

Espanha (lei orgânica n. 01’2004) e do Chile (lei n. 20.066’2015), não 

atribuem às autoridades policiais ou quaisquer outros órgãos distintos do 

Poder Judiciário o poder de conceder medidas protetivas de urgência ou 

quaisquer tutelas de direitos em favor de mulheres vítimas de violência 

doméstica ou familiar.Por fim, o artigo 12-B, da mencionada alteração 

legislativa, viola o Princípio da Inafastabilidade e Indelegabilidade da 

Jurisdição, não sendo possível a emenda à Constituição Federal por 

intermédio de Projeto de Lei Complementar. Apoiamos, outrossim, as notas 

técnicas emitidas pela Ordem dos Advogados do Brasil, AMB, CONAMP, 

COPEVID, Defensoria Pública e Movimentos Sociais que, por unanimidade, 

foram contrários à redação do PLC 07/2016, em especial seu artigo 12-B. 

  

 


