
Comarca de Rio Verde
Estado de Goiás

2ª Vara de Família e Sucessões

Processo nº     : XXXXXXXXXXXXXX

DECISÃO

Cuida-se  de  representação  por  medidas  protetivas  de  urgência

previstas na Lei nº. 11.340/2006, proposta por XXXXXXXXXX (XXXXXXXXX) e

encaminhada pela 8ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde/GO, em face

de XXXXXXXXXX, devidamente qualificado.

Em síntese, extrai-se das declarações da ofendida que o promovido

XXXXXXXXXXXX, na data de 26 de setembro de 2020, por motivo de ciúmes

lhe agrediu, por meio “um golpe mata leão” e puxou-lhes o cabelo, além de

ter lhe arrastado pelo corredor da casa, após danificar seu aparelho celular

(LG K12).  Consta,  ainda que além de lhe agredir o autor dizia “EU NÃO

SAIO DAQUI ENQUANTO EU NÃO TERMINAR O QUE EU COMECEI”.

Esse  motivo  levou  a  vítima  a  solicitar  medidas  protetivas  de  urgência

previstas na Lei nº. 11.343/06 (mov. 01), não obstante ter deixado claro, não

desejar representar criminalmente, nem oferta queixa crime em face XXXXXX.

É o relatório. Decido.

As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas pelo juiz,

a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, sempre que

restar configurada uma das formas de violência doméstica e familiar contra a

mulher, podendo ainda determinar o encaminhamento da vítima ao serviço

de assistência judiciária, quando assim entender pertinente.

Coraci Pereira da Silva
Juíza de Direito
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A  Lei  nº.  11.340/06  (Lei  Maria  da  Penha)  considerou  de  forma

expressa que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma

das formas de agressão e violação dos direitos humanos (art. 6º), trazendo um

rol exemplificativo de formas de violência disposto em seu art. 7º, como o que

deve  ser  entendido  por  violência  física,  psicológica,  sexual,  patrimonial  e

moral. Senão vejamos:

“Art. 7º. São formas de violência doméstica e familiar

contra a mulher,  entre outras:  I  –  a violência física,

entendida  como  qualquer  conduta  que  ofenda  sua

integridade  ou  saúde  corporal;  II  –  a  violência

psicológica,  entendida  como  qualquer  conduta  que

lhe  cause  dano  emocional  e  diminuição  da  auto-

estima  ou  que  lhe  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,

ridicularização, exploração e limitação do direito de ir

e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à

saúde  psicológica  e  à  autodeterminação;  III  –  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,  coação  ou  uso  da  força;  que  a  induza  a



Comarca de Rio Verde
Estado de Goiás

2ª Vara de Família e Sucessões

comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua

sexualidade, que a impeça de usar qualquer método

contraceptivo  ou  que  a  force  ao  matrimônio,  à

gravidez,  ao  aborto  ou  à  prostituição,  mediante

coação, chantagem, suborno ou manipulação; 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 parcial ou total de seus objetos,

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,

valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo

os  destinados  a  satisfazer  suas  necessidades;  V  –  a

violência  moral,  entendida  como  qualquer  conduta

que configure calúnia, difamação ou injúria.”

Dessa  forma,  deve  o  magistrado  agir  com  extrema  cautela  e

diligência diante de tais situações que denotem vulnerabilidade e fragilidade

da  vítima  diante  do  seu  agressor,  valendo-se  das  medidas  cautelares  e

protetivas previstas na legislação de regência para a imediata cessação não só

das  agressões  e  ameaças  como  também do  sentimento  de  insegurança  da

vítima. 

Em artigo  veiculado pela  Câmara de Notícia,  em 12 de maio  de

2020,  reportagem  feita  por  Sílvia  Mugnatto,  demonstra  a  preocupação  de

vários seguimentos sociais atuantes em defesa da mulher, vítima de violência

doméstica,  retratando  a  preocupação  em protegê-las,  principalmente  neste

Coraci Pereira da Silva
Juíza de Direito
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período  de  pandemia,  conforme  retratam  trechos  da  matéria,  abaixo

transcrito:

“A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos informou que as

denúncias  cresceram em média  14% até  abril  deste  ano  em

relação ao mesmo período do ano passado. O ouvidor Fernando

César  Ferreira  disse  aos  deputados  da  comissão  externa  que

acompanha o combate à pandemia de Covid-19, que uma parte

dos casos se refere à violência contra a mulher. Somente no mês

de abril, o aumento ficou em torno de 28%.

