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Excelentíssimo Senhor
P?of. Dr. Vahan Agopyan
Reitor da Universidade de São Paulo

Magnífico Reitor.

Em reunião ordinária da Congregação, realizada em 17 de setembro.
encaminhámos para a apreciação do Colegiada, a proposta de concessão de título
Doutora Honoris Cat/sa à farmacêutica Mana da Penha Maia Fernandes.

A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes. com 33 votos, de forma
que foi atendido o quesito de aprovação por dois terços do Colegiada, conforme
disposto no parágrafo único do Artigo 92 do Estar.uto da USP.

O dossiê a respeito da senhora Mana da Penha foi redigido e apresentado pela
aluna do curso de Farmácia-Bioquímica. Anais da Silwa Marquei.

O processo também conta com outros documentos que tiveram a colaboração
da Assistente Técnica Acadêmica da Faculdade. Sra. Mana Claudia Luzia Nunes
Perna da Silva, da Chefe do Serviço de Apoio Acadêmico. Sra. Ana Clara Fonseca. e
pela estagiária. a aluna de Gestão de Políticas Públicas (USP), Mana Luisa Antiga.

Durante a campanha apresentada para a Comunidade FCF. a Unidade
recebeu apoio do Escritório USP Mulheres. conforme consta nos autos.

Segue. portanto a solicitação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas para
estatão honrada concessão.

ordialmente

,rto,comes Fe
içétor

Av. Prof. Llneu Prestes. n' 580. Bloco 13 A - Cidade UnIversItárIa - CEP 05508-000 - São Paulo - SP
Fine: (1 1) 3091.8S38 . e.mail: asslstenclaacademlca.fcf@usp.br
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Senhoras e Senhores Membros da Congregação.

Venho por meio desta apresentar a V.S." a proposta de concessão do título de Doutora

f#onods Causa à Farmacêutica e ex-aluna de mestrado desta FCF. Mana da Penha Maia Femandes.

Mana da Penha foi aluna de graduação da Universidade Federal do Ceará e de mestrado da

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, na década de 70 na área de

Parasitologia.

Sua indicação a esta honrosa homenagem segue a sua atuação pelos direitos das mulheres e

contra a violência pela qual são vítimas várias brasileiras. Na liderança destes movimentos e com sua

ação social, a farmacêutica desencadeou a lei que leva seu nome (Lei n' 11.340, de 7 de agosto de

2006) e fundou o Instituto Mana da Penha. ONG de acolhimento às vitimas de violência doméstica por
todo o país.

A homenagem a esta importante brasileira vem reafirmar o compromisso social, cientifico e

politico que nós. comunidade FCF. desejamos propagar.

Atenciosamente.

P''f. [l(.W Go

Diretor

Av. Prof. Llneu Prestes. 680 - Bloco 13 A - Cidade UnIversItárIa - CEP 0S508-000 - São Paulo
Pane: (11) 30B1-8S38 - e-mail: asslstenelaacademlca.Tcfqiusp.br
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Quem é Mana da Penha Maia Fernandes?

Nascida no dia I' de fevereiro de 1945 em Fortaleza, Ceará, Mana da Penha
Maia Fernandes se tornou referência na luta contra a violação dos direitos humanos
das mulheres nacional e internacionalmente recebendo diversas homenagens, com
destaque para a Lei Federal n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. batizada com seu
nome e conhecida por ser a principal ferramenta de proteção às mulheres
brasileiras que sofrem violência doméstica. De acordo com um levantamento feito
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Públicas, em parceria com o Instituto de
Pesquisas Datafolha, uma em cada quatro mulheres brasileiras acima de 16 anos
afirmam ter sofrido alguma forma de violência durante a pandemia do covid-19.
especificamente nos últimos 1 2 meses. Este ano a lei completou 15 anos e seu texto
é considerado pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher
(Unifem-ONU) uma das três melhores leis do mundo que tratam sobre a violência
contra a mulher.

O que muitos não sabem é que Mana da Penha é farmacêutica-bioquímica
formada pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do
Ceará, em 1966. com mestrado em Análises Clínicas pela Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Universidade de São Pauta. em 1977. Durante seus anos de
graduação, Penha demonstrava grande interesse na área de Parasitologia, um dos
braços das Análises Clínicas, tendo desempenhado cargos de diversos níveis em
laboratórios e institutos de renome no Ceará antes de se mudar para São Paulo e
ingressar no mestrado. Foi membro, conselheira e secretária geral do Conselho
Regional de Farmácia do Ceará e sócia da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas.

Em São Paulo, Penha trabalhou como farmacêutica em uma unidade do grupo
Farmasil (atualmente parte do grupo Raia Drogasil) e no Banco de Sangue do
Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Seu contato com a FCF tem

início através de um curso sobre líofilização organizado pelo Centro Acadêmico de
Farmácia e Bioquímica da USP (CAFB-USP) em julho de 1973. também participando
da XI Semana Acadêmica de Farmácia e Bioquímica (SUPFAB). Em dezembro do
mesmo ano, foi docente voluntária no Departamento de Parasitologia do Instituto de
Ciências Biomédicas (ICB-USP). Deu início ao mestrado oficialmente em março de
1 974. sob orientação do Prof. Cláudio Santos Ferreira e encerrando-o em novembro

de 1 975, defendeu o prqeto em 1 977 de título "Contribuição para o estudo
comparativo de processos de ensaios de exames de fezes: importância da

l BRASIL. Samlra Bueno. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Instituto Datafolha. Visível e
invisível: a vitimização de mulheres no brasi1. 3. ed. Brasflia: Fórum Brasileiro de Segurança
Pública. 2021. 44 p. Disponível em: https://forumseguranca.arg.br/wp-
content/uploads/202 1/06/relatório-visível-e-Invisível-3ed-2021 -v3.pdf.

rbidez"Z
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Enquanto fazia seu mestrado, Penha conheceu Marco Antânio Heredia Viveros.
na época um estudante colombiano de pós-graduação da Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo, com quem namorou por 2 anos até o
casamento em 1 976. Com a conclusão dos estudos e nascimento da primeira filha. o
casal decidiu mudar para Fortaleza, onde nasceram as outras duas filhas e onde
estabeleceram sua vida, sendo este o momento de início da história de violência
sofrida por Mana da Penha.

Até então, o ex-marido demonstrava ser um homem de muito afeto, porém. ao
conseguir a cidadania brasileira e afirmar-se profissionalmente. passou a agir de
forma intolerante e exaltada demonstrando comportamentos explosivos e
agressivos, cada vez mais frequentes tanto com lenha quanto com suas filhas,
deixando a vida da família cercada de medo e tensão diariamente. Tais

comportamentos por parte de Marco Antânio tiveram auge no ano de 1 983, quando
Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio pelo ex-marido, que safou-se
contando mentiras à polícia. Na primeira tentativa, Marco Antânio atirou em suas
costas enquanto ela dormia e mentiu à polícia alegando terem passado por uma
tentativa de assalto. As lesões sofridas por Penha, principalmente na coluna
vertebral, eram irreversíveis e a deixaram paraplégica. Na segunda tentativa, 4
meses após ela ter recebido alta e retornado para casa depois de cirurgias,
internações e tratamentos, Marco Antânio a manteve em cárcere privado por 1 5 dias
e tentou eletrocutá-la durante o banho. Mesmo após tais crimes, o primeiro
julgamento do ex-marido só foi ocorrer oito anos depois, em 1991, sendo
sentenciado a 15 anos de prisão, dos quais não cumpriu nenhum após solicitações
de recursos pela defesa. Um segundo julgamento ocorreu em 1996. desta vez a
sentença foi de 10 anos e 6 meses de prisão e, novamente. sob a alegação de
irregularidades processuais, a defesa conseguiu que saísse em liberdade.

Apesar do período conturbado. Penha não se deixou abalar e decidiu escrever
um livro relatando sua história e luta. Intitulado "Sobrevivi... posso contar" (publicado
em 1994 e reeditado em 2010), o livro traz com detalhes os antecedentes e
consequências da convivência com um ex-marido violento e autoritário, relatando o
terror psicológico passado dia-a-dia, temendo pela sua vida e de suas filhas que
sofriam agressões físicas constantes. Através do livro, Penha mostra que a violência

está somente nos hematomas, vergões e lesões, mas nos traumas,
nas mentiras, nas imposições, no descaso.

doméstica nãc

s privações
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'(-.) Um desabafo-. E um ato de coragem. Ata de coragem. ao relembrar todo um

sofrimento terrivelmente vivido por mim e compartilhado por minhas filhas. É
como se eu. ao revelar chagas tão íntimas. tão doidas, me desnudasse perante o

mundo. Um desabafo.« E um protesto. Protesto. pela morosidade da Justiça.
Protesto pela facilidade dada aas que, após transgredirem as leis. continuam a
gozar de total liberdade. podendo até evadir-se e não serem alcançados pelo
braça dalustiça."(PONHA, 2012. p. 238).

