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Cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da 
violência doméstica e familiar contra a criança e o adoles-
cente, nos termos do § 8º do art. 226 e do § 4º do art. 227 da 
Constituição Federal e das disposições específicas previstas 
em tratados, convenções ou acordos internacionais de que 
o Brasil seja parte; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 7.210, de 11 de 
julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 8.072, de
25 de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos), e 13.431, de 
4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha
de violência; e dá outras providências.

LEI HENRY BOREL

3

O  PRESIDENTE DA  RE-
PÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei cria meca-
nismos para a prevenção e o 
enfrentamento da violência 
doméstica e familiar contra a 
criança e o adolescente, nos 
termos do § 8º do art. 226 e 
do § 4º do art. 227 da Cons-
tituição Federal e das dispo-
sições específicas previstas 
em tratados, convenções 
e acordos internacionais 
ratificados pela República 
Federativa do Brasil, e altera 
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Códi-
go Penal), e as Leis nºs 7.210, 
de 11 de julho de 1984  (Lei
de Execução Penal),  8.069,
de 13 de julho de 1990, (Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente),  8.072, de 25 de
julho de 1990 (Lei de Crimes 
Hediondos), e  13.431, de 4
de abril de 2017, que esta-

belece o sistema de garantia 
de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou teste-
munha de violência. 

CAPÍTULO I
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A CRIAN-

ÇA E O ADOLESCENTE 
Art. 2º Configura violên-

cia doméstica e familiar con-
tra a criança e o adolescente 
qualquer ação ou omissão 
que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual, 
psicológico ou dano patri-
monial:

I - no âmbito do domicílio 
ou da residência da crian-
ça e do adolescente, com-
preendida como o espaço 
de convívio permanente de 
pessoas, com ou sem víncu-
lo familiar, inclusive as espo-
radicamente agregadas;

II - no âmbito da famí-
lia, compreendida como a 
comunidade formada por 

indivíduos que compõem 
a família natural, ampliada 
ou substituta, por laços na-
turais, por afinidade ou por 
vontade expressa;

III - em qualquer relação 
doméstica e familiar na qual 
o agressor conviva ou tenha
convivido com a vítima, in-
dependentemente de coa-
bitação.

Parágrafo único. Para a 
caracterização da violência 
prevista no  caput  deste ar-
tigo, deverão ser observadas 
as definições estabelecidas 
na Lei nº 13.431, de 4 de abril 
de 2017.

Art. 3º A violência domés-
tica e familiar contra a crian-
ça e o adolescente constitui 
uma das formas de violação 
dos direitos humanos.

Art. 4º As estatísticas so-
bre a violência doméstica e 
familiar contra a criança e 
o adolescente serão incluí-
das nas bases de dados dos
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órgãos oficiais do Sistema 
de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
do Sistema Único de Saúde, 
do Sistema Único de Assis-
tência Social e do Sistema 
de Justiça e Segurança, de 
forma integrada, a fim de 
subsidiar o sistema nacional 
de dados e informações rela-
tivo às crianças e aos adoles-
centes.

§ 1º Por meio da descen-
tralização político-adminis-
trativa que prevê o Sistema 
de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
os entes federados poderão 
remeter suas informações 
para a base de dados do 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública e do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos.

§ 2º Os serviços deverão
compartilhar entre si, de 
forma integrada, as informa-
ções coletadas das vítimas, 
dos membros da família e 
de outros sujeitos de sua 
rede afetiva, por meio de 
relatórios, em conformidade 
com o fluxo estabelecido, 
preservado o sigilo das in-
formações.

§ 3º O compartilhamento
completo do registro de in-
formações será realizado por 
meio de encaminhamento 
ao serviço, ao programa ou 
ao equipamento do siste-
ma de garantia de direitos 
da criança e do adolescente 
vítima ou testemunha de 
violência, que acolherá, em 
seguida, a criança ou o ado-
lescente vítima ou testemu-
nha de violência.

§ 4º O compartilhamento
de informações de que trata 
o § 3º deste artigo deverá ze-
lar pelo sigilo dos dados pes-
soais da criança e do adoles-
cente vítima ou testemunha
de violência.

