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“especificação do sujeito de direito”, cujo objetivo é dar, por meio de lei, tratamento
especial para pessoas em condição de maior vulnerabilidade, promovendo, assim, o
princípio constitucional da igualdade

cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar
contra criança e adolescente

o nome da lei é uma homenagem a Henry Borel, menino de quatro anos que foi espancado
e morto no apartamento em que morava com a mãe o padrasto, no Rio de Janeiro.

a violência doméstica e familiar contra as crianças e adolescentes é declarada como “uma
das formas de violação dos direitos humanos”
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assim como a Lei Maria da Penha, impede a aplicação de institutos despenalizadores trazidos
pela Lei 9.099/95, bem como aplicação cestas bársicas ou prestação pecuniária (art. 29).

aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as
disposições das Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e 13.431, de 4 de abril de 2017.

a Lei Henry Borel será aplicada à violência doméstica e familiar contra os menores e não a
qualquer violência que tenha por sujeito passivo uma criança ou adolescente. A definição do
que seja um caso de violência doméstica e familiar vem descrita no artigo 2º., incisos I, II e III
da Lei 13.444/22, praticamente em cópia dos conceitos da Lei Maria da Penha. 

acrescentou o inciso IX ao § 2º do art. 121 do Código Penal, tornando qualificado o crime de
homicídio cometido contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, pouco importando, vale
anotar, que o crime tenha sido ou não praticado em contexto de violência doméstica ou familiar.
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Art. 2º Configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou
omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial:

I - no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a
família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a
vítima, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no caput deste artigo, deverão ser
observadas as definições estabelecidas na Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.
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Art. 14. Verificada a ocorrência de ação ou omissão que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar, com a
existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da criança e do adolescente, ou de seus familiares, o agressor
será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima:

I - pela autoridade judicial;

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca;

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia.

§ 1º O Conselho Tutelar poderá representar às autoridades referidas nos incisos I, II e III do caput deste artigo para requerer o
afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos II e III 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, bem como dará ciência ao
Ministério Público concomitantemente.

§ 3º Nos casos de risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida
liberdade provisória ao preso. 

Afastamento do  Lar
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Art. 16. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério
Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou a pedido da pessoa que atue em favor da criança e do
adolescente.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência
das partes e de manifestação do Ministério Público, o qual deverá ser prontamente comunicado.

§ 2º 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 violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou a pedido da vítima ou de
quem esteja atuando em seu favor, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já
concedidas, se entender necessário à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o
Ministério Público.

Medidas protetivas de urgência 
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Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor 
Art. 20. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente nos termos desta Lei, o juiz poderá
determinar ao agressor, de imediato, em conjunto ou separadamente, a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência, entre
outras:

I - a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003;

II - o afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima;

III - a proibição de aproximação da vítima, de seus familiares, das testemunhas e de noticiantes ou denunciantes, com a fixação do limite
mínimo de distância entre estes e o agressor;

IV - a vedação de contato com a vítima, com seus familiares, com testemunhas e com noticiantes ou denunciantes, por qualquer meio de
comunicação;

V - a proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da criança ou do adolescente,
respeitadas as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

VI - a restrição ou a suspensão de visitas à criança ou ao adolescente;

VII - a prestação de alimentos provisionais ou provisórios;

VIII - o comparecimento a programas de recuperação e reeducação;

 IX - o acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.
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Medidas protetivas de urgência à vítima

Art. 21. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar:

I - a proibição do contato, por qualquer meio, entre a criança ou o adolescente vítima ou testemunha de violência e o agressor;

II - o afastamento do agressor da residência ou do local de convivência ou de coabitação;

III - a prisão preventiva do agressor, quando houver suficientes indícios de ameaça à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de
violência;

IV - a inclusão da vítima e de sua família natural, ampliada ou substituta nos atendimentos a que têm direito nos órgãos de assistência
social;

V - a inclusão da criança ou do adolescente, de familiar ou de noticiante ou denunciante em programa de proteção a vítimas ou a
testemunhas;

VI - no caso da impossibilidade de afastamento do lar do agressor ou de prisão, a remessa do caso para o juízo competente, a fim de avaliar
a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou colação em família substituta;

