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Resumo: O presente artigo tem como objetivo fazer a abordagem no que diz respeito á inferioridade da mulher 

perante o homem vista na sociedade, sobre as medidas protetivas de urgência. E, em especial à sanção da nova Lei 

13.641/18, que tipifica como crime o descumprimento das medidas protetivas de urgência, em relação á violência 

doméstica e familiar; notadamente uma nova alteração do texto na Lei Maria da Penha, acrescentando o artigo 24-

A.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma inovadora forma de proteção ás mulheres 

em seu artigo 5°, dizendo que: “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” 

(BRASIL, 1988), a partir dai, houve formação de outras leis e mecanismos que contribuíram 

para combater e erradicar a violência doméstica e discriminação ao gênero feminino. Deste 

modo, Emerson Garcia descreve: 

 

O que vislumbra na Constituição brasileira de 1988 é a existência de (1) um 

mandamento geral de igualdade (art. 5°, caput- ‘todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza [...]), (2) um mandamento específico de igualdade (art. 

5°, I- ‘homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações [...]’’) e (3) uma cláusula 

de remissão, indicando a possibilidade de tratamento constitucional diferenciado (Art. 

5°, II – ‘‘[...] nos termos desta Constituição’’). Essa última cláusula mostra-se 

coerente com o sistema na medida em que a igualdade total entre homens e mulheres 

é expressamente excepcionada pelo próprio Texto Constitucional, ao contemplar, por 

exemplo, a necessidade de proteção do mercado de trabalho da mulher (v.g.: art. 7°, 

XX) e a aposentadoria das mulheres com menor tempo de contribuição previdenciária 

(art.40, §1°, III, a e b).  (GARCIA, 2009, p. 96). 
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Em sucessivo observa-se que além das conquistas civis, outras no âmbito penal também 

foram introduzidas no nosso ordenamento e em especial a que trata de violência doméstica e 

familiar, a Lei Maria da Penha. Assim, Isis de Jesus Garcia, Jenefer Estrela Soares, Juliana 

Vinuto e Wânia Pasinato descrevem: “Com a condenação do Brasil no caso de Maria da Penha, 

abriu-se oportunidade política para a discussão de uma lei nacional para enfrentar a violência 

contra as mulheres” (GARCIA; PASINATO; SOARES; VINUTO, 2016, p. 235), um marco 

legal que trouxe para mulher proteção, explicações sobre a violência, medidas que garantem a 

punibilidade dos agressores. 

As medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica vieram como meio 

de o Estado proteger e assegurar as mulheres contra as agressões físicas e psíquicas, ameaças e 

danos sofridos causados por seus cônjuges. 

Deste modo, devido aos grandes índices de descumprimentos das medidas protetivas, 

em 03 de abril de 2018, teve a publicação da Lei 13.641/18, que inclui o artigo 24-A no texto 

Lei Maria da Penha, fazendo a tipificação de crime em espécie. Resta questionar, a inferioridade 

da mulher na sociedade. Quais as particularidades das medidas protetivas? Quais são as 

penalidades impostas a quem descumprir as medidas protetivas, segundo a nova Lei? 

 

1 A INFERIORIDADE DA MULHER NA SOCIEDADE 

 

Em aspecto histórico, a mulher esteve inferiorizada por um período de tempo em relação 

ao homem, de modo que, as leis direcionavam-se aos homens. Em exemplo, a Constituição de 

1824 que excluía as mulheres de votar e ser eleita nas respectivas eleições, e também não podia 

atuar como funcionaria publica. 

Essa exclusão se dava na forma de um senso comum, segundo o qual as mulheres, por 

sua posição de necessária subordinação aos homens, fossem eles seus pais ou esposos, estavam 

excluídas da compreensão do termo “cidadãos brasileiros” para fins eleitoras, já que pertenciam 

a esse universo para fins dos direitos de Estado listados nos artigos 6° e 7° da Carta Magma. 

(DIAS; SAMPAIO, 2011, p. 60 e 61). 