Imagine vocês uma mulher que vai prestar depoimento num

caso de violência doméstica, audiência judicial, e o agressor

está do lado dela dentro de casa. É óbvio que essa mulher vai

negar os  fatos  ou  vai  pedir  para arquivar  e  não  vai  mais

colaborar. Mesmo sem a possibilidade de arquivar o processo,

a  ausência  do  depoimento  daquela  mulher  pode

comprometer substancialmente o sucesso daquele processo.”

Como se não bastasse a realidade acima retratada, no período de

isolamento social,  torna-se mais difícil  até pedir socorro,  pois  via de regra

vítima  e  agressor  estão  dividindo  diuturnamente  o  mesmo  espaço  na

residência.

No Estado de Goiás, assim como nos demais Estados da Federação,

a preocupação com a mulher,  ante a sua vulnerabilidade nesse período de

isolamento social, várias medidas estão sendo tomadas, tendente a eficácia da

proteção. Isso fez com que a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação

de Violência Doméstica e Familiar divulgasse, na quinta-feira (23/4), informe

https://www.tjgo.jus.br/images/docs/CCS/informe_tecnico.pdf
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técnico  sobre  os  impactos  da  política  de  confinamento  domiciliar para  a

contenção  da  pandemia  Covid-19  no  contexto  de  violência  doméstica  e

familiar no estado de Goiás. 

A matéria veiculada no site (https://www.cnj.jus.br/coordenadoria-

da-mulher-publica-documento-sobre-violencia-domesticaduranteisolamento/)

retrata que: 

“Nos  30  primeiros  dias  de  isolamento  social  foi  observada

redução  de  32%  das  notificações  de  medidas  protetivas  de

urgência  em  relação  aos  30  dias  anteriores;  e  de  38%  em

comparação com o mesmo período do ano passado (2019).Por

outro  lado,  houve  aumento  das  autuações  no  sistema  de

tramitação  do  Poder  Judiciário  de  registro  de  ocorrência  de

flagrante  (sendo  de  17%  em  relação  a  2019).  É  possível

perceber, no entanto, que durante o período de distanciamento

social obrigatório, decorrente da pandemia Covid-19, houve um

aumento dos processos referentes às notificações de situações de

emergência.”

Ainda na mesma matéria, constatamos a preocupação da Presidente da
Coordenadoria da Mulher do TJGO, ressaltando a importância da informação
e das campanhas para orientar as mulheres vítimas em busca de proteção.
Vejamos:

“Segundo  a  presidente  da  Coordenadoria  da  Mulher,
desembargadora  Sandra  Regina  Teodoro  Reis,  o  Judiciário
goiano, em observação ao Decreto nº 484/2020, continua ativo
e  empenhado  no  enfrentamento  a  violência  doméstica  e
familiar.  “Neste  momento,  a  informação é  fundamental  para
que as  mulheres tenham acessos aos  serviços  essenciais  para

Coraci Pereira da Silva
Juíza de Direito

https://www.tjgo.jus.br/images/docs/CCS/informe_tecnico.pdf
https://www.cnj.jus.br/coordenadoria-da-mulher-publica-documento-sobre-violencia-domesticaduranteisolamento/
https://www.cnj.jus.br/coordenadoria-da-mulher-publica-documento-sobre-violencia-domesticaduranteisolamento/
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manterem-se  seguras”,  reforçou  a  desembargadora,  que,  a
frente  da  Coordenadoria,  lançou  duas  campanhas  sobre
orientações às mulheres e comunidade, sobre como proceder em
situação  de  violência  doméstica  e  familiar  neste  período.  O
material  informativo  está  disponibilizado  no  Instagram  do
TJGO. “A justiça não para. É importante que a mulher saiba
que, caso não se sinta segura, não está sozinha. E que todos nós
somos parte da solução deste problema.”

Felizmente,  no  caso  em  análise,  a  vítima  conseguiu  noticiar  a

violência e buscar as medidas protetivas pelas vias adequadas. Resta agora a

atuação eficiente do Poder Judiciário.

Compaginando  os  autos,  verifico  que  a  medida  mais  acerta  no

presente  caso  é  o  deferimento  das  medidas  requeridas,  uma  vez  que  a

inarredável  necessidade  das  mesmas  está  comprovada  pelas  declarações

prestadas perante a autoridade policial, demonstrando as agressões e ameaças

sofridas pela ofendida (mov. 01).

