
    

 

1 
 

 

 Relatório de avaliação das Defensorias Públicas do Brasil sobre 

o cenário de enfrentamento à violência contra a mulher no país 

 

I-INTRODUÇÃO 

 

A Defensoria Pública por determinação legal é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, além de expressão do 

estado democrático de direito, incumbindo-lhe, entre outras coisas, a 

promoção dos direitos humanos de forma integral e gratuita aos 

necessitados e necessitadas. 

 

A trajetória dessa instituição tem ganhado maior fôlego e amplitude 

nos últimos anos, por sua potencialidade de viabilizar o acesso à 

justiça a pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes em 

situação de extrema vulnerabilidade. 

 

Paralelo a essa corporificação da Defensoria Pública no Brasil, 

encontramos os movimentos de mulheres em constante peleja pela 

não discriminação às mulheres, o acesso destas à idêntica amplitude 

de direitos que a concedida aos homens e, sobretudo, ao direito das 

mulheres a uma vida sem violência.   

 

No ano de 2006, a Lei 11.340, ora denominada Lei Maria da Penha, 

consolida os dois pólos acima mencionados, ao estabelecer em seu 

artigo 28 que o acesso à assistência judiciária gratuita a mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar será garantido pela 

Defensoria Pública, em todos os momentos processuais e 

extraprocessuais, mediante atendimento específico e humanizado. 
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Além disso, a Lei 11.340/06 estabelece que o sistema de justiça 

formado pela Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário 

deve atuar de forma integrada com as áreas de segurança pública, 

assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Ou seja, a 

Lei Maria da Penha não apenas define os serviços que serão 

disponibilizados na atenção à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, mas detalha a forma, traçando o norte da 

atuação em rede dos referidos serviços. 

 

Por fim, estabelece o art.35 da lei 11.340/06 que a União, o Distrito 

Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no 

limite das respectivas competências núcleos de defensoria 

especializados no atendimento à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar. 

 

Assim é que ao longo dos últimos anos, as Defensorias Públicas no 

Brasil têm buscado implementar esse serviço especializado, de modo 

que no âmbito nacional a Defensoria Pública juntamente com o 

Ministério Público foram as instituições que mais criaram espaços 

especializados de atendimento à mulher em situação de violência. 

 

II-BREVE SÍNTESE ACERCA DOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE 

DEFENSORIA PÚBLICA NO BRASIL 

 

Os Núcleos de Defesa da Mulher ou Defensorias Públicas 

Especializadas no Atendimento da Mulher no âmbito das Defensorias 

Públicas dos Estados são denominados em alguns de NUDEM e em 

outros NEAM, mas todos com o objetivo central de prestar o 
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acolhimento adequado às demandas de violência contra a mulher, 

variando de Estado para Estado suas estruturas, equipes e esferas de 

atuação, como descrito sucintamente a seguir. 

 

Ressalte-se que a descrição abaixo não revela, por assim não ter sido 

solicitado pela CPMI da Violência contra a Mulher, a atuação 

extrajudicial dos Núcleos Especializados através de seus diversos e 

importantes projetos de prevenção da violência por meio da educação 

para direitos, da formação dos profissionais da Defensoria Pública na 

temática de gênero, ou ainda nas mais diversas atuações intersetoriais 

fomentadas pela instituição e voltadas ao enfrentamento substancial 

de todas as espécies de violência de gênero. 

 

Bahia: um núcleo na capital e duas unidades de atendimento 

especializado no interior do Estado nas cidades que receberam ou 

receberão Varas Especializadas, quais sejam: Feira de Santana e 

Vitória da Conquista. Nas outras 27 (vinte e sete) comarcas do interior 

da Bahia onde a Defensoria Pública está presente, o atendimento a 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar é realizado, 

quando possível (ou seja, quando houver mais de um Defensor Público 

na Comarca) pelo(a) Defensor (a) não titular da área penal, já que 

este, por obrigação legal deve promover a defesa dos réus. 

 

O Núcleo Especializado da Defensoria Pública praticou 15.883 atos 

defensoriais entre atendimentos, medidas judiciais e audiências no 

período de junho de 2008 a março de 2012. Sendo que a implantação 

de tal Núcleo foi viabilizado através de convênio firmado com a 

Secretaria de Reforma do Judiciário, com recursos do PRONASCI. 
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A estrutura disponibilizada para tal atuação é de uma Defensora 

Pública coordenadora do Núcleo e responsável pela maior parte do 

atendimento inicial, uma Defensora Pública que atua na Vara em 

defesa da vítima. Além destas duas Defensoras Públicas, o Núcleo 

dispõe de duas servidoras administrativas, quatro estagiários de 

Direito, duas estagiárias do bacharelado de Gênero da Universidade 

Federal da Bahia e duas estagiárias de ensino médio. 

 

O espaço físico compõe-se de quatro salas agrupadas para 

atendimento em separado das demais demandas da Defensoria 

Pública, além de uma sala de apoio na Vara de Violência Doméstica. 

 

No interior do Estado, o atendimento é realizado nos espaços de 

atendimento da Defensoria Pública, juntamente com as demais 

demandas. 

O âmbito de atuação do Núcleo Especializado restringe-se aos casos de 

violência doméstica e familiar, sendo as demais espécies de violência 

tratadas no âmbito do Núcleo de Direitos Humanos que, na Bahia, a lei 

denomina de Defensoria Especializada de Proteção aos Direitos 

Humanos, ou no âmbito do Núcleo de Execuções Penais na hipótese de 

mulheres em situação de prisão, sempre em interlocução com o Núcleo 

Especializado de Defesa da Mulher. 

 

Ceará: O Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da 

Defensoria pública do Estado do Ceará é a vez e voz das mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar, haja vista que presta 

assistência jurídica integral e gratuita, contribuindo para a formação 

de uma sociedade livre, justa e sem preconceitos. Assim, o NUDEM-CE 
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possui a “incumbência de promover a assistência jurídica, integral e 

gratuita às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar” (Res.44 

do Consup).  

 

Desde sua criação informal em 2004 (antes já havia trabalhos 

desempenhados na área da mulher, sendo que em outro formato) até 

o mês de maio 2012 foram realizados em torno de 23.827 (vinte e três 

mil, oitocentos e vinte e sete) atendimentos de mulheres em situação 

de violência. Em 12 de fevereiro de 2010 o NUDEM-CE foi criado 

formalmente pela resolução n. 44 do Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Estado do Ceará-Consup. 