Conforme o caso ia ganhando espaço na média internacional, enquanto a justiça
brasileira não fazia seu papel. Mana da Penha recebia apoio de instâncias jurídicas
de outros países. Em 1 998, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional (CEJil) e o
Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher
(CLADEM), após tomado conhecimento do caso através do livro escrito por Mana da
Penha, denunciaram os acontecimentos para a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA)2, que responsabilizou
o Brasil internacionalmente por negligência às violências sofridas pelas mulheres
brasileiras passando a enviar ofícios ao Estado brasileiro. solicitando que fossem
tomadas medidas para mudar as leis do país. Apenas em 2002. Marco Antânio foi
preso, cumprindo dois anos. um terço da pena a qual fora condenado, estando hoje

A partir daí. constatou-se um padrão repetido em vários outros crimes, tendo o
gênero como um fator agravante da violência sofrida e da impunidade do agressor.
A violência sofrida por Mana da Penha, considerada, pela primeira vez na história,
um crime de violência doméstica, iniciou um movimento dentro do feminismo e da
luta pelos direitos humanos das mulheres. Ainda em 2002, foi formado um
Consórcio de ONGs Feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência
doméstica e familiar contra a mulher. cujo texto serviu de base para a lei atual e. por
isso, considerado uma referência. O projeto da lei que carrega o nome de Mana da
Penha hoje só foi aprovado em 2006. após muitos debates envolvendo a sociedade e
os poderes Legislativo e Executivo, tendo aprovação unânime no Senado.
A importância dessa lei não vem unicamente da história pela qual Mana da Penha
passou, mas principalmente por mudar a maneira como os crimes de violência
contra a mulher eram tratados no sistema judicial brasileiro. Antes da aprovação,
esses casos eram enquadrados na lei 9099, a dos Juizados Especiais Cíveis,

conhecidos como "pequenas causas" (crimes de menor potencial ofensivo em que se
tentava por uma conciliação entre as partes envolvidas), fazendo com que a grande

maioria dos processos fosse arquivada, os agressores impunidos e as
vítimas colocadas em uma situação de ainda maior vulnerabilidade,
gerando uma banalização massiva dos crimes. A sociedade já estava
insatisfeita com esse sistema e outros projetos de lei que tratavam dessa

livre

2 INSTITUTO MARCA DA PENHA. Quem é Marca da Penha?
https://vwwv.Institutomariadapenha.org.br/quem-e-mana-da-penha.html.

Disponível em

DOUTORA HONOriS CAUSA
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temática eram propostos no Congresso sem sucesso, apesar dos diversos acordos
internacionais pela luta contra violência à mulher, aos quais o Estado brasileiro
assinava. Não somente a lei mudou o processo jurídico, mas também deu início a
criação de outros projetos de lei de defesa dos direitos humanos da mulher. além do
combate à violência doméstica. como a instalação de Delegadas Especializadas de
Atendimento à Mulher. as Casas-abrigo, os Centros de Referência da Mulher e os
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Por isso, o movimento
gerado pela luta de Marca da Penha é tão importante e significativo para a sociedade
brasileira e para os direitos humanos como um todo.

Além de ter a lei batizada com seu nome. Mana da Penha teve sua luta contra o
feminícídio e a violência à mulher reconhecida de diversas outras maneiras como.
por exemplo, através dos prêmios e homenagens recebidas: Ordem de Rio Branco
(2009). Internacional Women of Courage Award (2010). Orden de lsabel la Católica
(201 1). TEDx Fortaleza(201 2), Prêmio Direitos Humanos(201 3). Medalha da Abolição
(2015). Prêmio Franco-alemão de Direitos Humanos e do Estado de Direito (2016).
Indicação ao Prêmio Nobel da Paz (2017), Grande-Colar do Mérito do Tribunal de
Contas da União(2018).

Em 2009 fundou o Instituto Mana da Penha. uma organização não

governamental e sem fins lucrativos por onde segue até hoje sua luta e trabalho
como ativista. garantindo que a lei seja devidamente cumprida e promovendo
diversas ações de conscientização. combate à desinformação, apoio e acolhimento
de vítimas e enfrentamento à violência de gênero e à cultura machista e patriarcal.

Diante do que foi apresentado, observando o Estatuto da Universidade de São
Paulo em seu Artigo 92: "A Universidade poderá conceder o título de Doutor honoris
causa: 11) aos que tenham beneficiado de forma excepcional a humanidade. o país,
ou prestado relevantes serviços à Universidade", vemos a necessidade da maior
Universidade da América Latina em valorizar e reconhecer, na pessoa da Mana da
Penha. o bem social que pôde e ainda poderá servir a tantas brasileiras e mulheres
por todo o mundo no combate à violência e na luta pelos direitos humanos.

pRISCAUSA

DAPENHA 07
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O 15o aniversário da Lei Mana da Penha -
Seus efeitos durante a pandemía de Covid-19

Em seu 15' aniversário, a Lei Mana da Penha carrega um forte histórico de
combate à violência contra a mulher, garantindo o devido amparo legal e social às
vítimas. Porém, em seu percurso. talvez a legislação nunca tenha encontrado
tamanho desaba quanto em meio à pandemia de Covid-19. vívenciada entre 2020 e
2021. O isolamento social. o trabalho remoto. o aumento do desemprego, a
diminuição da renda e a suspensão de diversas atividades presenciais são alguns
fatores agravantes à violência pré-existente

A Lei de número 1 1 .340 de 7 de agosto de 2006 garante direitos às mulheres e
afirma os deveres do Estado perante suas vidas, respalda o combate à violência
contra a mulher e o comprometimento com a educação da população acerca do
assunto. Sua redação é tão completa que é considerada pela ONU como a terceira
melhor lei de combate a esta violência do mundo. Além disso, os movimentos sociais

de empoderamento feminino fizeram grande parte desta elaboração, principalmente
na divulgação da nova lei. Estas ações surtiram grande resultado ao decorrer dos
anos, já que a porcentagem de pessoas que sabem sobre a lei cresceu de 68% em
2006 para mais de 99% em 2013:

Você conhece. ainda que de ouvir falar. a Lei Mana da lenha?

DATÂSEllAOa (!Qt 3}

DAiXPOPULARnpG
(2013)

DATÂSElqADO(:Otl)

Nn
=

a'n0
a.

AVarlilPSQ$t:011)

IPEA(1010}

DATA$EtqADO (200g)

IBOPEnPG/AVON
(2008}

IBOPEnHEMl$ (2000

25 50 75

ResDondentes (%)

100

Fonte; PASINATO. Wânla. Violência Contra a Mulher no Brasil: acesso à informação e
políticas públicas. Open Socíety Foundatlons. São Paulo, 201 4.

BAARIA DA PENHA
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Entre estes movimentos, destaca-se o próprio Instituto Mana da Penha fundado
em 2009 em Fortaleza. Em sua cultura organizacional, seus principais valores são o
empoderamento feminino e a educação/difusão do conhecimento acerca da
violência contra a mulher. Este segundo, é o alicerce para palestras. seminários e
encontros com temáticas sobre o ciclo da violência e seus diversos tipos.
Apesar da forte atuação da sociedade civil e garantias legais, a administração

pública encontra algumas dificuldades no mantimento das prerrogativas contidas na

Leí n' 1 1 .340, principalmente em seu Artigo 35, como se segue:

"Art. 35. A União. o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e
promover. no limite das respectivas competências:
1 - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos
dependentes em situação de violência doméstica e familiar;
11 - cosas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação
de violência doméstica e familiar;
111 - delegadas, núcleos de defensoria pública. serviços de saúde e centros de
perícia médico-legal especializadas na atendimento à mulher em situação de
violência doméstica efamiliar(-.)" BRAStl Lei Re. 1 1.340, de 7 de agosto de 2006.
(Lei Mana da Ponha).