O caso  sub judice retrata  uma realidade que vem despertando a

consciência humana envolvendo uma questão cultural, provocando debates e

mudança de paradigma, por envolver uma questão de gênero, costumes, e

princípio morais, provocando novas interpretações do ordenamento jurídico,

principalmente  em  relação  às  normas  constitucionais,  Lei  11.340/06  e  os

tratados referente aos postulados de Direitos Humanos.

A  vítima  afirmar  ser  transexual,  indicando  como  nome  social

“XXXXX”, informando estar em relacionamento com XXXXXX, há 04 meses,

residindo no mesmo imóvel.
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Pelo que se extrai da mídia, transexuais são constantemente vistos

como vítimas de preconceito, intolerância e violência durante toda sua vida e

em todos os círculos sociais, inclusive dentre das suas famílias, em razão de

sua sexualidade, cabendo ao Poder Judiciário assegurar não só sua proteção

efetiva,  mas  também  a  própria  “coexistência  pacífica  das  diferenças  e  os

direitos das minorias de modo a proporcionar o máximo de igualdade entre

os indivíduos”.

Dessa  forma,  partindo  da  lógica  das  garantias  dos  direitos

fundamentais, da igualdade e da dignidade da pessoa humana, considerando

ainda a  evolução  histórica  dos  direitos  humanos  consagrada  nos  pactos  e

tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, conclui-se que devemos

dar amplitude ao sujeito de direito protegido pela norma da  Lei Maria da

Penha para proteger também as lésbicas, os travestis e os transexuais contra

agressões praticadas pelos seus companheiros ou companheiras, pois estando

em situação análoga a das mulheres vítimas de agressões domésticas, deve se

aplicar  o  princípio  da igualdade formal,  ampliando o  alcance  das  normas

protetivas preconizadas na Lei 11.340/06.

Felizmente, ainda que de forma tímida, juízes e desembargadores,

vêm, segundo os princípios da hermenêutica jurídica, ampliando o alcance da

norma, acobertando lésbicas, os travestis e os transexuais, com o manto das

medidas  protetivas,  quando  são  vítimas  de  violência  doméstica,  conforme

exemplificamos  com  os  julgados,  oriundos  dos  Tribunais  de  Goiás  e  Rio

Grande do Sul, abaixo:

Coraci Pereira da Silva
Juíza de Direito

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  AMEAÇA.

VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  E  FAMILIAR  CONTRA

MULHER.  DECISÃO  QUE  DECLAROU  A

INCOMPETÊNCIA  DO  2º  JUIZADO  DA  VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E  FAMILIAR CONTRA  A  MULHER DE

GOIÂNIA.  APLICABILIDADE  DA  LEI  MARIA  DA

PENHA.  Configura-se  violência  doméstica  as  supostas

agressões  e  ameaças  perpetradas,  ainda  que

reciprocamente,  em  relações  homoafetivas  entre

mulheres,  motivadas  pelo  término  do  relacionamento,

devendo ser aplicados os institutos esculpidos na Lei nº

11.343/06.  Ademais,  tratando-se  de  proteção  legal  em

razão  da  condição  de  mulher  em  relação  familiar,  de

afeto  ou  de  coabitação,  dispensável  a  constatação

concreta de vulnerabilidade da ofendida em relação ao

autor  do  fato.”  RECURSO CONHECIDO E  PROVIDO,

PARA  RECONHECER  A  COMPETÊNCIA  DO  2º

JUIZADO DA MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR

O  FEITO.  (TJGO,  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO

277983-35.2017.8.09.0175,  Rel.  DES.  AVELIRDES

ALMEIDA  PINHEIRO  DE  LEMOS,  1A  CAMARA

CRIMINAL,  julgado  em  02/05/2019,  DJe  2749  de

20/05/2019)

Ementa:  CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PERTURBAÇÃO  DA  TRANQUILIDADE.  VIOLÊNCIA
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DOMÉSTICA E  FAMILIAR  CONTRA  A  MULHER