 

O Núcleo funciona provisoriamente no último andar da sede do Centro 

Estadual de Referência e Apoio a Mulher-CERAM e possui abrangência 

de atendimento na capital (Fortaleza). No interior o atendimento é 

realizado pelos Defensores Públicos que atuam em cada comarca 

podendo receber assistência do NUDEM.  

 

O Núcleo trabalha judicial e extrajudicialmente no enfrentamento à 

violência contra as mulheres. São intentadas medidas protetivas de 

urgência e ações nas áreas cíveis, criminais e de família. Este Núcleo 

atua em conjunto com toda a rede de combate à violência contra a 

mulher e busca também articulações âmbito judiciário, executivo e 

legislativo. 

 

Além das atividades normais desenvolvidas hodiernamente na sede do 

NUDEM, este desempenha importantes atividades “extra-muros”, tais 

como: palestras, artigos, carta ao senado, divulgação de material 
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informativo, participação em: Conselhos, comissões, conferências, 

ciclos, debates, audiências públicas, mutirões e eventos; reuniões 

com: políticos, secretários, chefe de polícia, órgãos e organismos da 

rede nacional e internacional de enfrentamento à violência contra a 

mulher. 

 

A estrutura atual é composta por duas Defensoras Públicas, uma 

secretária, um motorista, nove estagiárias (distribuídas pelos dois 

turnos, sendo três remuneradas e as demais voluntárias) e duas 

representantes dos “primeiros passos” (uma no turno matutino e outra 

no turno vespertino). 

 

O motorista dirige um veículo, tipo Van, que foi adquirido por meio de 

convênio da Defensoria Pública do Estado do Ceará com o PRONASCI. 

A Van funciona levando e buscando mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar pela rede de atendimento, de forma a facilitar o 

acesso aos serviços. Através do mencionado convênio também foram 

adquiridos equipamentos como computadores, notebook, TV, DVD, ar 

condicionados, bebedouro, impressoras, armários, telefone, dentre 

outros.  

 

Distrito Federal: O Núcleo de Defesa da Mulher foi estruturado em 

2009, fruto da demanda oriunda da Lei 11340/06. A criação do Núcleo 

representou um avanço político e institucional na execução de ações 

com vistas a concretizar os direitos das mulheres. 

 

O Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do DF é 

responsável pelo atendimento das vítimas de violência doméstica nos 

processos que tramitam perante a Circunscrição Judiciária de Brasília, 
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abrangendo as regiões de Brasília, Cruzeiro, Lago Norte, Lago Sul, 

Sudoeste, Octogonal, Varjão, Estrutural, SIA e Guará. 

 

Desde 2009 foram realizados 7630 atos defensoriais, entre 

atendimentos, iniciais, audiências. 

  

A implantação do Núcleo foi viabilizada através de convênio firmado 

com a Secretaria de Reforma do Judiciário, com recursos do 

PRONASCI. 

  

 O espaço físico compõe-se de oito salas agrupadas para atendimento, 

além de copa, brinquedoteca, sala de espera e uma sala onde funciona 

o grupo de apoio, realizado quinzenalmente pelo Departamento 

Psicossocial da Defensoria. 

   

Uma das frentes de trabalho do NUDEM é o enfrentamento à violência 

contra a mulher através de articulação com a rede de apoio, alem do 

acolhimento jurídico integral às vítimas de violência doméstica. Assim, 

a Defensoria Pública ajuíza todas as ações pertinentes, seja de 

natureza cível, família ou criminal das vítimas da Casa Abrigo e das 

demais vítimas que se dirigem ao Núcleo, independentemente do local 

onde residam, além dos pedidos de medidas protetivas. 

 

Além do atendimento jurídico, é realizado o acompanhamento das 

vítimas em audiência, como assistente de acusação. O Núcleo conta 

ainda com uma psicóloga que realiza atendimentos e faz 

encaminhamentos necessários. Atualmente, existe uma Defensora 

Pública que atende às vítimas, além de uma assessora jurídica, uma 

estagiária de nível superior e quatro colaboradores. 
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Nas demais Circunscrições, a Defensoria realiza o atendimento das 

vítimas prestando orientação jurídica. No entanto, ainda não há 

acompanhamento nas audiências em todas as Cidades Satélites, em 

razão da necessidade de aumento no número de Defensores. 

 

A Defensoria também participa das reuniões do Conselho dos Direitos 

da Mulher e da Câmara Técnica de Gestão do Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, além da Comissão de 

Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher do Conselho Nacional de 

Defensores Públicos Gerais. 

 

Além disso, há ampla articulação: a) com o Executivo, através da 

Secretaria de Estado da Mulher, visitas à DEAM e à Casa Abrigo, 

participação de mutirões, divulgação da Cartilha; b) com a Sociedade 

Civil, através de reuniões e visitas às ONG´s defensoras dos direitos 

das mulheres e c) com o Judiciário e Ministério Público, através de 

articulação com o Núcleo de Gênero. 

  

Maranhão: desde a criação do Núcleo de Defesa da Mulher e da 

População LGBT, em março de 2011, com atuação de somente uma 

Defensora Pública, foram realizados 313 atendimentos, entre os meses 

de março e dezembro de 2011, com ajuizamento de medidas 

protetivas de urgência e ações cíveis e criminais, encaminhamentos 

para diversas políticas públicas, além da representação para a 

instauração de inquéritos policiais. 

 

Porém, percebe-se que esse ainda é um número reduzido de 

atendimentos, diante das estatísticas mencionadas, o que, 
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provavelmente se deve à ausência de estrutura física e de pessoal, 

como a inexistência de equipe psicossocial vinculada ao núcleo, 

utilizando-se o serviço que atende à Defensoria Pública como um todo, 

além do fato de o Núcleo ser composto somente por uma Defensora 

Pública e uma estagiária. 

 

O acompanhamento das vítimas nas ações criminais tem sido feito 

somente no caso daquelas que procuram o serviço e pedem o 

atendimento da Defensoria Pública, não havendo Defensor com 

atuação específica na Vara de Violência Doméstica e Familiar. 

 

Então, a mesma Defensora Pública que realiza o atendimento inicial, 

ajuíza as medidas protetivas de urgência e ações criminais, realiza os 

encaminhamentos à política pública nos casos necessários, além de 

ingressar com outros tipos de ações cíveis em defesa do direito da 

mulher porventura violado e acompanhar os processos criminais das 

vítimas que buscam a assistência da Defensoria Pública 

 

Existem, ainda, outras atividades como palestras, elaboração de 

cartilhas e folders, participação em comissões, grupos de trabalho, na 

Câmara Técnica Estadual de Gestão do Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, além da atribuição para 

o encaminhamento da demanda da população LGBT, incluída no 

Núcleo que é de defesa da mulher e da população LGBT. 

