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Em quatro anos, 9.715 são presos pela Lei
Maria da Penha
ANDRÉ MONTEIRO
DE SÃO PAULO
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são presos pela Lei Maria da
Penha Desfa e   Página do

Balanço do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) divulgado
nesta terça-feira aponta que, em quatro anos, 9.715 pessoas
foram presas em flagrante com base na Lei Maria da Penha,
que pune a violência doméstica contra a mulher.

Dilma diz estar preocupada com violência contra mulher
Juiz aplica Lei Maria da Penha para casal homossexual
STF dá liminar para juiz que achou lei 'diabólica'
Câmara aprova inclusão de namoradas na Lei Maria da Penha

Trato da lei é carregado de intolerância, diz Iriny Lopes
'Violência não começa mulher sendo espancada', diz delegada

O balanço considera processos distribuídos nas varas e juizados especializados no tema
desde a entrada em vigor da lei, agosto de 2006, até julho de 2010.

No período, foram distribuídos mais de 330 mil processos envolvendo a lei, mas apenas
um terço --111 mil-- resultou em decisão.

Além dos presos em flagrante, o balanço aponta que foram decretadas 1.577 prisões
preventivas.

Apesar do objetivo inicial da lei ser proteger as mulheres, alguns juízes já usam a lei
para julgar processos envolvendo casais homossexuais.

O balanço ainda é parcial, pois atualmente o CNJ não possui informações detalhadas de
todas as varas e juizados especializados no país --são 52 unidades em todos os
Estados, exceto Sergipe, Paraíba e Rondônia. Segundo o CNJ, Paraíba e Rondônia
prometeram instalar uma unidade em curto prazo.

Nos locais onde não há unidades especializadas, as varas criminais acumulam
competência para processar e julgar os procedimentos da Lei Maria da Penha.

Os números podem ser maiores, já que os tribunais de muitos Estados catalogam
processos e decisões de forma diferente. Para corrigir as distorções, o CNJ realiza
estudos para padronizar as informações em todo o país.

A estrutura do Judiciário envolvida no atendimento às mulheres nas unidades
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1. Carreta atinge rede de trólebus na
zona leste de SP

2. Bahia aumenta controle da dengue
após dois casos do tipo 4

3. Com 5,6 km de lentidão, marginal
Pinheiros é pior via de SP

4. Região serrana do Rio ainda tem
345 desaparecidos após chuvas

5. Pai é morto ao ajudar filha em
acidente de trânsito em Mauá

6. Acidente na altura de Jacareí (SP)
volta a causar filas na Dutra

7. A cada duas semanas, um delegado
deixa cargo no Estado de SP

8. Temperatura chega aos 26ºC em
SP; ouça previsão

9. Após protesto, situação no terminal
de Mauá (SP) é tranquila

10. Em dia tenso, Kassab sofre duas
derrotas na Câmara de SP

PUBLICIDADE

NOTÍCIAS PODER MUNDO MERCADO COTIDIANO ESPORTE ILUSTRADA CIÊNCIA TEC

AMBIENTE  BICHOS  BLOGS  CELEBRIDADES  COLUNAS  COMIDA  EQUILÍBRIO E SAÚDE  FOLHATEEN  FOLHINHA  ILUSTRÍSSIMA  REVISTA SÃOPAULO  SABER  TURISMO

HORÓSCOPO  FOLHAINVEST  INDICADORES  TEMPO  GUIA FOLHA  E-MAIL FOLHA  ASSINANTES  ACERVO FOLHA  FOLHA DE HOJE FOLHA DIGITAL  ASSINE A FOLHA

EM CIMA DA HORA  Carreta atinge rede de trólebus na zona leste de SP
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Joao Rocha (286)

adair bandarra alves (70)

Luiz Moura (58)

especializadas contava, no período, com 480 pessoas entre juízes, servidores,
psicólogos e assistentes sociais.
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Morre segundo técnico vítima de acidente na ponte Rio-Niterói
DNA confirma que menino e menina nascidos em Santos são irmãos
Operações apreendem 700 kg de maconha no norte do Rio
Governo estuda implantar bilhete único metropolitano em SP
Estação Butantã do metrô de SP abre na segunda-feira, diz Alckmin
Após arrastões, Vila Madalena e Pinheiros reforçam segurança>

Compre livros, DVDs e Blu-rays sem pagar frete
Ex-freira contraria expectativa e defende a fé
"A parte asiática irá mudar", escreveu Nostradamus sobre 2011
"Vírus da mente" cria geração do piloto automático, mostra criador do Word
Inglês e mais 6 línguas em lições de 15 min, com livro e CD. Desconto de 20%
Dicionário Houaiss na nova ortografia de R$ 269,00 por R$ 188,30; economize 30%!

(23h06) há 11 horas

9.715 foram presos, 9000 foram soltos e 20 mil mulheres foram mortas. Brasil...

(20h10) há 14 horas

já passei por isso e ninguém foi preso, muito pelo contrário, o que ouvi da única policial que
conversou informalmente comigo foi: arrume uns caras e mande dar uma surra nele porque nós
mesmos não vamos atrás; bonito, né? mandaram tudo pro fórum da cidade resolver e simplesmente
tiveram um papo com o rapaz, que continuou me seguindo em todos os locais que eu frequentava;
não creio de delegacia da mulher nem em lei alguma, isso é coisa de novela

(21h21) há 12 horas

Sem dúvida que é preciso encontrar uma maneira de proteger mulheres e crianças da violência do
homem.

Mas eu vi um cena deprimente que mostra como é difícil dosar uma lei.

Uma mulher começou a bater no namorado, com tapas, ponta-pés e tudo que via na frente e gritava
algo, mais ou menos assim.

Encosta a mão em mim que você vai preso.

Ridículo, tinha um monte de homem em volta e ninguém podia fazer nada.

Até que duas mulheres resolveram interceder, e imobilizaram a maluca !
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