A fala de Mana da Penha na live de divulgação da campanha à Doutora Honoris
Causa transmitida em 07 de outubro de 2021 no canal da FCF no YouTube, reafirma

que a falta de seguimento dos deveres do Estado prejudica a mulher que busca por
auxílio após ser vítima de violência:

"0 Centro de Referência da Mulher é um suporte que a mulher tem dentro da Lei
Mana da Ponha, porque a partir dele. ela poderá ser orientada psicológica.
jurídica e socialmente.(«.) queremos a sensibilização das gostares públicos, mas
no momento o que temos é um desserviço do governo. Muitas políticas públicas
que existiam. deixaram de existir. A Casa da Mulher Brasileira foi criada para
existir em todo estado em sua cidade de maior população e não estamos vendo
isto. Ainda temos somente 5 Casas da Mulher Brasileira e algumas estão
desativadas.(-.)" PENHA, Mana. Entrevista "Mana da Pecha - Doutora Honoris
Causa

Isto pode ser comprovado pelo estudo recente realizado pelo IBGE sobre os
Serviços Especializados em Violência Contra a Mulher nos municípios brasileiros. A

problemática é que pequenas cidades(com menos de 20 mil habitantes) dificilmente
Delegadas Especializadas de Atendimento às Mulheres, as chamas DEAMs,

mostrando que o amparo devido do Estado não está alcançando o nível nacional,
se ve

possuem

como

DOlnORA }lONORIS CAUSA
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Fonte: IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais 201 8-201 9

Além das dificuldades de amparo, quandoa vítima é encaminhada para o
devido processo legal, que pode ocorrer externamente a uma vara especializada,

sofre com um sistema fortemente machista. marcado por juízes e delegados que
cometem outros diversos tipos de violências contra elas. Sobre o assunto, Marca da
Penha comenta:

"Tomei conhecimento de um caso, em que um juiz soltou o agressor de uma
mulher e não avisou à vítima. mesmo que a lei determine. Ou seja, na hora em
que um agressor que foi preso por ser violento contra a mulher, na hera que ele
tiver condições de ser solto. a mulher deve ser avisada. Está na lei. E este Juiz nãa
a seguiu. Esta mulherfoi assassinada. {«.) Ele poderia ter a certeza de que isso ia
acontecer jó que ele nãa se inteirou da necessidade de aviso à mulher sobre a
soltura de seu agressor e sua devida prateção. Então. os Órgãos precisam estar
atentos também o esses profissionais que ocupam posições dentro da justiça e
que se comportam como machistas. tüo cruéis quanto os que estão presos(«.)
Não cumprem o seu papel deJustiça. " LENHA. Mana. Entrevista "Mana da Ponha
- Doutora Honoris Causa'.

Esta situação claramente viola o dever de Assistência Judiciária com atendimento

específico e humanizado, como garantido no Artigo 28 da Lei Mana da Penha:

"Art. 28. É garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar
o acesso aas serviços de Defensoria Pública ou de Assistênciajudiciória Gratuita.
nos termos da lei, em sede policial e judicial. mediante atendimento específico e
humanizado. " BRASll, Lei n'. 11.340, de 7 de agosto de 2006, (Lei Mana da
ppnhnl

O papel social da indicada ao título de Doutora Honoris Causa segue
todos os pontos da lei de seu nome. A atuação para uma educação não-
machísta é fortemente colocada em suas atuações junto ao IMP que

DOUTORAHONORISCAUSA
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convida a toda sociedade para seus eventos. Isso faz-se essencial no atual contexto

brasileiro, já que muitas pessoas que não convivem em ambiente de violência
doméstica ou que não sofrem com este problema. podem conhecer alguém nesta
situação. Segundo o DATASENADO, em 2013, cerca de 58% da população brasileira

conhecia uma mulher que já sofreu violência doméstica e esta percentagem, como
mostrada no gráfico a seguir. aparenta relativa continuidade desde 2006. Isto
significa que possivelmente com a devida instrução para amparo e auxílio da vítima,
muitos podem intervir nos casos.

Conhece uma mulher que já sofreu violência domestica?

OATASENAD0(2013)

DATA POPULÂRIPG
(201 3)

DXmSENADO (]OI l )

=a'

Q.

AVON/IPSQS(2011)

DNTASENADO (2009)

IBOPE/IPG/NÉON
(2009)

IBOPE/IPG (2D06)

80

Respondontes (%)

Fonte: PASINATO, Wânla. Violência Contra a Mulher no Brasil: acesso à informação e
políticas públicas. Open Society Foundations, Sãa Paulo, 201 4.

A partir de 2020, a lei enfrenta um de seus maiores impasses como norteadora
de políticas públicas; a forte crise económica. social e sanitária de Covid-19. Já nos
primeiros meses de isolamento social, a ONU Mulheres relatou que havia forte
acréscimo de pedidos de ajuda em linhas telefónicas globais, alguns países com mais
de 40% de aumentos. Alguns dos fatores para este crescimento são:

'(...) as restrições às redes institucionais e familiares de apoio à mulher, a
diminuição da renda familiar. a ampliação da manipulação do agressor sobre a
vítima em razão do maior tempo de convivência. aumento dos níveis de estresse
e aumento do consumo de álcool experimentados no período.'. BUENO, Sumira.
Relatório Visível e Invisível. 2021.

3 ONU Mulheres. Violência contra as mulheres e meninas é pandemia invisível, afirma diretora
executiva da ONU Mulheres. 2020. Disponível em:
https://www.onumulheres.org.br/noticias/vlolencla-contra-as-mulheres-e-meninas-e-pandemia-
invisivel-afirma-dlretora-executiva-da-onu-mulheres/. Acesso em: 21 0ut. 2021.
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E por isso que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Datafolha'
realizaram pesquisa específica sobre este período, na busca de compreender como a
pandemia havia afetado a vida das mulheres brasileiras em situação de violência. O
resultado está presente na terceira edição do Relatório Visível e Invisível e revela
dados preocupantes sobre a segurança da mulher, como por exemplo de que. no
mínimo, 15.075.082 mulheres sofreram algum tipo de violência ou agressão em
2020. sendo que a média é de 17.062.771 mulheres. Além disso. há a segregação de
quais tipos de violência foram sentidas. mostrando que a mais comum entre a
população brasileira é a de ofensa verbal, a qual é condenada na Lei Mana da Penha.
Em média. 13.042.233 mulheres foram insultadas, humilhadas ou xingadas no
período, como se segue:

Mulheres que softemm algum tipo de violência ou agn8são como essas abaixo no$ úlUmos 12 meses
Valores repoítados, margem de ano B projeção populacional.

Categoria
Pesquisa Projeção populacioital

ME Mlítlmo Máximo MÍnImo Média Máximo

Saffeu algum tipo do violência ou
agressão

Insulto, humilhação ou xingamento
{ofonsa verbal)

Ameaça de apanhar. empurrar ou 8.5 1 .8chiar ''' ''
Amedrontamento ou perseguição 7,9 1 .8

Batida. empurrão ou chuto 6,3 1.6

Ofensa sexml oultonlasexualçada do 5.4 1.5
Ameaçacomfacaou aímadefog0 3,1 1,2

Estbqueamonto ou tiro 1,5 0.8

l.esmo provocada por a gum objeto que 2,7 1.1

Espanmmento ou tentativa de
estrangulamento

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública
Invisível: a vitímização

24.4 28 2t,5 27.2 15.076.082 17.062.771 19.050.469

18,6 2.6 16 21.2 11 239 702 13.M2.233 14.U4.763

6.6

6,1

4,7

3,9

2

0.7

1.6

l0,3

9,6

7.g

6.9

4,3

2,3

3,7

4 649 74g 5 939.74g 7 229 750

4253049
3.269.219

2.729.708

5.498.471 6.743 892
4.391,772 5.514 326

3.775.383 4.821.058

1,391.835
500.366

1.112.425

2.199.388 3 006 941
1 067 696 1 635 941

1 .8M.172 2.599 918

2.4 l 1,4 3,4 955,MO 1 .6m.M8 2 3M 416

Instituto Datafolha. Pesquisa Visível e
de mulheres no Brasil. edição 3. 2021 .

Além destas categorias elencadas pela pesquisa, a Lei Mana da
Penha enquadra danos psicológicos. morais e patrimoniais, que podem
ter agravantes durante o período de 2020. O relatório constatou que

ÓBRASIL. Samira Buena (org.). Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Instituto Datafolha. Visível e
invisível: a vitimização de mulheres na brasl1. 3. ed. Brasília: Fórum Brasileiro de Segurança
Pública. 2021. 44 p. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2021/06/relatorlo-visível-e-Invisível-3ed-2021 -v3.pdf.
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50.9% do público feminino viveu momentos de maior estresse na própria casa por
conta da pandemia, já apenas 37.2% da parcela masculina de respondentes

vivenciou este problema. mostrando que esta crise teve maior impacto nas mulheres
brasileiras. Também é interessante destacar que os momentos de estresse estão

diretamente ligados com o aumento da permanência em casa.

Neste tópico, alguns dos primeiros relatos foram expostos pela jornalista
Megha Mohan do jornal BBC News e chamaram a atenção global para o
enfrentamento deste problema. A matéria intitulada "Coronavirus: estou em
lockdown com meu abusador (tradução livre), trouxe relatos de mulheres indianas e

estadunidenses sobre como a crise pandêmica agravou ainda mais suas situações de

violência doméstica. Por este ângulo, o estudo norteou a vivência dos entrevistados
e mostrou forte discrepância, novamente, entre homens e mulheres:

Nos uhirnos 12 meses. desde que a pandemia de covid-19 começou no Brasil, algumas dessas mudanças foram sentidas
en\ sua uda? Por sexo

B Feri;luto Haicutbto

Pórmanõc+u mais tampo em tala

Viveu momentos de mais esbesle ni

'U i1 3 1ti:01 tattt\tJt tl ri1lnuTf

flh08 gv+nm a1 aulas presenebls

Pudüu 6 ürwõlü

Tüo mêdo dü perdõí 8 órnpt+ga eu
fÕ.hJ1 8 n!: ÇOnltJ 1 9::U !