 

Atualmente, não há Defensor Público para a defesa do agressor, o que 

tem gerado atrasos no andamento dos processos e aplicação de penas. 
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O Núcleo de Defesa da Mulher e da População LGBT funciona em uma 

sala do prédio sede da Defensoria Pública e utiliza as instalações e 

serviços disponíveis a todos os Defensores. Atualmente, é composto 

por uma Defensora Pública e uma estagiária. 

 

O fato de se encontrar instalado no prédio-sede da Defensoria Pública, 

onde são abrigados Defensores Públicos com atuação em outras áreas 

como a criminal, cível, família e infância, tem gerado o 

constrangimento do encontro entre agressor e vítima, tendo ocorrido 

casos em que defensores e assistentes sociais tiveram que intervir 

para garantir a proteção da assistida. 

 

Destaca-se que não há serviço de segurança pública ou privada no 

referido prédio. 

 

Atualmente, aguarda-se a aprovação de projeto enviado à Secretaria 

de Políticas Públicas para Mulheres, a fim de se obter recursos para a 

estruturação do Núcleo. 

 

Minas Gerais: em 1987, motivada pelo início das denúncias de 

violência contra as mulheres, a Defensoria Pública de Minas Gerais 

instalou um núcleo de atuação dentro da Delegacia de Mulheres, onde 

Defensores Públicos esclareciam as mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar sobre seus direitos e prestavam orientações sobre 

o que é importante em um registro de boletim de ocorrência. 

 

Posteriormente, visando promover o atendimento especializado e de 

forma individual às mulheres, e garantir o acesso destas cidadãs 

carentes à Justiça, em uma iniciativa precursora, no dia 02 de agosto 
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de 2005, foi implantado as Defensorias Públicas Especializadas na 

Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência em Belo 

Horizonte e João Monlevade. 

 

Hoje, a Defensoria Pública de Minas Gerais possui 08 (oito) 

Defensorias Públicas Especializadas na Defesa dos Direitos das 

Mulheres em Situação de Violência: Araguari, Belo Horizonte, Betim, 

Contagem, Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros e Varginha. 

 

Cabe ressaltar que no último dia 02 de abril foi inaugurada na 

Comarca de Viçosa a Casa das Mulheres, uma parceria da DPMG com a 

Prefeitura de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Escola de 

Estudos Superiores de Viçosa (ESUV) para realização de atendimento 

especializado da mulher vítima de violência doméstica. 

 

Não se pode esquecer nas outras comarcas em que não existe a 

Defensoria Pública Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres 

em Situação de Violência, mas está instalada a Defensoria Pública há 

também atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica. 

 

A Defensoria Pública Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres 

em Situação de Violência de Belo Horizonte foi criada através da 

Resolução n.º 096/2005 do Defensor Público Geral, é conhecida como 

Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM/BH), tendo sua criação premiada 

em 2006  com o Prêmio Innovare.  

  

As atribuições da Defensoria Pública Especializada na Defesa dos 

Direitos das Mulheres em Situação de Violência de Belo Horizonte 
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estão delimitadas na Portaria n.º 03, de 30 de janeiro de 2012, da 

Coordenação da Defensoria Especializada.  

 

No ano de 2011 foram atendidas 1.140 (mil cento e quarenta) 

mulheres pelos Defensores Públicos e 557 (quinhentos e cinqüenta e 

sete) mulheres pelo setor psicossocial da Defensoria Pública 

Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de 

Violência de Belo Horizonte e no ano de 2012 até 31 de março foram 

atendidas 366 (trezentos e sessenta e seis) mulheres pelos Defensores 

Públicos e 114 (cento e quatorze) mulheres pelo setor psicossocial da 

Defensoria Pública Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres 

em Situação de Violência de Belo Horizonte.  

 

O NUDEM/BH hoje conta com 03 (três) Defensores Públicos, sendo um 

coordenador, 01 (uma) Assistente Social, 01 (uma) Servidora 

Administrativa, 12 (doze) estagiários, sendo 06 (seis) de Direito, 03 

(três) de Assistência Social e 07 (sete) de Psicologia. 

 

O NUDEM/BH hoje conta com um setor psicossocial modesto, pois 

conta apenas com 01 (uma) Assistente Social que trabalha meio 

período; 03 (três) estagiárias de Assistente Social, que frequentam o 

estágio por 02 (duas) vezes por semana; e 07 (sete) estagiários de 

Psicologia, orientadas pela professora/coordenadora da FUMEC, que 

frequentam o estágio 01 (uma) vez por semana.  

  

No interior do Estado de Minas Gerais, como anteriormente dito há de 

se destacar a atuação especializada no âmbito de Núcleos de Defesa 

da Mulher nas Comarcas de Betim, Itajubá, Montes Claros, Varginha e  

Juiz de Fora. 
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Tais Núcleos encontram suas atuações disciplinadas por atos 

normativos das Coordenações locais e variam em atenção às 

especificidades de cada Comarca citada. 

 

As estruturas referentes aos locais de atendimento variam um pouco, 

entretanto o reduzido contingente de pessoal para acolhimento da 

demanda relativa ao atendimento da mulher em situação de violência, 

ajuizamento e acompanhamento processual se constitui em grave 

prejuízo à qualidade do serviço. 

 

Ressalte-se como ponto comum de atuação dos Núcleos de Defesa da 

Mulher no da Defensoria Pública no interior de Minas Gerais, a 

integração com demais serviços da rede de atenção, sobretudo 

aqueles financiados ou co-financiados pelos municípios, a exemplo dos 

CREAS e voltados para atendimento psicossocial de pessoas em 

situação de violência. 

 

No NUDEM de Betim, ano de 2011 foram atendidas 505 atendimentos 

mulheres e até 31 de março de 2012 foram atendidas 157 mulheres. 

 

O NUDEM de Juiz de Fora teve uma demanda inicialmente ,mas está 

aumentando a cada dia. No mês de fevereiro foram 23 atendimentos, 

março foram 69 e até o presente momento 53 em abril, totalizando 

145 atendimentos em 2012. 