§ 5º Será adotado modelo 
de registro de informações 
para compartilhamento do 
sistema de garantia de direi-
tos da criança e do adoles-
cente vítima ou testemunha 
de violência, que conterá, no 
mínimo:

I - os dados pessoais da 
criança ou do adolescente;

II - a descrição do atendi-
mento;

III - o relato espontâneo 
da criança ou do adolescen-
te, quando houver;

IV - os encaminhamentos 
efetuados.

Art. 5º O Sistema de Ga-
rantia dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente intervi-
rá nas situações de violência 
contra a criança e o adoles-
cente com a finalidade de:

I - mapear as ocorrências 
das formas de violência e 
suas particularidades no ter-
ritório nacional;

II - prevenir os atos de 
violência contra a criança e o 
adolescente;

III - fazer cessar a violência 
quando esta ocorrer;

IV - prevenir a reiteração 
da violência já ocorrida;

V - promover o atendi-
mento da criança e do ado-
lescente para minimizar as 
sequelas da violência sofri-
da; e

VI - promover a repara-
ção integral dos direitos da 

criança e do adolescente. 
CAPÍTULO II

DA ASSISTÊNCIA À CRIAN-
ÇA E AO ADOLESCENTE 
EM SITUAÇÃO DE VIO-
LÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 
Art. 6º A assistência à 

criança e ao adolescente em 
situação de violência do-
méstica e familiar será pres-
tada de forma articulada e 
conforme os princípios e as 
diretrizes previstos nas  Leis 
nºs 8.069, de 13 de julho de 
1990  (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), e 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, no 
Sistema Único de Saúde, no 
Sistema Único de Segurança 
Pública, entre outras normas 
e políticas públicas de pro-
teção, e emergencialmente, 
quando for o caso.

Art. 7º A União, o Distri-
to Federal, os Estados e os 
Municípios poderão criar e 
promover, para a criança e o 
adolescente em situação de 
violência doméstica e fami-
liar, no limite das respectivas 
competências e de acordo 
com o art. 88 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente):

I - centros de atendimento 
integral e multidisciplinar;

II - espaços para acolhi-
mento familiar e institucio-
nal e programas de apadri-
nhamento;

III - delegacias, núcleos de 
defensoria pública, serviços 
de saúde e centros de perí-
cia médico-legal especiali-
zados;

IV - programas e campa-
nhas de enfrentamento da 
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violência doméstica e fami-
liar;

V - centros de educação
e de reabilitação para os 
agressores.

Art. 8º O Sistema de 
Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
juntamente com os sistemas 
de justiça, de saúde, de se-
gurança pública e de assis-
tência social, os Conselhos 
Tutelares e a comunidade 
escolar, poderão, na esfera 
de sua competência, adotar 
ações articuladas e efetivas 
direcionadas à identificação 
da agressão, à agilidade no 
atendimento da criança e 
do adolescente vítima de 
violência doméstica e fami-
liar e à responsabilização do 
agressor.

Art. 9º Os Estados e o Dis-
trito Federal, na formulação 
de suas políticas e planos de 
atendimento à criança e ao 
adolescente em situação de 
violência doméstica e familiar, 
darão prioridade, no âmbito 
da Polícia Civil, à criação de 
Delegacias Especializadas de 
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente.

Art. 10. A União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão estabe-
lecer dotações orçamentárias 
específicas, em cada exercício 
financeiro, para a implemen-
tação das medidas estabeleci-
das nesta Lei. 

CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO PELA 
AUTORIDADE POLICIAL 
Art. 11. Na hipótese de 

ocorrência de ação ou omis-

são que implique a ameaça 
ou a prática de violência 
doméstica e familiar contra 
a criança e o adolescente, 
a autoridade policial que 
tomar conhecimento da 
ocorrência adotará, de ime-
diato, as providências legais 
cabíveis.

Parágrafo único. Aplica-se 
o disposto no caput deste ar-
tigo ao descumprimento de
medida protetiva de urgência 
deferida.