VII - a realização da matrícula da criança ou do adolescente em instituição de educação mais próxima de seu domicílio ou do local de
trabalho de seu responsável legal, ou sua transferência para instituição congênere, independentemente da existência de vaga.
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É notável o registro que para além do pretendido diálogo das fontes, a Lei nº
14.344/2022 (cognominada “Lei Henry Borel”) é permeada de muitas
semelhanças com outras leis de proteção à vítima e testemunha,
especialmente a Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006). Verifica-se
que a finalidade do legislador foi criar uma rede de proteção às crianças e aos
adolescentes, fazendo com que toda a sociedade colabore com a repressão
desse tipo de violência doméstica ou familiar, o que é evidenciado pelo artigo
23, da Lei, que dispõe ser dever de qualquer pessoa que tenha ciência de ação
ou omissão que caracterize violência doméstica, comunicar o fato,
imediatamente, às autoridades competentes.
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Não há consenso sobre a natureza jurídica das medidas protetivas de urgênciamaior.

A maior parte dos precedentes tem seguido pela natureza híbrida penal e civil das medidas
protetivas da Lei Maria da Penha, portanto, pode-se afirmar que, muito provavelmente, este
também será o entendimento majoritário quanto às medidas de urgência da Lei Henry Borel.

Natureza jurídicas das medidas protetivas de urgência
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Competência
A Lei Henry Borel, em que pese não falar, expressamente, sobre a competência judiciária,
no seu art. 33 determina que, com relação aos procedimentos previstos em seu bojo,
deverão ser aplicadas, subsidiariamente, as disposições do Estatuto da Criança e do
Adolescente, da Lei Maria da Penha e da Lei Federal n. 13.431/2017, vejamos:
 
Art. 33. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente, no que
couber, as disposições das Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e 13.431, de 4 de abril
de 2017. (grifos nossos)

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13431.htm
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Competência

 A Lei da Escuta Protegida (Lei 11/341/2017), ao empregar o vocábulo "preferencialmente" (art. 23,
p.ú.), não trouxe definição clara a respeito da competência judicial, que permanece dependente da
instalação das respectivas Varas Especializadas em Crimes contra as Crianças e Adolescentes.

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar jui-zados ou varas
especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.
Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o jul-gamento e a execução
das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica e temas afins. (grifos nossos)
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Competência
Por outro lado, a Lei Maria da Penha traz dispositivo que indica que "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 de
violência doméstica e familiar contra a mulher" (artigo 33 da LMP, sem grifo no original).

 Esse mesmo artigo serve como bússola para a definição da competência judicial para
apreciação das medidas protetivas da Lei Henry Borel, isto é, até a criação das varas
especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, as varas criminais comuns
acumularão, portanto, a competência para apreciar medidas de natureza cível e criminal.
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Competência
 Assentanda a competência da vara criminal para apreciação das medidas protetivas de
urgência da Lei Henry Borel quando o agressor for imputável, pelas masmas razões, as varas
da infância e juventude serão competentes tão somente quando o autor da violência for menor
de 18 anos, tal como já ocorre nas medidas protetivas de urgência da lei Maria da Penha.
 
 Sobre as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, o Fórum da Justiça Juvenil
possui enunciado:

Enunciado 31: Sendo o adolescente o autor da violência, o Juízo da Infância e Juventude é
competente para analisar o pedido de medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/06 (Lei
Maria da Penha).
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Competência
 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em embargos de divergência
julgados no dia 26/10/2022, que, nas comarcas em que não houver vara especializada em
crimes contra criança e adolescente, prevista no artigo 23 da Lei nº 13.431/2017, os casos de
estupro com vítimas menor, cometidos no ambiente doméstico e familiar, deverão ser
processados e julgados nas varas especializadas em violência doméstica e, somente na
ausência destas, nas varas criminais comuns. 

 A competência para apreciar as medidas protetivas de urgência da Lei Henry Borel, por
excelência, será da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente e, na sua
falta, da Vara Criminal Comum,  ressalvados os casos em que haja violência doméstica contra
meninas em razão do gênero feminino e, nos casos de estupro com vítimas menor,
cometidos no ambiente doméstico e familiar, os quais deverão ser processados e julgados
nas varas especializadas em violência doméstica.
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Competência
  A própria Lei nº 14.344/2022 estabelece no art. 21, inciso VI, que no caso da impossibilidade de
afastamento do lar do agressor ou da prisão dele, o caso deverá ser remetido para o juízo
competente, a fim de avaliar a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou colocação em
família substituta.
 