 

No NUDEM de Montes Claros de Janeiro a Dezembro de 2011 foram 

atendidas 350 (Trezentos e cinquenta) mulheres no núcleo e de 

Janeiro a Março de 2012 foi atendidas 105 ( Cento e cinco) mulheres. 
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Pernambuco: na Capital do Estado, o espaço físico é composto de 

duas pequenas salas dentro do Juizado de Violência Doméstica , sendo 

uma para atendimento a vítima e outra para atendimento ao agressor, 

não dispomos de servidores administrativos ,estagiários e nem tão 

pouco quadro de psicólogos e assistentes sociais específicos para esta 

demanda. 

 

 A atuação da Defensoria é realizada por 02 Defensoras para vítima e 

02 Defensores para o agressor. 

 

Na Região metropolitana e no interior o atendimento é realizado nos 

núcleos da Defensoria Pública juntamente com as demais demandas. 

 

A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco apenas possui 

Defensoria Especializada na Capital do Estado,porém nas áreas 

interioranas e Região metropolitana possuem assistência jurídica 

realizada pela Defensoria Pública  do Estado de forma não 

especializada ,abarcando todas as áreas afetas ás atribuições legais da 

instituição,pelo que possuímos ,em relação a essas localidades, 

Relatórios Genéricos ,não especificando a matéria de cada ação 

proposta.  

             

 O Núcleo Especializado na Capital na defesa da Mulher em situação de 

Violência Doméstica da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco 

praticou no ano de 2011 um total de 2.136 Atendimentos , sendo 

feitas 791 Audiências e 939 Petições e Medidas protetivas.  
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Piauí: 01 núcleo na capital e 04 unidades de atendimento 

especializado no interior do Estado nas cidades que receberam ou 

receberão Varas Especializadas, quais sejam: Parnaíba, Campo Maior, 

Floriano e São Raimundo Nonato. Ressalta-se que se encontra em 

análise o projeto de implantação de Núcleos de Defesa da Mulher em 

Situação de Violência nos seguintes municípios: Picos, Piripiri, 

Esperantina e Bom Jesus. Nas outras 95 (noventa e cinco) comarcas 

do interior do Piauí onde a Defensoria Pública está presente o 

atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar é realizado, quando possível, ou seja, quando houver mais de 

um Defensor Público na Comarca), pelo (a) Defensor (a) não titular da 

área penal, já que este, por obrigação legal deve promover a defesa 

dos réus. 

 

O Núcleo Especializado da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

praticou 30.870 atos defensoriais entre atendimentos, medidas 

judiciais e audiências, após a entrada em vigor da Lei 11.340/2006, no 

período de agosto de 2006 a março de 2012. Na capital o Núcleo da 

Mulher foi criado em 08/2004, sendo que sua implantação ocorreu em 

19/11/2004, através do convênio Nº 094/2004-SPM firmado com a 

Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da 

República e a Defensoria Pública do Estado do Piauí com recursos do 

PRONASCI. O convênio Nº 096/2005-SPM foi celebrado devido 

crescimento da demanda no Estado e necessidade de expansão do 

Núcleo. 

 

A estrutura disponibilizada para tal atuação é de 03 Defensores 

Públicos responsáveis pela maior parte do atendimento inicial, 

audiências em defesa da vítima, sendo que 01 Defensora Pública atua 
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como coordenadora do Núcleo. Além destes 03 Defensores, o Núcleo 

dispõe de 04 servidores administrativos sendo: 01 gerente 

administrativo, 01 analista jurídico, 02 assistentes administrativos, 01 

Psicóloga, 01 Assistente Social, 02 motoristas e 08 estagiárias de 

Direito, estas últimas com ingresso por meio de teste seletivo e 

cursando o sétimo período.  

 

O espaço físico é composto de 06 salas agrupadas para atendimento 

em separado das demais demandas da Defensoria Pública, além de 01 

sala de apoio no Juizado de Combate à Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher. 

 

No interior do Estado o atendimento é realizado nos espaços de 

atendimento da Defensoria Pública juntamente com as demais 

demandas. Com o objetivo de incrementar o atendimento às mulheres 

em situação de violência na capital e no interior do Estado e efetivação 

da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), em observância às diretrizes 

do programa nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(PRONASCI), foi firmado convênio Nº 83/2008 (Projeto de 

Fortalecimento do Núcleo de Defesa da Mulher em Situação de 

Violência), realizado entre a Secretaria de Reforma do Judiciário e a 

Defensoria Pública do Estado do Piauí resultando em aquisição de 

equipamentos e contratação de serviços. 

 

Rio de Janeiro: Dentro da estrutura da Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro há um núcleo de primeiro atendimento na capital e 

sete unidades de atendimento especializado junto aos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Estado (sendo 04 na 

capital e 03 em outras cidades). Nas outras 92 (noventa e duas) 
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comarcas do interior do Estado, o atendimento a mulheres em situação 

de violência doméstica e familiar é realizado pelos Defensores Públicos 

dos Núcleos de Primeiro Atendimento, pelos Defensores Públicos em 

atuação perante os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher e Especial Adjunto Criminal ou pelos Defensores Públicos em 

atuação perante as varas de Juízos Únicos do interior. É importante 

ressaltar que, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro está 

presente em todas as Comarcas do Estado. 

 

O Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência da 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foi criado em 24 de 

novembro de 1997. Atende-se, nas dependências do NUDEM, cerca de 

3250 novas mulheres por ano, sendo certo que são realizados, em 

média, 6250 atendimentos por ano e protocolizadas cerca de 540 

medidas protetivas, também em um ano.  

 

Além das medidas protetivas, são elaboradas e ajuizadas pelo NUDEM 

todas as demais ações, em especial de direito de família, necessárias 

para a solução dos conflitos domésticos vivenciados pelas mulheres em 

situação de violência.  

 

O NUDEM é coordenado por uma Defensora Pública, responsável pelos 

atendimentos realizados em suas dependências, com a colaboração de 

catorze estagiários de direito, dois servidores de nível superior com 

formação em direito, um servidor de nível médio, uma psicóloga e 

uma assistente social, além dos funcionários de apoio, como 

recepcionista, segurança e encarregado de serviços gerais.  
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No Estado há oito Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, sendo certo que, exceto na Comarca de Niterói, há dois 

Defensores Públicos em atuação em cada Juizado, um em favor da 

mulher e outro em defesa do agressor. Em geral, nas comarcas do 

interior, onde os Juizados Especiais Criminais foram renomeados pelo 

Tribunal de Justiça do Estado para Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal, com extensão da 

competência, há dois Defensores Públicos designados, viabilizando-se 

atendimento tanto à mulher quanto agressor considerado autor do 

fato.  