Art. 12. O depoimento 
da criança e do adolescente 
vítima ou testemunha de 
violência doméstica e fami-
liar será colhido nos termos 
da  Lei nº 13.431, de 4 de 
abril de 2017, observadas as 
disposições da  Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990  (Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente).

Art. 13. No atendimento 
à criança e ao adolescente 
em situação de violência 
doméstica e familiar, a auto-
ridade policial deverá, entre 
outras providências:

I - encaminhar a vítima ao 
Sistema Único de Saúde e ao 
Instituto Médico-Legal ime-
diatamente;

II - encaminhar a vítima, os 
familiares e as testemunhas, 
caso sejam crianças ou ado-
lescentes, ao Conselho Tutelar 
para os encaminhamentos 
necessários, inclusive para a 
adoção das medidas proteti-
vas adequadas;

III - garantir proteção po-
licial, quando necessário, 
comunicados de imediato o 
Ministério Público e o Poder 
Judiciário;

IV - fornecer transporte 
para a vítima e, quando ne-
cessário, para seu responsá-
vel ou acompanhante, para 
serviço de acolhimento exis-
tente ou local seguro, quan-
do houver risco à vida.

Art. 14. Verificada a ocor-
rência de ação ou omissão 
que implique a ameaça ou 
a prática de violência do-
méstica e familiar, com a 
existência de risco atual ou 
iminente à vida ou à inte-
gridade 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 judi-
cial;

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

III - pelo policial, quando 
o Município não for sede de
comarca e não houver dele-
gado disponível no momen-
to da denúncia.

§ 1º O Conselho Tutelar
poderá representar às auto-
ridades referidas nos incisos 
I, II e III do caput deste artigo 
para requerer o afastamento 
do agressor do lar, do domi-
cílio ou do local de convi-
vência com a vítima.

§ 2º Nas hipóteses pre-
vistas 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 pra-
zo, sobre a manutenção ou a 
revogação da medida aplica-
da, bem como dará ciência ao 
Ministério Público concomi-
tantemente.
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§ 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. 

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS 

Seção I
Das Medidas Protetivas de 

Urgência 
Art. 15. Recebido o ex-

pediente com o pedido em 
favor de criança e de adoles-
cente em situação de violên-
cia doméstica e familiar, ca-
berá ao juiz, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas:

I - conhecer do expedien-
te e do pedido e decidir so-
bre as medidas protetivas de 
urgência;

II - determinar o encami-
nhamento do responsável 
pela criança ou pelo adoles-
cente ao órgão de assistên-
cia judiciária, quando for o 
caso;

III - comunicar ao Ministé-
rio Público para que adote as 
providências cabíveis;

IV - determinar a apreensão 
imediata de arma de fogo sob a 
posse do agressor.

Art. 16. As medidas pro-
tetivas de urgência poderão 
ser concedidas pelo juiz, a 
requerimento do Ministério 
Público, da autoridade poli-
cial, do Conselho Tutelar ou 
a pedido da pessoa que atue 
em favor da criança e do 
adolescente.

§ 1º As medidas prote-
tivas de urgência poderão 
ser concedidas de imedia-
to, independentemente de 
audiência das partes e de 

manifestação do Ministério 
Público, o qual deverá ser 
prontamente comunicado.

§ 2º As medidas proteti-
vas de urgência serão aplica-
das isolada ou cumulativa-
mente e poderão ser subs-
tituídas a qualquer tempo 
por outras de maior eficácia, 
sempre que os direitos re-
conhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a re-
querimento do Ministério 
Público ou do Conselho Tu-
telar, ou a pedido da vítima 
ou de quem esteja atuando 
em seu favor, conceder no-
vas 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.

Art. 17. Em qualquer fase 
do inquérito policial ou da ins-
trução criminal, caberá a prisão 
preventiva do agressor, decre-
tada pelo juiz, a requerimento 
do Ministério Público ou me-
diante representação da auto-
ridade 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 decretá-la nova-
mente, se sobrevierem ra-
zões que a justifiquem.

Art. 18. O responsável le-
gal pela criança ou pelo ado-
lescente vítima ou testemu-
nha de violência doméstica 
e familiar, desde que não 
seja o autor das agressões, 
deverá ser notificado dos 
atos 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.