PRATICADA POR EX-COMPANHEIRA. APLICAÇÃO DA

LEI  N.º  11.340/2006.  COMPETÊNCIA DO JUIZADO

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA

A  MULHER.  -  A  contravenção  consistente  em

perturbação da tranquilidade, praticada contra a

vítima  por  ex-companheira,  no  contexto  da

relação familiar,  atrai  a  incidência  da  lei

11.340/06.  Requisitos  do  art.  5º  preenchidos.  O

fato  de  a  contenda envolver  duas  mulheres,  no

âmbito  de  relacionamento  homoafetivo,  não

afasta a submissão da situação telada à questão

de gênero, uma vez que, caracterizada a hipótese

de violência doméstica, aplica-se a Lei Maria da

Penha, independentemente de o agressor tratar-se

de homem ou mulher. Ausência de referência ou

restrição específica quanto ao gênero do agressor

na legislação especifica. Artigos 2º e 5º, parágrafo

único,  da Lei  nº  11.340/06.  Jurisprudência  desta

Corte  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Na

hipótese, considerando que os elementos trazidos

aos autos evidenciam que a agressora, em tese,

vem  perturbando  a  tranquilidade  da  vítima

exatamente  por  não  aceitar  o  rompimento  de

anterior relação íntima afetiva existente, fazendo

com que  a  ofendida  tema  pela  sua  integridade

física e de seus parentes a ponto de procurar a

autoridade  policial  para  registrar  ocorrência  e

Coraci Pereira da Silva
Juíza de Direito
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solicitar  medidas  protetivas,  tenho  que  estão

delineados traços suficientes sobre a existência de

violência doméstica e familiar contra a mulher, a

atrair  a  aplicação  da  Lei  n.º  11.340/2006.

Competência do Juizado da Violência Doméstica

da Comarca de Santa Maria. Conflito de jurisdição

julgado  procedente.(Conflito  de  Jurisdição,  Nº

70080833155,  Oitava  Câmara  Criminal,  Tribunal

de  Justiça  do  RS,  Relator:  Dálvio  Leite  Dias

Teixeira, Julgado em: 24-04-2019)

Ementa:  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  RELAÇÃO

HOMOAFETIVA ENTRE  O  SEXO  FEMININO.

INCIDÊNCIA DA LEI N.º11.340/06. A incidência da

Lei n.º 11.340/2006 depende de que a  violência

seja baseada em questões de gênero, indicativas

da  vulnerabilidade  da  mulher  ofendida  em

relação ao  masculino.  Questão  que  não  se

confunde com a diferença biológica entre homens

e  mulheres,  mas,  sim,  guarda  relação com  a

desigualdade  que  se  estabelece  culturalmente

entre  os  papeis  destinados  ao  masculino  e  ao

feminino  nas  relações  familiares  e  íntimas  de

afeto.  Hipótese  concreta  de  ameaças  proferidas

entre  companheiras  do  sexo  feminino.  Presença

de indícios de submissão de uma em  relação à
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outra, notadamente diante do afirmado perante a

autoridade policial. Cenário fático suficiente para

fins de fixação da competência do juízo a quem

compete  o  julgamento  dos  delitos  envolvendo

violência doméstica.  Parecer  ministerial  pela

improcedência.  CONFLITO  JULGADO

IMPROCEDENTE.(Conflito  de  Jurisdição,  Nº

70066527185, Terceira Câmara Criminal, Tribunal

de  Justiça  do  RS,  Relator:  Sérgio  Miguel  Achutti

Blattes, Julgado em: 26-11-2015)

Assim, ampliando o alcance da norma, evita-se tragédia maior, visto

que  o  suposto  agressor,  conforme  declarou  a  ofendida  está  provocando

ameaças, dificultando o rompimento do relacionamento, por parte da vítima. 

Sobre  o  tema,  cito  precedente  jurisprudencial  do  e.  Tribunal  de

Justiça do Estado de Goiás:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DE MEDIDAS

PROTETIVAS  DE  URGÊNCIA.  ALEGAÇÃO  DE

FALTA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  DEFERIMENTO

DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO INSTAURADO

INQUÉRITO  POLICIAL.  DESNECESSIDADE.

Segundo  precedente  do  STJ,  as  medidas  protetivas

podem  ser  aplicadas  de  forma  autônoma,

independentemente da existência de processo-crime.

AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS

DE  AUTORIA.  FALTA  DOS  REQUISITOS

Coraci Pereira da Silva
Juíza de Direito
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AUTORIZADORES  (FUMUS  BONI  IURIS  E

PERICULUM IN MORA).  NÃO DEMONSTRADOS.