 

 O NUDEM conta com amplo espaço para o atendimento das mulheres, 

sala para reuniões de grupos de reflexão com a equipe técnica, 

brinquedoteca para as crianças, sala específica para os servidores e 

para a elaboração de petições pelos estagiários, de forma que, pode-se 

afirmar que o ambiente é acolhedor e humanizado.  

 

No NUDEM o atendimento é voltado, com exclusividade, aos casos de 

violência doméstica, familiar e em razão das relações íntimas de afeto 

contra mulheres, sendo as demais espécies de violência tratadas no 

âmbito dos demais Núcleos especializados da Defensoria Pública, tal 

como o de Direitos Humanos, o da Diversidade Sexual, o da Infância e 

do Adolescente, do Idoso, o de Fazenda Pública, o do Sistema 

Penitenciário, entre outros. 

 

Os profissionais que atuam no NUDEM são capacitados para o 

atendimento às mulheres vulneráveis em razão da violência doméstica 

e familiar, na busca constante do aperfeiçoamento do serviço jurídico 

prestado. 
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Rio Grande do Norte: a realidade enfrentada pela Defensoria Pública 

do Estado do Rio Grande do Norte é bastante complicada. E isso vem 

influindo negativa e diretamente na qualidade da prestação do serviço 

de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. 

 

Sofremos com o menor número defensores públicos do país, somos 

apenas 36 (trinta e seis) em efetivo exercício para as 65 (sessenta e 

cinco) comarcas do Estado. Sofremos, ainda, com o menor orçamento 

do Brasil. Para se ter uma ideia, no ano de 2012, o orçamento da 

DPE/RN foi de apenas 10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil 

reais), o que correspondeu a pouco menos de 0,11% (zero vírgula 

onze por cento) do orçamento global do Estado. 

 

E, comparando os investimentos em todo o sistema de justiça 

(Defensoria, Magistratura e Ministério Público), chegamos à conclusão 

de que a cada R$ 100,00 (cem reais) investidos, R$ 74 (setenta e 

quatro reais) foram para o Tribunal de Justiça, R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) para o Ministério Público, e apenas R$ 1,00 (um real) para a 

Defensoria Pública. 

Em vista dessa carência humana, estrutural e financeira, a Defensoria 

do RN está presente em apenas 08 (oito) das 65 (sessenta e cinco) 

comarcas do Estado. As sedes estão implantadas na capital Natal e nos 

municípios de Mossoró, Parnamirim, Ceará-mirim, Caicó, Nova Cruz, 

Assú e Pau dos Ferros. 

 

Destes núcleos, somente existe serviço de acompanhamento à mulher 

vítima de violência doméstica em 04 (quatro) deles: Natal, Mossoró, 



    

 

20 
 

Parnamirim e Caicó, sendo que, nesse último, a previsão para 

funcionamento é a partir de janeiro de 2013. 

 

É importante destacar que a prestação desse serviço somente foi 

possível mediante convênios firmados com o Ministério da Justiça, nos 

anos de 2008/2009, e com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, 

órgão vinculado à Presidência da República, nos anos de 2011/2012, 

de modo que existe sempre a dependência da renovação e a 

ampliação desses convênios para fins de continuidade do atendimento 

especializado à mulher vítima de violência doméstica em todo o Estado 

do Rio Grande do Norte. 

 

Ainda assim, não se pode olvidar que os Núcleos Especializados 

criados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Rio Grande do 

Norte não possuem Defensores Públicos e servidores com atuação 

exclusiva, haja vista a cumulação de atribuições. 

 

Com efeito, apesar dos esforços já empreendidos, é preciso reconhecer 

que em nenhum desses núcleos o atendimento à mulher vítima de 

violência doméstica é feito de forma específica, lamentavelmente. Ao 

contrário, a escassez de membros e principalmente de servidores de 

apoio não permite a instalação de sedes especializadas, de modo que o 

atendimento ainda ocorre em conjunto com as demais demandas da 

Defensoria Pública. 

 

Rio Grande do Sul: dentro da estrutura da Defensoria Pública do 

Estado do Rio Grande do Sul há apenas um núcleo de primeiro 

atendimento(NUDEM) na capital do Estado, Porto Alegre, e uma 

Defensoria Pública especializada em atendimento às mulheres junto ao 
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Juizado de Violência Doméstica do Foro Central de Porto Alegre, que é 

o único juizado do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Ainda dentro da capital, as audiências são descentralizadas pelo 

Juizado de Violência Doméstica do Foro Central para os Foros 

Regionais, conforme maior proximidade com o endereço da mulher em 

situação de violência, a fim de facilitar o deslocamento da mulher para 

a audiência. Nos 5(cinco) Foros Regionais de Porto Alegre há um(a) 

Defensor(a) Público(a) com atribuição para atendimento e 

acompanhamento da mulher nas audiências, desde janeiro de 2012. 

 

Nas demais comarcas do Estado do Rio Grande do Sul, importa referir 

que das 164(cento e sessenta e quatro) a Defensoria Pública possui 

atendimento em apenas 145(cento e quarenta e cinco), sendo que em 

38(trinta e oito) destas, o atendimento é feito por deslocamento 

semanal( 1 ou 2 vezes por semana). Isto é, em 19(dezenove) 

comarcas do Estado não há atendimento da Defensoria Pública. Isso se 

deve ao número reduzido de agentes, atualmente 384(trezentos e 

oitenta e quatro), o que é menos da metade do número de Promotores 

de Justiça e Juízes de Direito do Estado.  

Neste ponto, salienta-se que em todas as comarcas que possuem mais 

de um(a) Defensor(a) Público(a), um atua na defesa da mulher em 

situação de violência e o outro na defesa do agressor, já que a 

Defensoria Pública possui por atribuição a defesa de todos os cidadãos 

hipossuficientes e vulneráveis. 
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O Núcleo Especializado da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande 

do Sul(NUDEM), com atuação sede na capital do Estado, foi criado pela 

Lei Estadual n.º 13.087/08, sendo regulamentado administrativamente 

pela Resolução DPGE n.º 01/2008, e vinculado ao Centro de Apoio 

Operacional da Defensoria Pública do Estado(CAOPER). A implantação 

do Núcleo foi viabilizado através de convênio firmado entre a 

Instituição e a Secretaria de Reforma do Judiciário, com recursos do 

PRONASCI, em 20.11.2008. 