Art. 19. O juiz competente 
providenciará o registro da me-
dida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As me-
didas protetivas de urgência 
serão, após sua concessão, 
imediatamente registradas 
em banco de dados mantido 
e regulamentado pelo Con-
selho Nacional de Justiça, 
garantido o acesso instan-
tâneo do Ministério Público, 
da Defensoria Pública, dos 
órgãos de segurança públi-
ca e de assistência social e 
dos integrantes do Sistema 
de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
com vistas à fiscalização e 
à efetividade das medidas 
protetivas. 

Seção II
Das Medidas Protetivas de 

Urgência que Obrigam o 
Agressor 

Art. 20. Constatada a prá-
tica 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 separadamen-
te, a aplicação das seguintes 
medidas protetivas de ur-
gência, entre outras:

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

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

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

IV - a vedação de contato 
com a vítima, com seus fa-
miliares, com testemunhas e 
com noticiantes ou denun-
ciantes, por qualquer meio de 
comunicação;

V - a proibição de fre-
quentação de determinados 
lugares a fim de preservar 
a integridade física e psi-
cológica da criança ou do 
adolescente, respeitadas as 
disposições da  Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990  (Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente);

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

VII - a prestação de alimen-
tos 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.

§ 1º As medidas referidas
neste artigo não impedem a 
aplicação de outras previs-
tas na legislação em vigor, 
sempre que a segurança da 
vítima ou as circunstâncias o 
exigirem, e todas as medidas 
devem ser comunicadas ao 
Ministério Público.

§ 2º Na hipótese de apli-
cação da medida prevista no 
inciso I do caput deste arti-

go, encontrando-se o agres-
sor nas condições referidas 
no art. 6º da Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, o 
juiz comunicará ao respecti-
vo órgão, corporação ou ins-
tituição as medidas proteti-
vas de urgência concedidas 
e determinará a restrição do 
porte de armas, e o superior 
imediato do agressor ficará 
responsável pelo cumpri-
mento da determinação ju-
dicial, sob pena de incorrer 
nos crimes de prevaricação 
ou de desobediência, con-
forme o caso.

§ 3º Para garantir a efetivi-
dade das medidas protetivas 
de urgência, poderá o juiz re-
quisitar, a qualquer momento, 
auxílio da força policial. 

Seção III
Das Medidas Protetivas de 

Urgência à Vítima 
Art. 21. Poderá o juiz, quan-

do necessário, sem prejuízo de 
outras medidas, determinar:

I - a proibição do contato, 
por qualquer meio, entre a 
criança ou o adolescente ví-
tima ou testemunha de vio-
lência 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 su-
ficientes 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 di-
reito nos órgãos de assistên-

cia social;
V - a inclusão da criança 

ou do adolescente, de fa-
miliar ou de noticiante ou 
denunciante em programa 
de proteção a vítimas ou a 
testemunhas;

VI - no caso da impossibi-
lidade de afastamento do lar 
do agressor ou de prisão, a 
remessa do caso para o juízo 
competente, a fim de avaliar 
a necessidade de acolhi-
mento familiar, institucional 
ou colação em família subs-
tituta;

VII - a realização da matrí-
cula da criança ou do ado-
lescente em instituição de 
educação mais próxima de 
seu domicílio ou do local de 
trabalho de seu responsável 
legal, ou sua transferência 
para instituição congêne-
re, independentemente da 
existência de vaga.

§ 1º A autoridade policial
poderá requisitar e o Con-
selho Tutelar requerer ao 
Ministério Público a propo-
situra de ação cautelar de 
antecipação de produção de 
prova nas causas que envol-
vam violência contra a crian-
ça e o adolescente, observa-
das as disposições da Lei nº 
13.431, de 4 de abril de 2017.