PaBt ou a d semD+nhal baralho
r fiHto r hPh3 d {31

Pree4nclüu bHga8 d+ +ü nh os

Passou a :onlu nul mus bebida

To das

Nl0 cabe

56.7

17A

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Instituto Datafolha. Pesquisa Visível e
Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil. edição 3. 2021 .

Ao separar somente as mulheres que vivenciaram por estes momentos
frente à crise. cerca de 68% das que passaram por maior estresse em sua
própria casa sofreram violência e. das que viram suas rendas diminuírem.
61 ,8% sofreram algum tipo de agressão:

SMOHAN. Megha. Coronavirus: I'm in lockdown wlth my abuser. BBC News. Nova lorque. 31 mar
2020. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-52063755. Acesso em: 25 out 2021 .
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Mudanças sentidas na vida durante a pandemia de cowd-19 mulheres !oral mulheres ví1lmas de violência e mulheres que
não sofreram violência

B 8ofr+uuo! Rci8 não solrõuvloi+nelõ

\flvüu momentos dü m81s õs&e8se ne
iul cala per eod dl pindõmle

Uu a renda famkv #mlnulr

P+mintc eu mlll tempo +m c31i
dõudo a p andemi8

Filhos bwram as aulas pl&B8ncliil
ídõrran\nuas

Teve meda dB perder o em9rege ou
renda e Mo consõgulr Pagar as cenas

Pí618nclou brfgaB de \18nlios

Passou a d+eõntpõ nharlobat)6
emQI(úrahaha dA Caga

passou a conlumlr Hall b9bld8

392
333

3DJ

26,1

4SA

10

:.. i:::!T' ió.6
tOA

40

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Instituto Datafolha. Pesquisa Visível e
Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil, edição 3. 2021.

Em adição, a pesquisa investigou o local da agressão e constatou que quase
49% dos ataques ocorreram dentro da própria casa das vítimas:

Onde aconteceu essa violência?
Recusa 14.3

Outro lugar 3,4
Na escola/faculdade 0,4

Telefone/celular l
Redes sociais/internet l

No bat/balada 1.8

Notrabalho 9.4

Na ma 19,9

Em casa 48.8

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública
Invisível: a vitimízação

Instituto Datafolha. Pesquisa Visível e
de mulheres no Brasil. edição 3. 2021 .

Destarte, a atuação dos grupos sociais para combate à violência
doméstica e familiar segue necessária visto que mesmo com uma forte lei
norteadora de políticas públicas, o Estado carece de ações de prevenção
e mostrou desempenho insatisfatório na proteção das mulheres durante
a pandemia. Isto é comprovado no 14' Anuário Brasileiro de Segurança
Pública, expondo que, no Brasil, cerca de 729 mulheres sofrem lesão
corporal enquadrada na Lei Mana da Penha. sendo 30 mulheres por

CAUSA
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Lesão corporaldolosa
enquadrada na Lei Mana da

Penha

729
casos de 8gresséo conta mdhen8

no conteHo de violência domósUa e
familiar

; pordia

Por hora, 30 mulheres
sofrem agressão física

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 4' Anuário Brasileiro de Segurança
Pública. 2020.

Assim. mesmo com o alto Índice de violência. o número de medidas protetivas
ancoradas na lei Mana da Penha cresceu em cerca de 14%6 no ano de 2020,

mostrando que o suporte jurídico auxiliou na proteção, mesmo que posterior. de
mulheres nesta situação.

Em suma. Mana da Penha Maia Fernandes mostra-se como protagonista de um
movimento extremamente necessário para garantia de direitos e justiça às mulheres
brasileiras e sua luta anacrâníca tem efeitos na administração pública e sociedade

civil, sendo exemplo de valentia e esperança.

l B'
rr r'

ÕPICCIRILLO. Debora. Medidas protetivas na luta contra a violência doméstica. Núcleo de Estudos
da Violência da Universidade de São Pauta. São Paulo. 07 ago. 2021. Disponível em:
https://nev.prp.usp.br/noticias/medidas-protetivas-na-luta-contra-a-violencla-domestica/. Acesso
em: 25 0ut. 2021 .
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Fortaleza, 3 de maio de 1978

Exmo . Senhor
1)]:'. Jose Gcx'amo Sobres de Meio
D.D. Secretário GFF8n. da
-Jniversi dada de S. Paulo .

Mana da Tenha ]Haia Fel'nande9p membro em Ci:nelas Faz'ma

ce'éticas pe].a Facu].date de Clencias FarmacáuticaB da Universidade
de são Pau].op por motivo de mudança e vias de contrato com & Uni
versada.de Federal de Portal.eza, vom respeitosamente so].imitar a V.
Exa. Q apressamento de seu diploma.

Espe!'ando contar com & comp!'eensao de V. Exa., com as e.x

prestes de cordialidade 8 respeitos subscrevo

Atenciosamente

(l a-*. '' . .',

1-latia da Pecha fdata Fez'mandes
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© Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

!.N111J4Q.nE 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 Mulherl altera o Código
de Processo Penal. o Código Penal e a Lei de Execução
Penalle dá outras providências.

ylgênGb

(Vice AI)l n: 4424)

Vida Lei 111J4. !49. da2021

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciona a seguinte Lei

TITULO l

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. lo Esta Lei cria mecanismos para colblr e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. nos termos
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a

Mulher, da Convenção Interamerlcana para Prevenir. Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulherl e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.

Art. 2' Toda mulher. independentemente de classe. raça. etnia. orientação sexual. renda. cultura. nível
educacional. idade e religião. goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral.
intelectual e social.

Art. 3' Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo das direitos à vida, à segurança. à
saúde. à alimentação. à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao exporte. ao lazer. ao trabalho. à
cidadania. à liberdade. à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

S I' O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das
ilações domésticas e familiares no sentido de resguarda-las de toda fc>rma de negligência. discriminação. exploração.

violência, crueldade e opressão.

$ 2o Cabe à família. à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos
direitos enunciados no caput.

Art. 4' Na Interpretação desta Lel. serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente. as
condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

TITULOii

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

CAP[TULOI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5' Para os efeitos desta Lel. configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que Ihe cause morte. lesão. sofrimento físico. sexual ou psicológico e dano moral ou
patrímonia[: .(yidg..Lg].ggDo]ementar n' 1 50..ds..2Q]S).
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1 - no âmbito da unidade doméstica. compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas

sem vínculo familiar. inclusive as esporadicamente agregadas;
com ou

11 - 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 expressam

111 - em qualquer relação íntima de abeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida.
independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual

Art. 6' A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos
humanos.

CAPITULO E l

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. entre outras

1 - a violência física. entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal

h E
,8ú

'u'

a

11 - a violência psicológica. entendida como qualquer conduta que Ihe cause dano emocional e diminuição da
autoestima ou que Ihe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações.
comportamentos. crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento. humilhação. manipulação. isolamento.
vigilância constante. perseguição contumaz, insulto. chantagem. violação de sua intimidade, ridicularização. exploração e
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que Ihe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação; (BgdBçãQ..dada.nela Lei Ro 1 3,772,.de..2Qilê).

111 - a violência sexual. entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar. a manter ou a participar
de relação sexual não desejada. mediante intimidação, ameaça. doação ou uso da força; que a induza a comercializar ou
a utilizar. de qualquer modo. a sua sexualidade. que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimónio, à gravidez. ao aborto ou à prostituição. mediante coação, chantagem. subomo au manipulaçãol ou que limite
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos:

IV - a violência patrimonial. entendida como qualquer conduta que configure retenção. subtração. destruição
arcial ou total de seus objetos. instrumentos de trabalho. documentos pessoais, bens. valores e direitos ou recursos

económicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidadesl

V a violência moral. entendida como qualquer conduta que configure calúnia. difamação ou injúria

TITULOiii

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

CAPÍTULOI

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO

Art. 8' A política pública que visa coibia a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um
conjunto articulado de ações da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-
governamentais. tendo por diretrízos:

1 - a integração operacional do Poder Judiciário. do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de
segurança pública. assistência social, saúde. educação. trabalho e habitaçãol
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11 - a promoção de estudos e pesquisas. estatísticas e outras informações relevantes. com a perspectiva de
gênero e de raça ou etnia. concernentes às causas. às consequências e à freqüêncla da violência doméstica e familiar
contra a mulher. para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente. e a avaliação periódica dos
resultados das medidas adotadasl

1 - o respeito. nos meios de comunicação social. dos valores éticos e sociais da pessoa e da família. de forma a
coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar. de acordo com o
estabelecido no 0 lo e rlo iso IV dono

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres. em particular nas Delegadas de
Atendimento à Mulherl

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a
mulher. voltadas ao público escolar e à sociedade em geral. e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos
direitos humanos das mulheres;

VI - a celebração de convênios. protocolos. ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre
órgãos governamentais ou entre estes e entidades nãa-governamentais. tendo por objetivo a implementação de
programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;

Vll - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar. da Guarda Municipal. do Corpo de Bombeiros e dos
profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no incisa l quanto às questões de género e de raça ou
etnia

Vlll - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da
pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino. para os conteúdos relativos aos direitos
humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.