 

O Núcleo é dividido em atividades de execução e de apoio. O órgão de 

execução é formado por 2(dois) Defensores Públicos que atuam no 

primeiro atendimento, 1(uma) Defensoria Pública que atua junto ao 

Juizado de Violência Doméstica do Foro Central, bem como 1(um) 

Defensor Público em cada Foro Regional (cinco) para atendimento e 

acompanhamento das audiências descentralizadas. 

 

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul não possui 

quadro de apoio de servidores, caso em que o NUDEM conta apenas 

com o apoio de 1(uma) psicóloga cedida do quadro da antiga Caixa 

Estadual(Autarquia desativada), 2(duas) estagiárias do Curso de 

Psicologia e 3 (três) estagiárias do Curso de Direito. O órgão de apoio 

é formado por 1(uma) Defensora Pública dirigente e 5(cinco) 

Defensoras Públicas membros de apoio. 

 

As atividades do órgão de execução são: atendimento jurídico integral 

e psicológico das mulheres em situação de violência realizado na sede 

central da Defensoria Pública em Porto Alegre, no Juizado 
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Especializado em Violência Doméstica do Foro Central, atendimento e 

realização de audiências nos Foros Regionais de Porto Alegre; 

atendimento realizado pelas estagiárias do curso de Psicologia, com 

supervisão de Psicólogo, na Delegacia de Polícia da Mulher de Porto 

Alegre e no Foro Central de Porto Alegre (manhãs no JVD e tardes na 

DEAM). 

 

As atividades do órgão de apoio, formado por Defensoras Públicas que 

possuem suas atribuições em diversas comarcas do Estado, são: 1) 

dar apoio/suporte aos colegas Defensores Públicos do interior que 

atuam na área, fornecendo material de defesa (pesquisa, 

jurisprudência, artigos, etc.), kits de material gráfico sócio-educativo 

de divulgação; 2) realizar eventos de capacitação quanto à matéria 

VIOLENCIA DOMESTICA e troca de experiências entre os Defensores 

Públicos que atuam na área; 3) realizar palestras, seminários, 

educação em direitos para as mulheres, divulgação do serviço do  

NUDEM; 4) divulgar o Núcleo através dos meios de comunicação 

(jornais, TV, rádio), material gráfico sócio-educativo (cartilhas, flyers, 

cartazes); 5) buscar aprimoramento do trabalho em rede com os 

demais órgãos responsáveis pela defesa dos Direitos da Mulher. 

 

O espaço físico é composto por três salas de atendimento na sede 

central, uma para cada Defensor Público e seu estagiário e uma sala 

para a psicóloga e suas duas estagiárias. No Foro Central há uma sala 

de apoio pequena para a Defensora Pública e sua estagiária, o que se 

mostra muito insuficiente, diante da grande demanda e a necessidade 

da privacidade no atendimento. 
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Quanto aos atendimentos, em que pese a grande redução no números 

de Defensores Públicos, por aposentarias e exonerações para atuar em 

outras carreiras jurídicas, houve um aumento gradual dos 

atendimentos de mulheres pela Defensoria Pública do Estado do Rio 

Grande do Sul.  

 

Colaciona-se a seguir o quadro de atendimentos jurídicos feito pelo 

NUDEM da capital durante o ano de 2009, 2010, 2011 e janeiro a abril 

de 2012, bem como os atendimento jurídicos feitos por região do 

Estado durante o ano de 2011 a abril de 2012. Após, informa-se os 

atendimentos psicológicos feitos em 2010 e 2011 em Porto Alegre. 
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Roraima: Em Boa Vista, Capital, há uma Defensora titularizada no 

Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a 

mulher, criado em julho de 2010, para atender toda e qualquer 

demanda relacionada às vítimas, auxiliada por uma estagiária de 

direito e uma atendente; e um Defensor também titularizado, que atua 

na defesa do acusado, auxiliado por dois estagiários e um atendente.  

 

Dispõe-se, para atendimento da vítima e do agressor, de apenas duas 

pequenas salas, 2m x 3m, na sede do Juizado Especializado em 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.  

 

LOCAL Ano 2009 Ano 2010
Porto Alegre 1989 2876 4865

LOCAL Ano 2011 Jan/abril 2012
Porto Alegre 3663 938 4601

Região Metropolitana, Litoral e Serra 1903 691 2594
Interior 1697 292 1989
Total 7263 2021 9184

LOCAL Ano I - 2010 Ano II - 2011 TOTAL
Atendimento psicoterapêutico no NUDEM/Porto Alegre 252 452 704

Acolhimento Psicológico na Delegacia da Mulher/Porto Alegre 229 351 580

113 301 414
TOTAL 594 1104 1698

ATENDIMENTOS JURÍDICOS  - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 Total

 Total

ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS – PORTO ALEGRE

Acolhimento Psicológico na Defensoria Pública junto ao 
Juizado de Violência Doméstica/Porto Alegre
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Antes da criação e instalação do Juizado Especializado os processos 

tramitavam na 2ª Vara Criminal da Capital e nas Varas Únicas do 

Interior.  

 

O Núcleo de Defesa da Mulher da DPE-RR está criado por resolução do 

Conselho Superior, mas ainda não foi implantado. 

 

A estrutura disponibilizada para acolhimento e encaminhamento das 

demandas das mulheres é deficiente, não há gabinetes para os 

Defensores, portanto não é garantida a humanidade e privacidade 

necessária aos atendimentos: não há assistentes sociais e psicólogos 

ligados à DPE-RR, mas existe a equipe multidisciplinar do Juizado da 

Capital, que atua por provocação do Juízo, geralmente na elaboração 

de laudos, para auxiliar nas demandas, principalmente nos pedidos de 

restabelecimento de visitas, quando suspensas por Medidas Protetivas. 

 

Não há veículos e motoristas a serviço exclusivo da Defensoria 

especializada no atendimento às vítimas. Tampouco Oficiais de 

Mandados próprios da DPE-RR, o que dificulta muito o contato com a 

vítima e a rede de serviços.   

 

A Defensoria Pública está presente em todas as 7 (sete) comarcas do 

interior do Estado de Roraima,  mas contando com apenas um 

Defensor por Comarca. Diante disso, o primeiro atendimento é feito à 

vítima ou ao agressor, dependendo da ordem de chegada. Havendo 

necessidade de contraditório, o Defensor da comarca do interior oficia 

ao Defensor Geral solicitando que seja nomeado outro Defensor para 

atuar na defesa da parte que restar desassistida. O atendimento é 

realizado nos espaços de atendimento da Defensoria Pública, 
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juntamente com as demais demandas. Tendo-se que o processo de 

Medidas Protetivas e o correspondente processo penal correm na Vara 

Única de cada Comarca do Interior. 