§ 2º O juiz poderá deter-
minar a adoção de outras 
medidas cautelares previs-
tas na legislação em vigor, 
sempre que as circunstân-
cias o exigirem, com vistas à 
manutenção da integridade 
ou da segurança da criança 
ou do adolescente, de seus 
familiares e de noticiante ou 
denunciante. 
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CAPÍTULO V
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 22. Caberá ao Minis-
tério Público, sem prejuízo 
de outras atribuições, nos 
casos de violência domésti-
ca e familiar contra a criança 
e o adolescente, quando ne-
cessário:

I - registrar em seu siste-
ma de dados os casos de 
violência doméstica e fami-
liar contra a criança e o ado-
lescente;

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

III - fiscalizar os estabeleci-
mentos públicos e particula-
res de atendimento à criança 
e ao adolescente em situação 
de violência doméstica e fa-
miliar e adotar, de imediato, 
as medidas administrativas 
ou judiciais cabíveis no tocan-
te a quaisquer irregularidades 
constatadas. 

CAPÍTULO VI
DA PROTEÇÃO AO NOTI-

CIANTE OU DENUNCIANTE 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTI-

CA E FAMILIAR 
Art. 23. Qualquer pessoa 

que tenha conhecimento ou 
presencie ação ou omissão, 
praticada em local público 
ou privado, que constitua 
violência doméstica e fa-
miliar contra a criança e o 
adolescente tem o dever de 
comunicar o fato imediata-
mente ao serviço de recebi-
mento e monitoramento de 
denúncias, ao Disque 100 
da Ouvidoria Nacional de 
Direitos Humanos do Minis-

tério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, ao 
Conselho Tutelar ou à auto-
ridade policial, os quais, por 
sua vez, tomarão as provi-
dências cabíveis.

Art. 24. O poder público 
garantirá meios e estabele-
cerá medidas e ações para 
a proteção e a compensa-
ção da pessoa que noticiar 
informações ou denunciar a 
prática de violência, de tra-
tamento cruel ou degradan-
te ou de formas violentas 
de educação, correção ou 
disciplina contra a criança e 
o adolescente.

§ 1º A União, os Estados,
o Distrito Federal e os Muni-
cípios poderão estabelecer
programas de proteção e
compensação das vítimas,
das testemunhas e dos 
noticiantes ou denuncian-
tes das condutas previstas
no caput deste artigo.

§ 2º O noticiante ou de-
nunciante poderá requerer 
que a revelação das informa-
ções de que tenha conheci-
mento seja feita perante a 
autoridade policial, o Con-
selho Tutelar, o Ministério 
Público ou o juiz, caso em 
que a autoridade competen-
te solicitará sua presença, 
designando data e hora para 
audiência especial com esse 
fim.

§ 3º O noticiante ou 
denunciante poderá con-
dicionar a revelação de 
informações de que tenha 
conhecimento à execução 
das medidas de proteção 
necessárias para assegurar 
sua integridade física e psi-
cológica, e caberá à autori-

dade competente requerer 
e deferir a adoção das medi-
das necessárias.

§ 4º Ninguém será sub-
metido a retaliação, a repre-
sália, a discriminação ou a 
punição pelo fato ou sob o 
fundamento de ter reporta-
do ou denunciado as condu-
tas descritas no caput deste 
artigo.

§ 5º O noticiante ou de-
nunciante que, na iminência 
de revelar as informações de 
que tenha conhecimento, ou 
após tê-lo feito, ou que, no 
curso de investigação, de pro-
cedimento ou de processo 
instaurado a partir de reve-
lação realizada, seja coagido 
ou exposto a grave ameaça, 
poderá requerer a execução 
das medidas de proteção pre-
vistas na Lei nº 9.807, de 13 de 
julho de 1999, que lhe sejam 
aplicáveis.

§ 6º O Ministério Públi-
co manifestar-se-á sobre a 
necessidade e a utilidade 
das medidas de proteção 
formuladas pelo noticiante 
ou denunciante e requererá 
ao juiz competente o defe-
rimento das que entender 
apropriadas.

§ 7º Para a adoção das
medidas de proteção, con-
siderar-se-á, entre outros 
aspectos, a gravidade da 
coação ou da ameaça à in-
tegridade física ou psicoló-
gica, a dificuldade de preve-
ni-las ou de reprimi-las pelos 
meios convencionais e a sua 
importância para a produ-
ção de provas.