CAPITULOii

DA ASSISTÊNCIA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Art. 9' A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e
conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social. no Sistema Único de Saúde. no
Sistema União de Segurança Pública. entre outras normas e políticas públicas de proteção. e emergencialmente quando
foro caso

5 I' O juiz determinará. por prazo certo. a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no
cadastro de programas assistenciais do governo federal. estadual e municipal.

$ 2' O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar.
física e psicológica:

para preservar sua integridade

1 - acesso prioritário à remoção quando servidora pública. integrante da administração direta ou indireta;

1 1 manutenção do vínculo trabalhista. quando necessário o afastamento do local de trabalho. por até seis meses

111 - encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso
separação judicial, de divórcio. de anulação de casamento ou de
competente. (!Dg!!Jlgg.oe]a Lei n' 13.894,.da.2Q]9)

inclusive para eventual ajuizamento da ação de
dissolução de união estável perante o juízo

$ 3o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios
decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico. incluindo os serviços de contracepção de emergência. a
profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros
procedimentos médicos necessários e cabívels nos casos de violência sexual.

$ 4' Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão. violência física. sexual ou psicológica e dano moral ou
patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. inclusive ressarcir ao Sistema Único de
Saúde (SUS). de acordo com a tabela SUS. os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total
tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar. recolhidos os recursos assim arrecadados ao
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Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde qua prestarem os serviços.
]2:BZ!. de 201 9). (ylgêncb)

\

$ 5' Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o
monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos
ressarcidos pelo agressor. {\ride..LeLn!.13:êZ!..ds..2Q]8}.. .(VjgênÊja).

$ 6' O ressarcimento de que tratam os $$ 4' e 5' deste artigo não poderá importar ónus de qualquer
natureza ao património da mulher e dos seus dependentes. nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de
substituição da pena ap]icada. {y]dg..]::e]..n!.13:êZ]..ds..2Q]9). .(VjgênÊja)

$ 7' A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes
em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. ou transferi-los para essa instituição. mediante a
apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência
doméstica e familiar em curso. !:l:H

acesso as iníormaçoes será reservaao ao juiz.
0

S 8' Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme a
disposto no $ 7o deste artigo. e o acesso às informações será reservado ao juiz. ao Ministério Público e aos órgãos
competentes do poder público.

CAPITULO l l l

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática do violência doméstica e familiar contra a mulher. a autoridade
policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará. de imediato. as providências legais cabíveis.

Parágrafo único
deferida.

Aplica-se o disposto no caput deste ailigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência

Ar1. 10-A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial
especializado, ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente
capacitados. .(]Ddttídg.nega Lei n' 1 3.505..dS..2Q]Z).

$ 1' A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência
doméstica. quando se tratar de crime contra a mulher, obodocerá às seguintes diretrizes: .(!11sluídQ..Esta..l:sLn:
IQ Rnq da ')n17\

1 - salvaguarda da integridade física. psíquica e emocional da depoente
pessoa em situação de violência doméstica e familiar; .(!nQliljdQ.pala..l.:e!.n!

considerada a sua condição peculiar de
.ê:ã95.de 2017).

11 - garantia do que. em nenhuma hipótese. a mulher em situação de violência doméstica e familiar. familiares e
testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relaclonadasl (!nGliilda.tzÊla..Lel..n:
13.505.de 2017).

111 - não revitimização da depoente. evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal
cível e administrativo, bem como questionamentos sobro a vida privada. (JnQltilda.nela..L:e]..n!.!3:5Q5..de.2Q]Z).

$ 2' Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que
trata esta Lel. adotar-se-á. preferencialmente. Q seguinte procedimento: liUHIDIUlnBZK

1 - a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim. o qual conterá os equipamentos
próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à
gravidade da vio]ência sofridas (!nsli!!dg.pela..]::sLo!.]3:5Qã..de..2Q]Z).

11 - quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e
fami[iar designado pe[a autoridade Judiciária ou po]icia]i (!!!c!!lida.pela..]..eLn!.!3:SgS..da.2Q]Z

l l l
inquérito.

o depoimento será registrado em meio eletrõnico ou magnético, devendo a degravação e a média integrar o
(!QQ1l!!dg.D9]g Lei n? 1 11:5Q5..de.2Q]Z).
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Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá. entre
outras providências:

1 - garantir proteção policial. quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário;

11 - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legall

111 - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou
do domicílio familiarl

vida

V - Informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. inclusive os de
assistência judiciária para o eventual ajuízamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de
divórcio. de anulação de casamento ou de disso]ução de união estável. .(Bedaçãa.dada.peia..]::e]..n!.]3.894..de
2019)

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. feito o registro da ocorrência. deverá
a autoridade policial adorar, de imediato. os seguintes procedimentos. sem prejuízo daqueles previstos no Código de
c>rocosso Penal:

1 - ouvir a ofendida. lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo. se apresentadas

11 - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstânciasl

111 - remeter. no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a
concessão de medidas protetivas de urgências

IV - determinar que se proceda ao exa
necessáriosl

V - ouvir o agressor e as testemunhasl

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer Juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a
existência de mandado de prisão ou reglstro de outras ocorrências policiais contra ele;

Vl-A - verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e. na hipótese de existência,
untar aos autos essa informação. bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do

-egistro ou da emissão do porte. nos termos da ]::eLn=.]g,ê2ê. de 22 de dezembro de 2003 {ESlalUla..dQ
Desarmame!)!a)i .(!11sltiíd9.Dela Lei n' 13.880..da.2Qil9)

Vll - remeter. no prazo legal. os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.

$ 1' O pedida da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter:

1 - qualificação da ofendida e do agressor;

11 - nome e idade dos dependentes;

111 - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.

IV - infomiação sobre a condição de a ofendida ser
deficiência ou agravamento de deficiência preexistente.

$ 2' A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no $ 1o o boletim de ocorrência e cópia de todos
cumentos disponíveis em posse da ofendida

me de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciaisP U

os do

pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou
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$ 3' Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de

saúdeU

Art. 12-A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em
situação do violência doméstica e familiar. darão prioridade. no âmbito da Polícia Civil. à criação de Delegadas
Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams). de Núcleos Investigativos de Feminicídio e de equipes especializadas
para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher.

Art. 12-B. (VETADO). .[!DÊl111dgpela Lei n' 1 3.505..dS.29]Z)

$l'(VETADO). [!DQ[tildQ.onça Lei n' 1 3.505,..de.2Q]Z

$ 2' (VETADO. (!J]GjyídQoelp; Lei ]]':]3:595..d&.2Q]Z)

$ 3' A autoridade palícial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de
violência doméstica e fami]lar e de seus dependentes. (!ncltljda.r2e]a.].eLn!.]3:5Q5..de.291Z).

EBKUHinüSl;l;HEHIPÕ

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 8 familiar, ou do seus dependentes, o agressor será Imediatamente
afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

1- pela autoridadejudicialt .(!DÊ]ttld9.oe]a Lei n" '1 3.827 ..dS..29]9).

çle 2Q19)

E l pelo delegado de polícia. quando o Município não for sede de comarca; ou .(Incluído oelaLei n' 13.827,

da denúncia
l l l pelo policial. quando o Município não for sede do comarca e não houver delegado disponível no momento

.[!Dglylgg.oeia Lei n" 13.uz /,.ge.ZlZ]B

$ 1' Nas hipóteses dos incisos ll e 111 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 Púb]íco concomitantemente. (!!!s1lildg.trela.]::e]..n!.!3:82Z..ds.2Q]9)

$ 2' Nos casos de risca à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não
será concedida ]iberdade provisória ao preso. .(!nc!!lida.Í2ela..L:ei..n:.13:82Z,.de..2Q]B)

TITULOtV

DOSPROCEDIMENTOS

CAP[TULOI

DISPOSIÇÓESGERAIS

Art. 13. Ao processo. ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrontes da prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil
e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao Idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta
Lei

AR. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com
competência cível e criminal. poderão ser orlados pela União. no Distrito Federal e nos Territórios. e pelos Estados, para
o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher

Parágrafo único. Os aios processuais poderão realizar-se em horário notumo. conforme dispuserem as normas de
organizaçãojudíciárla.
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Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
ação de divórcio ou de dissolução de uníãa

0
estável no Juizado de

$ 1' Exclui.se da competência dos Juizados de Violência Doméstica o Familiar contra a Mulher a pretensão

S 2' Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o
dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.

ajuizamento da ação de divórcio ou de

Art. 15. É competente. por opção da ofendida. para os processos cíveis regidos por esta Lei. o Juizado

1 - do seu domicílio ou de sua residências

11 - do lugar do fato em que se baseou a demandam

111 - do domicílio do agressor.

