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JUSTIFICATIVA - PL 0116/2019 
A questão da violência contra a mulher foi vez enfrentada no Brasil com medidas 

legislativas por meio da Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei 
Maria da Penha. Pela primeira vez, foram criados 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. 

Nessa ocasião foram criados também os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, alterado o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 
Penal, com a mesma finalidade: combater e reduzir esse grave problema social. 

Mas a Lei Maria da Penha fez mais do que isso. No artigo 35¹, determinou a criação de 
casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência 
doméstica e familiar. 

Apesar disso a violência contra a mulher não para. O Conselho Nacional de Justiça, em 
2017, instituiu a Política Nacional de Combate à Violência contra Mulheres por meio da Portaria 
15/2017. Em página publicada na internet, o CNJ aborda a questão, e propõe o combate à 
impunidade nos casos de violação de direitos humanos e a busca pela melhoria e agilidade no 
atendimento de mulheres vítimas de violência como uma das soluções.² 

A medida defendida neste projeto de lei, de estar amparada nos dispositivos legais e 
constitucionais mencionados, visa remediar esse grave problema social. 

Pela relevância do tema para a população e por objetivar o interesse público geral, 
esperamos contar com o voto favorável dos nobres Pares à presente propositura. 

___________ 

¹ LEI Nº 11.340. DE 7 DE AGOSTO DE 2006. 

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e 
promover, no limite das respectivas competências: 

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 
dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

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

² http:/www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88021-casas-abrigo-o-provisorio-refugio-de-vitimas-
da-violencia-doméstica 
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