 

O Núcleo da Defensoria Pública de atendimento à mulher vítima de 

violência doméstica e familiar da Capital Boa Vista, realizou 

aproximadamente 17.850 atos defensoriais, entre atendimentos, 

medidas judiciais e audiências, desde a criação do Juizado, em meados 

de 2010, até o mês de junho de 2012.  

 

Os dados estatísticos do interior não informam os atendimentos 

especializados à mulher, portanto não há números específicos, nem 

aproximados a serem disponibilizados, muito embora seja notória a 

intensidade com que ocorrem as violências. 

 

São Paulo: a fim de auxiliar e prestar suporte na atuação dos 

Defensores Públicos do Estado de São Paulo, a lei orgânica da 

Instituição previu a criação de Núcleos Especializados, competindo a 

eles compilar e remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter 

vinculativo, aos Defensores Públicos; propor medidas judiciais e 

extrajudiciais, para a tutela de interesses individuais, coletivos e 

difusos, e acompanhá-las, agindo isolada ou conjuntamente com os 

Defensores Públicos, sem prejuízo da atuação do Defensor Natural; 

realizar e estimular o intercâmbio permanente entre os Defensores 

Públicos, objetivando o aprimoramento das atribuições institucionais e 

a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas; realizar e 

estimular o intercâmbio com entidades públicas e privadas, bem como 

representar a instituição perante conselhos e demais órgãos 

colegiados, por qualquer de seus membros, mediante designação do 
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Defensor Público-Geral do Estado; atuar e representar junto ao 

Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, propondo as medidas 

judiciais cabíveis; prestar assessoria aos órgãos de atuação e de 

execução da Defensoria Pública do Estado e coordenar o acionamento 

de Cortes Internacionais. 

 

Diante disso, em 2008, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

criou o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da 

Mulher – NUDEM, o qual atualmente é composto por um Defensor 

Público Coordenador, um Defensor Público Coordenador-Auxiliar, um 

Assessor Técnico, um Oficial de Defensoria, um Agente de Defensoria 

(Psicólogo) e três estagiários de Direito. 

 

Diferentemente de outros Estados, o NUDEM da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo não possui atribuição de atendimento individual, 

todavia cabe também ao Núcleo garantir a efetiva aplicação da Lei nº 

11.340/2006 (Lei Maria de Penha).  

 

O NUDEM organiza a atuação de Defensores Públicos, que promovem 

atendimentos jurídicos à mulher vítima de violência doméstica e 

familiar em nove (9) Centros e Casas de Atendimento à Mulher na 

Capital, mantidos pela Secretaria de Participação e Parceria do 

Município de São Paulo e, em quatro (4) Centros no Interior do Estado, 

em parceria com as Prefeituras locais – Bauru, São José do Rio Preto, 

São Carlos e Presidente Prudente. 

 

Nos referidos plantões de atendimento à mulher, o(a) Defensor(a) 

Público(a) atende a usuária individualmente e, quando necessário, com 

acompanhamento de equipe técnica (psicóloga e assistente social), 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/41/Documentos/lei11340_mariadapenha.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/41/Documentos/lei11340_mariadapenha.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/41/Documentos/lei11340_mariadapenha.pdf
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imprimindo o caráter multidisciplinar trazido pela Lei nº 11.340/2006. 

Em tais atendimentos, além dos encaminhamentos aos serviços 

necessários ao caso concreto, são confeccionadas as ações judiciais 

necessárias, englobando não só as ações de família (divórcio, 

reconhecimento e dissolução de união estável, fixação de guarda, 

alimentos, dentre outras), como também as medidas protetivas de 

urgência necessárias, além de expedição de ofícios às Delegacias de 

Defesa da Mulher e Ministério Público oficiante no procedimento 

criminal. 

 

Além do atendimento em sistema de plantão nos Centros, a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo acolhe a demanda da mulher vítima de 

violência doméstica em todos os locais onde promove atendimento 

inicial, sendo considerada como urgente. 

Com a criação dos Juizados de Violência Doméstica, a Defensoria 

Pública, visando prestar assessoria jurídica especializada, designou 

Defensores Públicos para atuarem em defesa da mulher vítima de 

violência doméstica. Hoje tal atuação se dá em apenas dois Juizados 

de Violência – Foro Central e do Butantã, sendo que em cada um 

desses Juizados atua um Defensor Público, auxiliados por estagiários 

de direito.  

 

 

Sergipe: o NUDEM de Aracaju foi criado por ato normativo interno do 

Conselho Superior e funciona com 5 (cinco) Defensoras Públicas que 

não são titulares do núcleo, apenas cumulam as funções com a sua 

lotação principal, atendendo em sistema de plantões, pela manhã do 

Fórum Gumersindo Bessa onde se encontra instalada a 11ª Vara 

Criminal Especializada em  atendimento a Grupos Vulneráveis e a 
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tarde na Central de Atendimento da Defensoria Pública do Estado de 

Sergipe – “Diva Costa Lima” obedecendo escala fixa, onde atendem as 

partes que procuram para serem acompanhadas, participando de 

algumas audiências, ajuízam ações necessárias a exemplo de: Medidas 

Protetivas de Urgência, Queixa-crime, Ações de Alimentos, Guarda de 

Menores, União Estável, Divórcio, Cumprimento de Sentença, 

Execuções de Alimentos e Ações Cautelares, dentre outras da área de 

família. Enfim, orientando e adotando as providencias necessária a 

garantia dos direitos da mulher. 

 

Considerando que os membros do NUDEM não são titulares no núcleo 

e respondem paralelamente com a sua lotação principal, cujas Varas 

funcionam na parte da manhã, muitas vezes existem choques de 

audiências com as da 11ª Vara Criminal e que são priorizadas em 

razão da titularidade e por no processo criminal já existir a atuação do 

Promotor de Justiça. 

 

O NUDEM só foi implantado da Capital, considerando que muitas 

Comarcas estão sem Defensores Públicos, em razão do quadro se 

encontrar incompleto. Por tal razão os casos de violência domésticas 

nos demais municípios são acompanhados pelos Defensores Públicos 

das Comarcas quando este existe na lotado na Comarca. 