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei. só será
admitida a renúncia à representação perante o juiz. em audiência especialmente designada com tal finalidade. antes do
recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta
básica ou outras de prestação pecuniária. bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

CAPÍTULO 1 1

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Seçãol

Disposições Gerais

Art. 1 8. Recebido o expediente com o podido da ofendida. caberá ao Juiz, no prazo do 48 (quarenta o oito) horas

conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgências

11 - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária. quando for o caso. Inclusive
para o ajuizamento da ação de separação Judicial. de divórcio. de anulação de casamento ou de dissolução de união
'.stável perante o juízo competente; .(13edaçãadada.i2ela.l:eLn!.13:ê94,.de.2Qil9)

l l l comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabfveis

13.880, de 2019).
lv determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. (Incluído Dela Lei no

Art. 1 9. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público
ou a pedido da ofendida.

$ 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediata. independentemente de audiência
das partes e de manifestação do Ministério Pública. devendo este ser prontamente comunicado.

$ 2' As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente. e poderão ser substituídas a
qualquer tempo por outras de maior eficácia. sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou
violadosa

S 3' Poderá o juiz. a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. conceder novas medidas
protetivas de urgência ou rever aquelas Já concedidas. se entender necessário à proteção da ofendida, de seus
familiares e de seu património. ouvido o Ministério Público.
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Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor,

decretada pelo juiz, de oficio. a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Parágrafo único. O Juiz poderá revogar a prisão preventiva se. no curso do processo. verificar a falta de motivo
para que subsista. bem como de novo decreta-la. se sobrevierem razões que a justifiquem.

Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos ates processuais relativos ao agressor. especialmente dos
pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo Único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor

Seçãoll

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor

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 protetlvas de urgência, entra
outras

1 - suspensão da posse ou restrição do porte de armas. com comunicação ao órgão competente. nos termos da
Lei Ro l0.826..de22de;4Qzembro de 2QQ3 ;

11 - afastamento do lar. domicílio ou local de convivência com a ofendidas

l l l 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) cantata com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação

c) freqüentação de determinados lugares a fim de presewar a integridade física e psicológica da ofendidas

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar
au serviço similar;

V - prestação de alimentos previsionais ou provisórios

VI -- comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação
13.984.do 2020).

e (Incluído l }la Lei Ro

Vll -- acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de
apoio.(!DglllldQ.nelas.et n11 3.984,.de.2Q2g)

$ 1' As medidas referidas neste artigo não Impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor.
sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao
Ministério Público.

$ 2' Na hipótese do aplicação

instituição as medidas protetivas
imediato do agressor responsável

do incisa 1. encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no ggey
e 22 de dezembro de 2003..o juiz comunicará ao respectivo Órgão. corporação ou

de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas. ficando o superior
pelo cumprimento da determinação judicial. sob pena de incorrer nos crimes de

prevaricação ou de desobediência. conforme o caso.

$ 3' Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência
auxílio da força policial.

poderá o Juiz requisitar, a qualquer momento.

$ 4' Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo. no que couber, o disposto no caput e
é..L9LDg.5.B69..d9.]].d9.jB1191EQ..d9.]9Z3.(cÓdIgo de ProçQ$$Q cIvIl):

nos $$ 5' e 6'gg

Seçãolll
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Das Medidas Protetlvas de Urgência à Ofendida

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário. sem prejuízo de outras medidas:

1 - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimentos

11 - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento d
agressorl

111 - de
alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do
seu domicílio. ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga
.(]t]Ê1]tíd2.0e]a Lei n' 13.882...dS.2Q]2).

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da
mulher. o juiz poderá determinar, liminarmente. as seguintes medidas, entre outras:

1 - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendidas

11 - proibição temporária para a celebração de ates e contratos de compra. venda e locação de propriedade em
comum. salvo expressa autorização judicialt

111 - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressorl

IV - prestação de caução provisória. mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da
prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos ll e 111 deste artigo.

SeçãolV
.(!DglyldQ.oela Lel n' 1 3.641 ..de..2Ql&).

Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
Descumprlmento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(!ogltildg.oela Lel n' 13.641 ..de..ZQilê)

Pena - detenção. de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (!ns11ildQ.lÍBia..bela!.13:6U...de..2Q]B).

$ 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do Juiz que deferiu as medidas.
(!QÊlttld2.Dela Lei n' 13.641 ,.de.2Ql&)

$ 2o Na hipótese de prisão em flagr
Lei n'13.641.de 2018).

$ 3' O disposto neste alugo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. .(!ncltilda.nela.L:el..a:.13:641.
de 2QIB).

0

terminar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens guarda dos filhos ermi n e eia uar

ante. apenas a autoridade Judicial poderá conceder fiançan U r r e r
P n

CAPITULOlll

DAATUAÇÃO DO MINISTÉRIOPÚBLICO

Art. 25. O Ministério Público intervirá. quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência
doméstica e familiar contra a mulher.
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Art. 26. Caberá ao Ministério Público. sem prejuízo de outras atribuições. nos casos de violência doméstica e

familiar contra a mulher, quando necessário:

1 - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação. de assistência social e de segurança, entre
outros;

11 - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência
doméstica e familiar. e adotar. de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer
irregularidades constatadasl

1 1 t cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher

CAPITUL01V

DAASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA

Art. 27. Em todos os atos processuais. cíveis e criminais. a mulher em situação de violência doméstica e familiar
deverá estar acompanhada de advogado. ressalvado o previsto no art. 1 9 desta Lei.

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de
Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e Judicial. mediante
atendimento específico e humanizado.

TITULO V

DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados poderão contar
com uma equipe de atendimento multidisciplinar. a ser Integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial,
jurídica e de saúde.

Art. 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que Ihe forem reservadas pela
legislação local. fomecer subsídios por escrito ao juiz. ao Ministério Público e à Defensoria Pública. mediante laudos ou
verbalmente em audiência. e desenvolver trabalhos do orientação. encaminhamento. prevenção e outras medidas.
voltados para a ofendida. o agressor e os familiares. com especial atenção às crianças e aos adolescentes.

Ad. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o Juiz poderá determinar a
manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentárla, poderá prever recursos para a criação e
manutenção da oquipo de atendimento multidisciplinar. nos termos da Lei de Diretrizes Orçomentárias.

TITULOVI

DISPOSIÇÕESTRANSITÓRIAS

Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. as varas
criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e Julgar as causas decorrentes da prática do
violência doméstica e familiar contra a mulher. obsewadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação
processual pertinente.

Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo Q o julgamento das
causasreferidas no caput.

TÍTULO Vll

DISPOSIÇÕESFINAIS

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá ser acompanhada
pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária.
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Art. 35. A União. o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover. no limite das respectivas

competências:

1 - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de
violência doméstica e familiarl

1 1

familiar;
casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e

111 - delegadas, núcleos de defensoria pública. serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados
no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familíarl

lv programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores

Art. 36. A União. os Estados. o Distrito Federal e os Municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de
seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei.

Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser exercida.
concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área. regularmente constituída há pelo menos
um ano. nos termos da legislação civil.

Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensada pelo juiz quando entender que não há
outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva.

Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados
dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações
relativo às mulheres.

Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas
informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça.

13.827.de 2019).
Art. 38-A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. .(Induído l

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e
regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido a acesso do Ministério Público. da Defensorla Pública e
dos órgãos de segurança pública e de assistência social. com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas
protetívas. .(IDClyldg.nela Lei n' 1 3.827. de 201 9).

Art. 39. A União, os Estados. o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências e nos termos das
3spectivas leis de diretrizes orçamentárlas. poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício

financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

Art. 40. As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados

Art. 41 . Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. independentemente da pena
prevista. não se aplica a LeLn1.9,Q99. de 26 de setembro de 1 995.