No entanto, somente na Constituição de 1934, veio o surgimento dos primeiros aspectos 

sociais de igualdade entre os sexos. 

No tocante as diferenças físicas entre o homem e a mulher, a sociedade foi levando ao 

longo do tempo um aspecto machista. As mulheres consideradas sexo frágil, por ter 



 
 

 

particularidades emocionais, por ser gestante, ter forca física inferior ao homem, foi o motivo 

de limitação de seus direitos. Dessa maneira, Emerson Garcia relata: 

 

Mesmo Platão, escrevendo numa época em que a mulher ainda era subjugada pelo 

homem, apesar de reconhecer a maior robustez física deste ultimo, era categórico ao 

afirmar que ``[...] não há na administração da cidade nenhuma ocupação, meu amigo, 

própria da mulher, enquanto mulher, nem de homem, enquanto homem, mas as 

qualidades naturais estão distribuídas  de modo semelhante em todos os seres, e a 

mulher participa de todas as atividades, de acordo com a natureza, e o homem 

também, conquanto em todas elas mulher seja mais débil que o homem. (GARCIA; 

2009; p. 92). 

 

Sendo assim necessário muita luta e movimento em prol de políticas públicas e leis ao 

seu favor. Assim Damásio de Jesus descreve: “Devido ao seu caráter devastador sobre a saúde 

e a cidadania das mulheres, políticas públicas passaram a ser buscados pelos mais diversos 

setores da sociedade, particularmente pelo movimento feminista” (JESUS, 2010, p. 08). 

Apesar de a mulher ter conquistado normas e reconhecimentos acerca de seu gênero, 

presenciamos ainda uma bagagem cultural que foi carregada pela sociedade ao longo do tempo. 

Assim, relata Emerson Garcia: 

 

A violência doméstica praticada contra a mulher é fato que não pode ser 

desconsiderado e, muito menos, ignorado. Fruto de uma sociedade desenvolvida sobre 

alicerces patriarcais, a sua situação, a sua situação de inferioridade (fática), ainda 

presente em muitos rincões do nosso país, é justificativa não só plausível como 

suficiente á defesa da legitimidade da técnica legislativa adotada. (GARCIA, 2009, 

p.106) 
 

Cumpre salientar que com o surgimento da Lei Maria da Penha e das respectivas 

medidas protetivas de urgência, as vítimas de violência doméstica podem usufruir dessa 

inovação e usar como forma de proteção contra agressões efetuadas por seus cônjuges.  

 

2 PARTICULARIDADES DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 

A matéria relativa a medidas protetivas de urgência encontra-se elencada no Título IV, 

Capítulo II, artigos 18 a 24 da Lei 11.340/06. São divididas sistematicamente em três seções: a 

Seção I trata de disposições gerais e prevê a hipótese de prisão preventiva, na Seção II o 

legislador tratou das medidas protetivas de urgência que obrigam ao agressor, e por fim, na 

Seção III encontra-se positivada a matéria que trata das medidas protetivas de urgência á 

ofendida. (MATTJE; 2015; p.30) 



 
 

 

O artigo 12 e incisos seguintes da Lei Maria da Penha informa que, a autoridade policial 

ouve a ofendida através do registro de um boletim de ocorrência e representação a termo, no 

qual se colhe todas as provas necessárias.  

Com o advento da Lei nº 13.827/2019, houve a inclusão do artigo 12-c que leciona que 

se a vítima apresentar risco de vida iminente ou a sua integridade física, e de seus dependentes, 

o Delegado de Polícia poderá conceder medidas protetivas, nos casos em que o Município não 

for sede de comarca; e na indisponibilidade dele, policiais (civis e militares), também quando 

o Município não for sede de comarca. 

Poderá ainda determinar o pedido de exames, fazer a oitiva das testemunhas e do 

agressor, deste último fazer sua identificação e buscar seus antecedentes criminais. 

As ofendidas têm direito a proteção, a segurança, aos cuidados em relação a sua saúde, 

instrução sobre seus direitos, transporte e segurança nos casos de risco de vida, elencados no 

artigo 11 da Lei 11.340/06. 