§ 8º Em caso de urgência
e levando em consideração 
a procedência, a gravidade 
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e a iminência da coação ou 
ameaça, o juiz competente, 
de ofício ou a requerimen-
to do Ministério Público, 
determinará que o noti-
ciante ou denunciante seja 
colocado provisoriamente 
sob a proteção de órgão de 
segurança pública, até que 
o conselho deliberativo de-
cida sobre sua inclusão no
programa de proteção.

§ 9º Quando entender ne-
cessário, o juiz competente, 
de ofício, a requerimento do 
Ministério Público, da auto-
ridade policial, do Conselho 
Tutelar ou por solicitação 
do órgão deliberativo con-
cederá as medidas cautela-
res direta ou indiretamente 
relacionadas à eficácia da 
proteção. 

CAPÍTULO VII
DOS CRIMES 

Art. 25. Descumprir deci-
são judicial que defere me-
dida protetiva de urgência 
prevista nesta Lei:

Pena - detenção, de 3 
(três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º A configuração do
crime independe da com-
petência civil ou criminal do 
juiz que deferiu a medida.

§ 2º Na hipótese de pri-
são em flagrante, apenas a 
autoridade judicial poderá 
conceder fiança.

§ 3º O disposto neste arti-
go não exclui a aplicação de 
outras sanções cabíveis.

Art. 26. Deixar de comu-
nicar à autoridade pública a 
prática de violência, de tra-
tamento cruel ou degradan-
te ou de formas violentas 
de educação, correção ou 

disciplina contra criança ou 
adolescente ou o abandono 
de incapaz:

Pena - detenção, de 6 
(seis) meses a 3 (três) anos.

§ 1º A pena é aumentada
de metade, se da omissão 
resulta lesão corporal de na-
tureza grave, e triplicada, se 
resulta morte.

§ 2º Aplica-se a pena em
dobro se o crime é pratica-
do por ascendente, parente 
consanguíneo até terceiro 
grau, responsável legal, tu-
tor, guardião, padrasto ou 
madrasta da vítima. 

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 27. Fica instituído, em 

todo o território nacional, o 
dia 3 de maio de cada ano 
como Dia Nacional de Com-
bate à Violência Doméstica 
e Familiar contra a Criança e 
o Adolescente, em homena-
gem ao menino Henry Borel.

Art. 28. O  caput  do art. 
4º da Lei nº 13.431, de 4 de 
abril de 2017, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso 
V:

“Art. 4º ...................................
.........................................................

V - violência patrimonial, 
entendida como qualquer 
conduta que configure re-
tenção, subtração, destrui-
ção parcial ou total de seus 
documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recur-
sos econômicos, incluídos os 
destinados a satisfazer suas 
necessidades, desde que a 
medida não se enquadre 
como educacional.

Art. 29. Os arts. 18-B, 70-
A, 70-B, 136, 201 e 226 da Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 
1990  (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), passam a 
vigorar com as seguintes al-
terações:

“Art. 18-B. .............................
........................................................

VI - garantia de tratamen-
to de saúde especializado à 
vítima.

“Art. 70-A. .............................
........................................................

VII - a promoção de estu-
dos e pesquisas, de estatísti-
cas e de outras informações 
relevantes às consequências 
e à frequência das formas de 
violência contra a criança e o 
adolescente para a sistema-
tização de dados nacional-
mente unificados e a avalia-
ção periódica dos resultados 
das medidas adotadas;

VIII - o respeito aos valo-
res da dignidade da pessoa 
humana, de forma a coibir a 
violência, o tratamento cruel 
ou degradante e as formas 
violentas de educação, cor-
reção ou disciplina;

IX - a promoção e a reali-
zação de campanhas educa-
tivas direcionadas ao públi-
co escolar e à sociedade em 
geral e a difusão desta Lei e 
dos instrumentos de prote-
ção aos direitos humanos 
das crianças e dos adoles-
centes, incluídos os canais 
de denúncia existentes;