Art. 42. O aR. 31 3 do Decreto.
acrescido do seguinte inciso IV:

0 !9. de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). passa a vigorar

'AÚ.313

IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da
lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.' (NR)

a vigorar com a seguinte redaçãa
Art. 43. A alínea Q.(Código Penal). passa



35
'An.61

1 1

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas. de
coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

"(NR)

Art. 44. O ad. 129 do Decreto-Lei n' 2.848. de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). passa a vigorar com as
seguintes alterações:

'AR.129

$ 9' Se a lesão for praticada contra ascendente. descendente. Irmão. cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido. ou. ainda. prevalecendo-se o agente
das relações domésticas, de coabitação ou do hospitalidade:

Pena detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos

$ 1l . Na hipótese do $ 9' deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime
for cometido contra pessoa portadora de deficiência.' (NR)

Art. 45. O art. 1 51
seguinte redação:

.0 le ll de jlib .(Lei de Execução Penal). passa a vigorar com a

'Ad.152

Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá
determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e
reeducação.' (NR)

Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação

Brasília. 7 de agosto de 2006; 1 85o da Independência e 1 1 8' da República

LUIZ iNíciO LULA DA SILO\n
Dilua Rousseff

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8,8.2006

+
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Público - Live de divulgação da campanha para concessão do Título

Doutora Nono/fs Causa à Mana da Penha Maia Fernandes

Veiculado no Canal do YouTube da Faculdade de Ciências Farmacêuticas em 07 de outubro
de 2021

€ã

Faculdadode

TeíT\po tdat óe exibição

63:29:01

Tempo mérito de exibição

17:00
Doação

1:07:28



37

MULHERES

Ofício ne 255/2021-EUM

São Paulo, 20 de outubro de 2021

P\u

Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP

Prezado Professor Dr. Humberto Comes Ferraz,

O Escritório USP Mulheres, órgão assessor da Universidade de São Paulo para a
equidade de gênero, parabeniza a direção da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCFI
pelo lançamento da campanha, no dia 7 de outubro, para a concessão do Titulo de Doutora
Honoris Causa pela Universidade de São Paulo à senhora Mana da Penha Maia Fernandes,
que foi aluna de mestrado da Faculdade

O título de Doutora Honoris Causa consagraria sua trajetória de dedicação e
perseverança na construção de uma sociedade mais respeitosa e igualitária. Nesse sentido,
a campanha pela concessão do título feita pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas é
muito oportuna e demonstra o merecido reconhecimento da senhora Mana da Penha Maia
Fernandes, uma das protagonistas da luta contra a violência à violência à mulher no Brasil e
que dá nome à Lei nQ 11.340/2006 - Lei Mana da Penha, importante instrumento de
proteção às mulheres.

Cordialmente,

L,.L-'t *' CI}ML L.,(.L I,( ,
Profa. Ad dana Alves

Coordenadora do Escritório USP Mulheres

&

Av. Prof. Lúcto Marfins Rodngues, 310, Bloco B. 2' andar - São Paulo/SP - CEP: 05508-020
Telefone:2648-1371

E-mail: usomulheres©lusp.bl
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@ UNIVERSIDADEDESÃOPAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Diretoria

OFD]R/058FCF/21102021
MSL

São Paulo,21 de outubro de 2021

À Senhora
Prosa. Dra. Adriana Alves
Coordenadora do Escritório USP Mulheres
Universidade de São Paulo

Assunto: agradecimento e convite

Prof.

Senhora Coordenadora.

Agradecemos a gentil mensagem encaminhada por meio do Ofício ng
255/2021-EUM, datada de 20-10-2021, e aproveitamos o ensejo para convidar esse
Escritório a integrar a Campanha de apoio à concessão do título de aqui:ora Honoris Causa
à senhora Mana da Penha Maia Fernandes, que já obteve a aprovação da Congregação da
Unidade.

Mais uma vez agradecemos a atenção e colocamo-nos a disposição para
quaisquer esclarecimentos que se dizerem necessários.

Av. Prof. Llneu Prestes, 580 - Bloco 13.A - Cidade Unlvenltárla - CEP 05508-000
Fine: (O11) 30913674- e mail: fcf@usp.br

São Paulo-SP
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Mana da Penha é indicada para receber o
título de Doutora Honoris Causa pela USP
POR USPMULHERES 27 DE OUTUBRO DE 2021

Escritório USP Mulheres apoia a campanha lançada pela Faculdade de Ciências

Farmacêuticas pela concessão do título à ex-aluna da Unidade, por suas contribuições à
sociedade

Por Luana Siqueira e Elaine Castilho

Mana da Penha najuventude. Na década de 1 970, ela fez mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP (Fotos: site do

Instituto Mana da lenha)

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas(FCF) da Universidade de São Paulo(USP)

lançou, no dia 7 de outubro, uma campanha para concessão do Título de Doutora

Honor/s Causa, pela USP, à Mana da Penha Maia Fernandes, pela sua contribuição à
sociedade
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Mana da Penha. que foi aluna de mestrado da FCF na década de 1 970. participou
do evento on-lhe. compartilhando sua história de luta contra a violência à mulher

A gravação do evento está disponível no canal da FCF.

A atual coordenadora do Escritório USP Mulheres, professora Adriana Alves,

parabenizou a direção da FCF pela iniciativa e manifestou seu apoio para a
concessão do Título de l)outora Honoris Causa à Mana da Penha. por considerar

que a honrada consagraria sua trajetória de dedicação e perseverança na

construção de uma sociedade mais respeitosa e igualitária. Mana da Penha é uma

das protagonistas da luta contra a violência à violência à mulher no Brasil e que dá
nome à Lei n' 1 1 .340/2006 - Lei Marca da Penha. importante instrumento de

proteção às mulheres.

Trajetória trágica

Mana da Penha é farmacêutica bioquímica formada pela Universidade Federal do
Ceará, em 1 966. Concluiu o mestrado em Parasitologia em Análises Clínicas na

Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP. em 1 977. Foi durante a pós-

graduação que ela conheceu o futuro marido, que também era aluno da USP. Logo
depois, começaram a namorar e. então, casaram-se e tiveram três filhas.

Durante o casamento. as manifestações de violência começaram. Ele agia com

intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só

com a esposa. mas também com as filhas. As agressões e o medo passaram a fazer

parte da rotina, até que, em 1 983. Mana da Penha foi vítima de uma dupla tentativa
de feminicídio. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas, enquanto ela dormia.

Como resultado da agressão, Mana da Penha ficou paraplégica devido a lesões

irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, maceração na dura-máter e

destruição de um terço da medula. Depois, ele a manteve em cárcere privado

durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Além das complicações

físicas, ficaram os traumas psicológicos.

Mesmo fragilizada, Mana da Penha

empreendeu uma longa luta porjustiça, e
escreveu o livro "Sobrevivi... posso contar"

(publicado em 1994 e reeditado em 201 0)
com o relato de sua história e os

andamentos do processo contra o ex-
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marido. Passaram-se quase vinte anos

sem que a justiça fosse alcançada.

Sua história significava mais do que um

caso isolado: era mais um exemplo do que
acontecia no Brasil sistematicamente sem

que os agressores fossem punidos. Por

ser uma grave violação de direitos

humanos, o caso ficou nacional e

internacionalmente conhecido. Em 2001, o

Estado foiresponsabilizado por
negligência. omissão e tolerância em

relação à violência doméstica praticada

contra as mulheres brasileiras.
Mana da Penha com Q livro de sua história "Sobrevivi«. possa

contar"(Foto: ebiografia.com)

Graças à repercussão do caso Mana da
Penha, foi aberto um debate entre o Legislativo, o Executivo e a sociedade. Após

grande mobilização, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei n'

11.340/2006 que. em homenagem à Mana da Penha. passou a ser chamada Lei
Mana da Penha.

Dignidades universitárias

De acordo com o Estatuto da Universidade de São Paulo, o título de Z)outor H0/70r/s

Causapode ser concedido a personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham
contribuído, de modo notável, para o progresso das ciências, letras ou artes; e
também aos que tenham beneficiado de forma excepcional a humanidade. o país,

ou prestado relevantes serviços à Universidade.

A concessão do título depende de proposta fundamentada de Congregação ou de

membro do Conselho Universitário e deverá ser aprovada por dois terços dos

componentes deste Colegiado.

+Com informações do Instituto Mana da Penha.
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uspmulheres ' Seguir

uspmulheres A Faculdade de Ciências
Farmacêuticas(FCF@fcfusp) da Universidade
de São Paulo (USP) lançou. no dia 7 de outubro.
uma campanha para concessão do Título
de Doutora Honoris Causa. pela USP. à Mana
da Penha Maia Fernandes. pela sua
contribuição à sociedade.

l

Apela à campanha para a
$gúo dd ,título de

ü çou00.ü

la't' }a

b

Mana da Penha, que foi aluna de mestrado da
FCF na década de 1970, participou do evento
on-lhe, compartilhando sua história de luta

R
0y Curtido por mariaclaudiaperna e outras 159 pessoas
HÁI DIA

Adicione um comentário©
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'ii#ii 500ws.sp ' Seguir

"@ 500ws.sp #REPOST@uspmulheres
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas(FCF

@fcfusp ) da Universidade de São Paulo (USP)
lançou, no dia 7 de outubro, uma campanha
para concessão do Título de Doutora Honoris
Causa, pela USP, à Mana da Penha Maia
Fernandes. pela sua contribuição à sociedade.