 Em hipóteses de aplicação no artigo 22, à suspensão ou restrição do uso de armas, 

“trata-se de medida de caráter administrativo, destinada a prevenir crimes futuros.” (MATTJE, 

2015, p. 33); o afastamento do lugar de onde convivia com a vítima, limite de proximidade em 

relação à vítima, seus familiares e testemunhas. O acusado fica limitado de ir a determinados 

lugares que comprometam a integridade física e psicológica da vítima e também, restrição ou 

suspensão de visitas aos dependentes menores. 

Diante o exposto feito, o agressor fica submetido a cumprir as ordens dadas pelo juiz, 

ou por outra autoridade competente. 

 

3 O DESCUMPRIMETO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E O ACRÉSCIMO DO 

ARTIGO 24-A 

 

No artigo 313, III do Código de Processo Penal e a Lei n 11.340/06 penaliza o agressor 

que descumpre a medida protetiva, entretanto, tem característica de natureza preventiva e não 

punitiva. 

Apesar de a Lei Maria da Penha ter um bom tempo de existência, é inevitável fazer com 

que os agressores não voltem a importunar, podendo agredir, fazer ameaças, ou até prejudicar 

a vida da vítima. 



 
 

 

Há uma clara falta de efetividade na norma, pois os índices de agressões e assassinatos 

só vêm aumentando. Podemos notar que o problema não vem da legislação, já que é evidente 

que ela é devidamente elaborada, porém há uma nítida ausência de condições adequadas para 

que esta lei seja executada corretamente, sendo responsável por isso o Estado, que não é eficaz 

em fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, fazendo com que a aplicação 

dessa lei seja feita de forma errônea. (PASINATO; 2015) citado por (BAQUEIRO; MOTA; 

2019; p.16). 

Sendo, como visto anteriormente, o agressor se sente impunível diante o poder do 

Estado, sendo necessárias novas medidas.  

Devido a isso, no dia 03 de abril de 2018, foi sancionado e publicado a Lei 13.641/18, 

que atribuiu o artigo 24-A no texto da referida Lei, para que as referidas medidas se tornassem 

mais eficazes, criando o crime próprio para tal descumprimento. 

O artigo 24-A traz o seguinte texto: 

 

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência 

previstas nesta Lei: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. 

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que 

deferiu as medidas. 

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder 

fiança. 

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. 

(BRASIL; 2019) 

 

O texto do artigo, segundo Fabrício Eduardo Tomazelli Almeida e Lucas Pichetti: “trata-

se de um crime próprio, só podendo ser cometido por aquele que estão obrigados a respeitar as 

medidas protetivas” (ALMEIDA; PICHETTI, 2019, p.10), faz menção de que, o agente pode 

ser preso preventivamente por um período de 3 meses a 2 anos com pagamento de multa, 

independendo se de competência civil ou criminal. Quando ocorrer prisão em flagrante, 

somente a autoridade judicial é competente para conferir a fiança.  

Em mais acréscimos, os autores anteriormente citados dizem: 

 

Considerando a alta incidência nos casos de descumprimento de medidas protetivas 

concedidas pelo juiz, foi criado um novo tipo penal, acrescentando o artigo 24-A na 

Lei Maria da Penha, tendo em vista, que até então não havia nenhuma lei que 

criminalizasse a conduta daquele que descumprisse a decisão judicial que deferiu as 

medidas protetivas de urgência. (ALMEIDA; PICHETTI, 2019, p. 10) 

 



 
 

 

No que se refere ao crime tipificado do artigo 24-A, por ter uma pena máxima de dois 

anos, é considerado como infração com menor potencial ofensivo, devendo ter apuração por 

meio de Termo Circunstanciado. 