São suficientes para fundamentar a instauração do

procedimento pleiteando medidas protetivas apenas

a  presença  de  elementos  que  revelem  a

plausibilidade do direito alegado e o fundado receio

de  dano. APELAÇÃO  CONHECIDA  E

DESPROVIDA”.  (TJGO,  Apelação  Criminal  251511-

43.2013.8.09.0011,  Rel.  Dr(A).  Sival  Guerra  Pires,  1ª

Câmara Criminal, julgado em 28/08/2014, DJe 1633 de

22/09/2014) (grifei).

No que diz respeito a possibilidade de afastamento do agressor do

lar, entende a jurisprudência ser plenamente possível sob a ótica da Lei nº.

11.340/2006,  diante  das  circunstâncias  do  caso  concreto,  em  especial  a

urgência  justificadora  da  medida,  mesmo  que  a  fundamentação  esteja

ancorada, de início, apenas na palavra da ofendida, pois, a vítima da violência

doméstica,  via  de  regra,  não  dispõe  de  testemunhas,  razão  pela  qual  sua

palavra adquire especial importância. 

Sobre  o  tema  em  questão,  trago  precedente  jurisprudencial  do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: 

“EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA  E  FAMILIAR  CONTRA  MULHER.

MEDIDA  PROTETIVA  DE  URGÊNCIA.

AFASTAMENTO  DO  LAR.  PRESERVAÇÃO  DA
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INTEGRIDADE  FÍSICA  E  PSÍQUICA  DA

OFENDIDA.  PEDIDO  DE  REVOGAÇÃO.  ESTUDO

PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA

ORDEM.  I  -  Inexiste  ilegalidade  na  decisão  que

decreta medidas protetivas de urgência, em especial

de afastamento do lar conjugal, em favor da esposa

do  paciente,  se  ela  foi  embasada  na  palavra  da

vítima que narrou, na delegacia e em juízo, sofrer

agressões verbais e físicas.  II - Existindo indícios de

que o casal vive em situação de intensa animosidade,

com mútuas agressões verbais e físicas, inclusive na

presença  dos  filhos,  mostra-se  prudente  aguardar  a

entrega  do  estudo  psicossocial  determinado  pela

autoridade coatora, para que ela possa examinar, com

mais substrato, o pedido de revogação das medidas

protetivas de urgência decretadas em favor da esposa

do paciente, suposta vítima. III – Ordem denegada”.

(TJDFT –  Acórdão  nº  906047,  20150020278369 HBC,

Relator: Nilsoni de Freitas 3ª Turma Criminal, data de

julgamento: 12/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015.

Pág.: 120) (grifei).

Ante o exposto, face a urgência de efetivar as medidas protetivas

em favor da vítima, acolho o pedido formulado perante a autoridade policial

e  com  fulcro  no  art.  22  da  Lei  nº.  11.340/06  e  fundamentação  acima,

determino:

Coraci Pereira da Silva
Juíza de Direito



Comarca de Rio Verde
Estado de Goiás

2ª Vara de Família e Sucessões

1  – Que o XXXXXXXX se abstenha de aproximar da vítima a uma

distância de 200 (duzentos) metros, bem como de seus familiares (art. 22, III,

a);  2 – Que se abstenha, também, de entrar em contato com a ofendida, seus

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, b), a

fim de preservar sua integridade física e psíquica; 3  – Que o autor do fato

afaste imediatamente do local onde reside com a vítima, levando seus objetos

pessoais, e evite frequentar a residência e local de trabalho da vítima, salvo

com  a  autorização  desta,  a  fim  de  preservar  a  sua  integridade  física  e

psicológica (art. 22, III,)

O descumprimento das presentes  medidas  protetivas  implicará  a

segregação cautelar do agente agressor (art. 24-A, da Lei nº. 13.641/2018).

Cientifique-se a  Delegacia  de  Polícia,  bem  como  o  Ministério

Público acerca da presente decisão.

Oficie-se o 2º Batalhão da Polícia Militar, na pessoa responsável pelo

Programa “Patrulha Maria da Penha”.

Intime-se a ofendida, com urgência.

Expeça-se o  respectivo  mandado  com as  medidas  ora  aplicadas,

intimando  e  advertindo  o  ofensor  quanto  as  consequências  do  seu

descumprimento.

Não havendo pendências  a  serem analisadas,  após  o  término do

plantão forense, redistribua-se os autos ao Juízo competente.

Rio Verde-GO, data da assinatura digital.
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