Apoio ünampanha para a
do
lisa.à

Marca

ba

Mana da Penha. que foi aluna de mestrado da
FCF na década de 1970. participou do evento
on-líne. compartilhando sua história de luta

Q V n
7 curtidas
HÁ 3 HORAS

(;) Adicione um comentário.
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UNIVERSIDADE DESÇO PAULO
REITORIA

\

Fls. Ro
Proc. Ro
Rub

Autos USP n' 2 1 . 1 .666.9.5
Interessada: Faculdade de Ciências Famlacêuticas

Tendo em vista o que dispõe o artigo ll da Resolução no
7.344/201 7, devolvam-se os autos à FCF

Gabinete do Reitor,
IÀ Da. 2021

h.
Malgas Tavares

Chg6e de Gabinete

-.,~ «e.\.. \e.,

S

(lg, r'':' üadq9

Arlinl:lqPhílidpi
Chefe àe'Gabinete
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Re: PROCESSO 21 .1 .666.9.5
Congregação

Informação sobre número total de membros da

Assistência Acadêmica FCF <assistenciaacademica.fcf@usp.br>
Para: sgclr USP <sgclr@usp.br>
Cc: Mana Cláudia <mcperna@usp.br>

13 de abrilde 2022 15:26

Boa tarde, Edinalva!

Segue as informações sobre a composição da congregação na data de 17/09/2021. Em anexo, a lista de representantes na

data da reunião.

Quorum

1. 41 pessoas

2. Metade t1: 22 pessoas

3. Um terço após 3' convocação: 14 pessoas

4. Dois terços da totalidade/quórum especial: 27 pessoas

Ráfia Claudia Perna
Assistência Técnica Acadêmica
Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP
Av. Prof. Lineu Prestes, 580 - BI. 13 A
CEP: 05508-000 - São Paulo, SP
Telefone:+55 ll 3091-8538
www.fcf.usp.br

Missão FCF: 'Promover a formação de recursos humanos qualificados, empreendedores e com visão crítica, gerar o conhecimento e atuar
nas atividades de extensão em Ciências Farmacêuticas'.

Visão FCF: "Ser referência no ensino e na pesquisa Interdisciplinar em ciências farmacêuticas, sendo reconhecida a sua contribuição à
sociedade no âmbito da ciência, tecnologia e inovação'

Valores FCF: "As atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela FCF-USP devem ser pautadas pela excelência e pelos
princípios éticos. priorizando a dignidade dos seres vivos e a preservação do meio ambiente'

Em qua., 13 de abr. de 2022 às 14:39, sgclr USP <sgclr@usp.br> escreveu
Prezada Mana Claudia,

Com relação ao Processo 2021 .1 .666.9.5 - FCF. que encaminha a proposta de concessão do título de Doutor
Honoris Causa à farmacêutica Mana da Penha Maia Fernandes, aprovada por unanimidade (33 votos) na reunião
da Congregação de 17.09.2021 , solicitamos que nos informe o número total de membros da Congregação da
Unidade naquela data.
Serve a informação solicitada para confirmar se foi atendido o disposto no parágrafo único do artigo 92 do Estatuto

Ficamos no aguardo.
da USP

Atenciosamente,

Edinalva - SG/CLR
3091-3283

-E] L sta de Presença - 17.09.2021 .pdf
' 452K
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PARECER

UNIVERSIDADE DESÃO PAULO
Comissão de Legislação e Recursos
Processo: 2021.1.666.9.5
Assunto: Concessão de título de Doutora honoris causa a Mana da Penha
Maia Fernandes.
Interessado: Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF).
Relator: Prof. Dr. Pedra Bohomoletz de Abreu Dallari
Data:06.04.2022

Cuida o processo em exame de proposta apresentada pela

Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) objetivando a
concessão do título de Doutor honoris causa da Universidade de São Paulo

(USP) a Mana da Penha Maia Fernandes. Conforme informação fornecida pelo

Diretor da FCF por meio de ofício enviado ao Reitor na data de 07.10.2021 , em

reunião ordinária realizada em 17.09.2021 aquele colegiado deliberou
favoravelmente à submissão da proposta ao Conselho Universitário, fazendo-o

pela unanimidade dos membros presentes (fls. 3).

No referido ofício de encaminhamento da proposta, consta

em apenso o alentado dossiê cuja bem coligida seleção de dados e documentos

respaldou a decisão da Congregação da FCF, assim como outros documentos

obtidos posteriormente àquela deliberação (fls. 4 a 44).

Recebida a proposta no Gabinete do Reitor, deu-se, em

14.12.2021, a devolução à FCF dos autos do processo instaurado com a

apresentação da proposta, isto por força do disposto no art. 1 1 da Resolução n'

7.344/2017. Estabelece esse dispositivo que, "no semestre em que houver

eleição para Reitor, e até o final do mandato reitoral em curso, é vedada [...] a

concessão de prêmios"(fls.45).

l
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Superado esse impedimento formal, no início do corrente

ano a FCF reencaminhou os autos do processo ao Gabinete do Reitor, com a

finalidade da retomada da tramitação da proposta, o que ensejou sua remessa

à Secretaria Geral, em 24.02.2022, e, na sequência a esta Comissão de

Legislação e Recursos e ao presente Relator (fls. 45v e 46).

Passando, então, à análise da matéria, registro que a

proposta da FCF atende plenamente os requisitos estipulados no art. 92 do

Estatuto da USP para a concessão do título de Doutor honoris causa. Do ponto

de vista formal, verifica-se a existência de "proposta fundamentada de

Congregação", observado, assim. o disposto no parágrafo único desse

dispositivo normativo. E, substantivamente, encontra-se presente o objetivo de

concessão do título a pessoa que tenha "beneficiado de forma excepcional a

humanidade, o país, ou prestado serviços relevantes à Universidade", hipótese

prevista no inciso ll do mesmo art. 92.

Com efeito, farmacêutica de formação e ex-aluna de

mestrado da FCF, Mana da Penha Maia Fernandes notabilizou-se pela luta em

prol do respeito aos direitos das mulheres, especialmente em face de situação

de violência doméstica. Reagindo à mação do Estado brasileiro na investigação

de evento dessa natureza em que foi vítima, Mana da Penha, em que pese o

descaso das autoridades públicas e até mesmo as ameaças que Ihe foram

opostas, dedicou-se com denodo à busca da justiça, levando seu caso até
mesmo ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos

(CIDH), órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA). Fruto direto

dessa persistência, que sensibilizou a sociedade e o Congresso Nacional, houve

a aprovação e entrada em vigor da Lei n' ll .430/ 2006, que ficou conhecida

justamente pela denominação Le/ Mana da Penda.

Com a adoção dessa lei. voltada justamente a coibir, de

forma ampla, a violência doméstica, Mana Penha logrou resultado que, indo

muito além de seu caso específico, beneficia o conjunto das mulheres do País.

2
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constituindo-se, no direito brasileiro, em instrumento relevante.na promoção dos

direitos humanos e da cidadania. E sua intensa militância em prol da efetividade

da proteção prescrita na lei - em que se destaca a atuação à frente:(4o Instituto

Mana da Penha, organização não governamental de acoltiirhento a vitimas.de

violência doméstica --, realça mais ainda a justificativa oferecida pela

comunidade da FCF ao propor a outorga da dignidade universitária.

Diante do exposto, opino no sentido de que a proposta

apresentada pela Congregação da FCF para concessão da título, de Doutor

/?onoHs causa da USP a Mana da Penha Maia Fernandes ate.nde os.requisitos

do Estatuto da Universidade, estando em condições de ;ser submetida à

deliberação do Conselho Universitário, ficando a aprovação por esse colegiada

condicionada à manifestação favorável de dois terços de- $eils integrantes;

segundo dispõe o parágrafo único do art. 92.

E o meu parecer

São Paulo,6 de abrilde 2022

k

Pedro Bohomoletz de Abreu Daiãarã
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PROCESSO: 2021 .1 .666.9.5

INTERESSADO: FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

A CLR. em sessão realizada em 1 1 .04.2022, aprovou o parecer do relator. favorável à

concessão do título de Doutor Nono/fs Causa à farmacêutica Mana da Penha Maia Fernandes.

De ordem do Magnífico Reitor, incluam-se os autos na pauta do Conselho Universitário.

São Paulo.12 de abrilde 2022

ottini
ária Geral