No julgado seguinte, foi negado pela Sexta Turma, o provimento ao recurso ordinário 

de habeas corpus, pelo fato de o agressor descumpriu a medida protetiva, sendo flagrado 

ameaçando a vítima de morte e tentando invadir a residência da mesma: 

 

EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETVIVAS DA LEI 

MARIA DA PENHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO 

IDONEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva do recorrente está 

devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a 

decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, 

de acordo com o previsto no art.313, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. As 

instancias ordinárias assinalaram, ainda, a necessidade da constrição diante da 

periculosidade do Recorrente que, descumprindo medidas protetivas anteriormente 

estabelecidas com base na Lei Maria da Penha, foi flagrado tentando invadir a 

residência da genitora de 80 (oitenta) anos, ameaçando-a de morte. 3. Recurso 

ordinário desprovido. (STJ; 2018; on-line; RHC102643 MG 2018/0229427-0) 

 

 O Juiz também deve fazer análise sobre os riscos que podem existir em de os agressores 

estarem próximo às vítimas. Deste modo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob 

a frente da Ministra denegou o Habeas Corpus em caso de prisão preventiva, sendo que o 

agressor é uma ameaça á integridade da vítima: 

 

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. 

ART.312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 

HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A prisão preventiva possui natureza 

excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe 

ou a mantém, para compatibilizar-se coma a presunção de não culpabilidade e com o 

Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade 

individual quanto a segurança e paz pública-, deve ser suficientemente motivada, com 

indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos 

dos arts. 312, 313, e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. O juiz de primeira 

instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do 

Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente, para decretar a prisão 

preventiva, ao salientar a necessidade de preservar a integridade física e psíquica da 

suposta vítima, pois “o requerido é indiferente às medidas cautelares aplicadas, 

culminando na reprodução de práticas que subjugam e ameaçam a vida de requerente, 

bem como” continuou a perseguir e ameaçar a requerente, consoante relatório da 

Ronda Maria da Penha. 3. O juízo de primeiro grau – após destacar que o suspeito 

possui outros registros criminais em seu desfavor e integra facção criminosa, o que 

reforça a prognose sobre sua periculosidade – foi claro ao demostrar que “a conduta 

do demandado denota, em tese, desiquilíbrio, bem como destemor em praticar 

agressões contra a demandante, o que reforça a tese de necessidade de decretação da 

prisão cautelar”. 4. Habeas corpus denegado. (STJ; 2019; on-line; Habeas Corpus 

500537 BA 2019/0084581-8) 

 



 
 

 

Desta forma, a decisão sempre será voltada á proteção da vitima que fica imune a novas 

infrações. Ela tem total relevância, e será protegida para que não ocorram perpetuações de novas 

infrações. 

Com a novidade da lei 13.871, de 17 de setembro de 2019, que também fez alteração no 

texto da Lei Maria da Penha; os agressores ainda terão que arcar com os custos de serviços de 

saúde SUS das vítimas e, dispositivos de segurança que são utilizados por elas.  

E também, a Lei nº 13.827/19 sancionada recentemente proíbe que, quem cometeu 

algum crime de violência contra a mulher, não pode fazer o Exame da Ordem (OAB). Por 

circunstancias de que, segundo dispõe o Código de Ética da OAB, o agressor não se encaixa 

como pessoa de boa índole 

 

CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos fatos acentuados, podemos notar que, a mulher sempre foi colocada 

como inferior ao homem, não só pela diferença física, mas também por suas peculiaridades. 

Fazendo com que houvesse a necessidade de muita luta, para que seus direitos fossem 

igualitários aos dos homens. 

Notoriamente as leis que direcionavam aos homens e as características culturais, fez 

com que as mulheres ficassem imunes á agressões, a violência e até suas vidas comprometidas.  

Visto que, as medidas protetivas elencadas no texto da Lei Maria da Penha, foram desde 

seu surgimento, uma inovação no ramo do direito penal, assegurando a proteção das vitimas de 

violência doméstica.  

Desta forma, em decorrência ás quebras das medidas protetivas, para aumento de sua 

efetividade, no dia 03 de abril de 2018, foram publicadas ao texto o artigo 24-A ao conteúdo da 

Lei Maria Da Penha, que intensificou essa proteção. 

Assim concluso o artigo presente, que trouxe as abordagens pertinentes necessárias para 

melhor desencadeamento acerca do descumprimento das medidas protetivas. 
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