X - a celebração de convê-
nios, de protocolos, de ajus-
tes, de termos e de outros 
instrumentos de promoção 
de parceria entre órgãos go-
vernamentais ou entre estes 
e entidades não governa-
mentais, com o objetivo de 
implementar programas de 
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erradicação da violência, de 
tratamento cruel ou degra-
dante e de formas violentas 
de educação, correção ou 
disciplina;

XI - a capacitação per-
manente das Polícias Civil e 
Militar, da Guarda Municipal, 
do Corpo de Bombeiros, dos 
profissionais nas escolas, dos 
Conselhos Tutelares e dos 
profissionais pertencentes 
aos órgãos e às áreas referi-
dos no inciso II deste caput, 
para que identifiquem si-
tuações em que crianças e 
adolescentes vivenciam vio-
lência e agressões no âmbito 
familiar ou institucional;

XII - a promoção de pro-
gramas educacionais que 
disseminem valores éticos 
de irrestrito respeito à dig-
nidade da pessoa humana, 
bem como de programas 
de fortalecimento da paren-
talidade positiva, da edu-
cação sem castigos físicos 
e de ações de prevenção e 
enfrentamento da violência 
doméstica e familiar contra 
a criança e o adolescente;

XIII - o destaque, nos cur-
rículos escolares de todos os 
níveis de ensino, dos con-
teúdos relativos à preven-
ção, à identificação e à res-
posta à violência doméstica 
e familiar.

“Art. 70-B. As entidades, 
públicas e privadas, que 
atuem nas áreas da saúde e 
da educação, além daque-
las às quais se refere o art. 
71 desta Lei, entre outras, 
devem contar, em seus qua-
dros, com pessoas capacita-
das a reconhecer e a comu-
nicar ao Conselho Tutelar 

suspeitas ou casos de crimes 
praticados contra a criança e 
o adolescente.

“Art. 136. ...............................
........................................................

XIII - adotar, na esfera 
de sua competência, ações 
articuladas e efetivas di-
recionadas à identificação 
da agressão, à agilidade no 
atendimento da criança e 
do adolescente vítima de 
violência doméstica e fami-
liar e à responsabilização do 
agressor;

XIV - atender à criança 
e ao adolescente vítima ou 
testemunha de violência 
doméstica e familiar, ou sub-
metido a tratamento cruel 
ou degradante ou a formas 
violentas de educação, cor-
reção ou disciplina, a seus fa-
miliares e a testemunhas, de 
forma a prover orientação e 
aconselhamento acerca de 
seus direitos e dos encami-
nhamentos necessários;

XV - representar à autori-
dade judicial ou policial para 
requerer o afastamento do 
agressor do lar, do domicílio 
ou do local de convivência 
com a vítima nos casos de 
violência doméstica e fami-
liar contra a criança e o ado-
lescente;

XVI - representar à auto-
ridade judicial para requerer 
a concessão de medida pro-
tetiva de urgência à criança 
ou ao adolescente vítima 
ou testemunha de violência 
doméstica e familiar, bem 
como a revisão daquelas já 
concedidas;

XVII - representar ao Mi-
nistério Público para reque-
rer a propositura de ação 

cautelar de antecipação de 
produção de prova nas cau-
sas que envolvam violência 
contra a criança e o adoles-
cente;

XVIII - tomar as providên-
cias cabíveis, na esfera de 
sua competência, ao receber 
comunicação da ocorrência 
de ação ou omissão, pratica-
da em local público ou priva-
do, que constitua violência 
doméstica e familiar contra 
a criança e o adolescente;

XIX - receber e encami-
nhar, quando for o caso, as 
informações reveladas por 
noticiantes ou denunciantes 
relativas à prática de violên-
cia, ao uso de tratamento 
cruel ou degradante ou de 
formas violentas de educa-
ção, correção ou disciplina 
contra a criança e o adoles-
cente;

XX - representar à auto-
ridade judicial ou ao Minis-
tério Público para requerer 
a concessão de medidas 
cautelares direta ou indireta-
mente relacionada à eficácia 
da proteção de noticiante ou 
denunciante de informações 
de crimes que envolvam vio-
lência doméstica e familiar 
contra a criança e o adoles-
cente.

“Art. 201. ...............................
........................................................

