LEI MARIA DA PENHA
LEI Nº 11.340/06
(atualizada com a Lei nº 13.641/18)
@prof.flaviomilhomem

INTRODUÇÃO
• A Lei Maria da Penha, quando editada, em
2006, não criou crimes e penas, mas sim
mecanismos processuais; aumentando, no caso
de lesão corporal no âmbito doméstico, penas
já existentes.
• Em 2018, foi publicada a Lei nº 13.641/18,
tipificando o descumprimento de medidas
protetivas de urgência.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
• 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:
• I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço
de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas;

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
• II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
• III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação.

JURISPRUDÊNCIA
• A Lei Maria da Penha cria mecanismos adequados para coibir a violência
de natureza física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral dirigida
conscientemente contra a mulher, conferindo proteção específica ao
gênero feminino quando a agressão é praticada nas específicas situações
descritas no art. 5º: âmbito da unidade doméstica, âmbito da família ou
qualquer relação íntima de afeto. 2. No caso, o paciente foi acusado da
prática de roubo contra sua genitora, ocorrido em seu ambiente
doméstico, mediante a facilidade dos laços familiares que uniam autor e
vítima, portadora de necessidades especiais. Nessas circunstâncias,
portanto, há de incidir o regramento protetivo específico. 3. Ordem
concedida para reconhecer a incompetência do Juízo da 9ª Vara do Foro
Central de Barra Funda/SP para processar e julgar ação penal instaurada
contra o paciente.(HC 134670, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG
10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017)

BRIGA ENTRE IRMÃOS
• Caracterizada a relação íntima de afeto familiar entre os agressores e a
vítima, inexiste a exigência de coabitação ao tempo do crime, para a
configuração da violência doméstica contra a mulher.