Art. 21. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar:
(...)
VI - no caso da impossibilidade de afastamento do lar do agressor ou de prisão, a remessa do caso
para o juízo competente, a fim de avaliar a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou
colocação em família substituta; (grifos nossos.)
(...)
 
 Ou seja, o próprio legislador, no corpo da Lei Henry Borel, determina que, no caso de necessidade
de acolhimento (familiar ou institucional) ou de colocação da criança e do adolescente vítimas de
violência familiar em família substituta, o pedido deverá ser remetido ao juízo competente. 
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Competência
A respeito de qual é este juízo competente, o Superior Tribunal de Justiça em vários julgados
se manifestou categoricamente que a regra é a competência da vara de familia,
excepcionalmente, nos casos de guarda, de destituição do poder familiar, tutela, curatela,
podem ir para a Vara da Infância e Juventude, desde que verificada que a criança ou
adolescente se encontre em situação de risco prevista no art. 98 do ECA, ou seja, quando
estejam totalmente desprotegidos.

 Portanto, de maneira expressa, a Lei Henry Borel determina quando deverá ser acionado
Juízo competente e, em regral geral, o juízo de família é o competente, podendo,
excepcionalmente, ser o Juízo da Infância e Juventude, por força do conteúdo do art. 148,
parágrafo único, "a" e "b", do Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma que se pode
presumir que, quanto às demais medidas, cabe à Vara com competência criminal apreciá-las
e decidi-las diretamente.
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Competência
 Assentada essa premissa (de que compete a Juízo com competência criminal, em regra, a
análise das medidas protetivas de urgência da Lei Henry Borel), é válido assinalar possível
exceção a essa regra para aquelas medidas de natureza estritamente cível.

 Um ponto que não foi expressamente tratado na Lei nº. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) é o de
como orbitarão as ações cíveis e criminais que envolvam os interesses das crianças e
adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, quando entrelaçados à violência
igualmente praticada contra a mãe.

 Mas essa lacuna parece já estar devidamente elucidada, na própria Lei Maria da Penha. Isso
porque os artigos 13 e 14 da Lei Maria da Penha deixam clara a força atrativa para outras
causas que lhe sejam decorrentes, inclusive quando envolverem menores de idade. 
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Conclusão
A competência para apreciar as medidas protetivas de urgência, previstas nos artigos 20 e 21
da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), por excelência, será da Vara Especializada em
Crimes contra a Criança e o Adolescente e, na sua falta, da Vara Criminal comum, incluída a
competência para aplicar as medidas protetivas de urgência, de natureza cível.

A competência para apreciar as medidas protetivas de urgência, decorrentes da Lei Henry
Borel será da Vara Especializada em Violência Doméstica contra a Mulher, na hipótese em
que haja violência doméstica contra criança e adolescente com vista à subjugação da vítima,
pertencente ao gênero feminino, no âmbito da unidade doméstica e da família, conforme
previsto pelo art. 5º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006 ou das causas decorrentes da prática
de ato de violência doméstica e familiar dirigido contra criança e adolescente em que haja
conexão e/ou resulte de violência doméstica e familiar contra a mulher
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Conclusão
Compete ao juízo da área da infância e juventude apreciar e julgar as medidas protetivas de
urgência de natureza penal, previstas nos artigos 20, incisos I, II, III, IV e V e no art. 21, incisos
I, II e III da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) quando o agressor for adolescente.

A competência para apreciar as medidas protetivas de urgência, decorrentes da Lei Henry
Borel será da Vara Especializada em Violência Doméstica contra a Mulher, na hipótese em
que haja violência doméstica contra criança e adolescente com vista à subjugação da vítima,
pertencente ao gênero feminino, no âmbito da unidade doméstica e da família, conforme
previsto pelo art. 5º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006 ou das causas decorrentes da prática
de ato de violência doméstica e familiar dirigido contra criança e adolescente em que haja
conexão e/ou resulte de violência doméstica e familiar contra a mulher