XIII - intervir, quando não 
for parte, nas causas cíveis 
e criminais decorrentes de 
violência doméstica e fami-
liar contra a criança e o ado-
lescente.

“Art. 226. ...............................
........................................................

§ 1º Aos crimes come-
tidos contra a criança e o 
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adolescente, independente-
mente da pena prevista, não 
se aplica a Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995.

§ 2º Nos casos de vio-
lência doméstica e familiar 
contra a criança e o adoles-
cente, é vedada a aplicação 
de penas de cesta básica ou 
de outras de prestação pe-
cuniária, bem como a substi-
tuição de pena que implique 
o pagamento isolado de 
multa.” (NR)

Art. 30. O parágrafo único 
do art. 152 da  Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984  (Lei 
de Execução Penal), passa a 
vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 152. ..............................
.........................................................

Parágrafo único. Nos ca-
sos de violência doméstica 
e familiar contra a criança, o 
adolescente e a mulher e de 
tratamento cruel ou degra-
dante, ou de uso de formas 
violentas de educação, cor-
reção ou disciplina contra a 
criança e o adolescente, o juiz 
poderá determinar o com-
parecimento obrigatório do 
agressor a programas de re-
cuperação e reeducação.” (NR)

Art. 31. Os arts. 111, 121 
e 141 do  Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), passam 
a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 111. ...............................
........................................................

V - nos crimes contra a 
dignidade sexual ou que 
envolvam violência contra a 
criança e o adolescente, pre-
vistos neste Código ou em 

legislação especial, da data 
em que a vítima completar 
18 (dezoito) anos, salvo se a 
esse tempo já houver sido 
proposta a ação penal.” (NR)

“Art. 121. ...............................
........................................................

§ 2º ..........................................
........................................................

Homicídio contra menor 
de 14 (quatorze) anos

IX - contra menor de 14 
(quatorze) anos:

§ 2º-B. A pena do homi-
cídio contra menor de 14 
(quatorze) anos é aumenta-
da de:

I - 1/3 (um terço) até a 
metade se a vítima é pes-
soa com deficiência ou com 
doença que implique o au-
mento de sua vulnerabili-
dade;

II - 2/3 (dois terços) se o 
autor é ascendente, padras-
to ou madrasta, tio, irmão, 
cônjuge, companheiro, tu-
tor, curador, preceptor ou 
empregador da vítima ou 
por qualquer outro título ti-
ver autoridade sobre ela.

§ 7º ..........................................
.......................................................

II - contra pessoa maior 
de 60 (sessenta) anos, com 
deficiência ou com doenças 
degenerativas que acarre-
tem condição limitante ou 
de vulnerabilidade física ou 
mental;

“Art. 141. ...............................
........................................................

IV - contra criança, ado-
lescente, pessoa maior de 60 
(sessenta) anos ou pessoa 
com deficiência, exceto na 
hipótese prevista no § 3º do 
art. 140 deste Código.

Art. 32. O inciso I 
do  caput  do art. 1º da  Lei 
nº 8.072, de 25 de julho de 
1990 (Lei de Crimes Hedion-
dos), passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º ...................................
.........................................................

I - homicídio (art. 121), 
quando praticado em ati-
vidade típica de grupo de 
extermínio, ainda que come-
tido por um só agente, e ho-
micídio qualificado (art. 121, 
§ 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII e IX);

Art. 33. Aos procedimen-
tos regulados nesta Lei apli-
cam-se subsidiariamente, no 
que couber, as disposições 
das Leis nºs 8.069, de 13 de 
julho de 1990  (Estatuto da 
Criança e do Adolescen-
te),  11.340, de 7 de agosto 
de 2006  (Lei Maria da Pe-
nha), e 13.431, de 4 de abril 
de 2017.

Art. 34. Esta Lei entra em 
vigor após decorridos 45 
(quarenta e cinco) dias de 
sua publicação oficial. 

Brasília, 24 de maio de 
2022; 201o  da Independên-
cia e 134o da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Anderson Gustavo Torres 
Cristiane Rodrigues Britto

Este texto não substitui 
o publicado no DOU de
25.5.2022

*
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