 

No momento só existe uma estagiária de psicologia lotada no NUDEM 

e que recebe orientação da equipe de Psicólogas do CIAPS - Centros 
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Integrados de Atenção Psicossocial da Defensoria Pública do Estado de 

Sergipe. 

 

Na 11ª Vara Criminal Especializada em atendimento a Grupos 

Vulneráveis, tramitam apenas as ações penais e as Medidas Cautelares 

de Urgência, enquanto que as demais ações de família que são 

distribuídas para as Varas Privativas da Capital levando em 

consideração o Bairro onde reside a vítima para facilitar o acesso a 

Justiça. 

 

Todas as ações são preparadas pelas Defensoras Públicas do NUDEM, 

sem auxílio de estagiário e são acompanhadas pelo Defensor Público 

com atuação na Vara para a qual for distribuída. 

 

Durante algum tempo o NUDEM funcionou nas dependências da 

Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV). Porém, desde 

julho passou a funcionar na Central de Atendimento da Defensoria 

Pública do Estado de Sergipe – “Diva Costa Lima”, onde funcionam 

todos os demais núcleos da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. 

 

O espaço destinado ao NUDEM é de uma pequena sala, devidamente 

equipada com ar condicionado, scanner, impressora, notebooks, fax, 

acesso a internet, telefone e farto material de consumo, onde as 

mulheres são atendidas inicialmente pela estagiária que faz o 

acolhimento e em seguida passa para a Defensora Pública com o 

histórico do caso, para as demais providencias. 
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No NUDEM de Aracaju não existe nenhum funcionário de apoio. 

 

Desde janeiro de 2011, o NUDEM não possui equipe multidisciplinar, 

pois o contrato da psicóloga e assistente social, fruto do convênio com 

o Ministério da Justiça, foi de apenas um ano. Porém, conta com o 

apoio da equipe multidisciplinar da Defensoria Pública através do 

CIAPS, que faz acompanhamento psicológico individual e em grupo, 

realizam visitas domiciliares, confeccionando relatórios técnicos dos 

casos para os processos, que servem de amparo para impugnações e 

requerimentos diversos. 

 

O NUDEM de Aracaju possui um carro fruto do convênio com o 

PRONASCI, que é usado para as visitas domiciliares, levar as vítimas a 

Delegacia, Instituto Médico Legal, deslocamento das Defensoras 

Públicas para palestras nas comunidades e o motorista é prestador de 

serviço. 

 

Vários contratos á foram feitos com o presidente do Tribunal de Justiça 

para criação do Juizado Especial Maria da Penha, mas ele e sua equipe 

insistem em afirmar que não justifica a criação de uma Vara com o 

número de processos em tramitação, afirmam apenas que “irão 

reforçar” a 11ª Vara Criminal, como estão fazendo a partir do próximo 

mês, com a designação de mais um Juiz e um Promotor de Justiça 

para realização de audiências em regime de Mutirão, em razão das 

audiências de réus presos estarem sendo agendadas para final de abril 

de 2013. 

 

Em Aracaju os processos de violência contra mulher, tramitam na 11ª 

Vara Criminal da Comarca de Aracaju, em funcionamento no Fórum 
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Gumersindo Bessa, que é específica para o processamento das ações 

de todos os grupos vulneráveis, quais sejam: mulher, 

criança/adolescente, idosos. Até o momento é composta por 1 (um) 

juiz, 1 (um) promotor, 2 (dois) assessores, estagiários, 1 (um) chefe 

de secretaria, funcionários, 1 (um) defensor público que acompanha os 

réus. Possui ainda uma equipe multidisciplinar com 2 (dois) psicólogos 

e 1 (um) estagiário de psicologia, 2 (dois) assistentes sociais e 1(um) 

estagiário. 

 

No último relatório parcial do dia 13 de agosto de 2012, existiam em 

tramitação 1.606 (um mil, seiscentos e seis) processos, dos quais 

1.110 (um mil, cento e dez) processos são da Lei Maria da Penha; 136 

(cento e trinta e seis) com parte maior que 60 (sessenta) anos e 455 

(quatrocentos e cinqüenta e cinco) com vítimas menores. 

 

Na Vara só existe lotado um Defensor Público que normalmente 

defende os réus. 

 

Paralelamente as atividades efetivas de ajuizamento e 

acompanhamento das ações, O NUDEM/Aracaju vem fazendo um 

trabalho preventivo, com palestras para vários seguimentos como: 

escolas, associações de bairro voltadas para a mulher, construção civil. 

Recentemente foi firmado convênio entre a Defensoria Pública do 

Estado e a Secretaria de Estado da Educação para a realização de 2 

(duas) palestras mensais pelo prazo de 2 (dois) anos em escolas 

públicas estaduais tendo como público alvo: pais, alunos e pessoas 

interessadas na comunidade; para falar da Lei Maria da Penha. 
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A princípio os bairros escolhidos para as palestras foram são os de 

maiores índices de violência contra a mulher, com pretensão de 

ampliação do projeto para outros bairros. 

 

O NUDEM de Aracaju conta com o apoio da Secretaria Especial de 

Políticas Públicas para Mulheres, cujos eventos para divulgação da Lei 

Maria da Penha e sua aplicação, normalmente ocorrem em parceria 

desde a programação até a efetivação, fato que facilita o acesso da 

vítima que muitas vezes na sabe como iniciar a busca dos seus 

direitos. Bem como com toda a rede de combate a violência contra a 

mulher, contando com boa articulação com o Ministério Público, 

Magistratura, Segurança Pública e diversos seguimentos. 

 

III- DIFICULDADES ESTRUTURAIS INTERNAS 

 

1) Falta de consolidação da política de enfrentamento à violência 

contra a mulher como uma prioridade em todas as Defensorias 

Públicas Estaduais, o que em muitas situações tem implicado em falta 

de estruturação física, de pessoal, de condições de trabalho que 

propiciem o atendimento especializado e humanizado que a lei requer 

em TODAS as cidades onde exista órgão da Defensoria Pública em 

funcionamento. 

 

2) Ausência de uma identidade comum de atuação, ou de 

amadurecimento da forma de atuação nos caso de violência doméstica 

e familiar, decorrência muitas vezes das características do Judiciário, 

Ministério Público e Defensorias Públicas de cada Estado. Um exemplo 

disso, é o mecanismo legal de atuação do(a) Defensor(a) Público(a) da 

vítima no processo penal, em alguns Estados a forma utilizada tem 
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sido apenas de acompanhamento da vítima para orientá-la, sem 

intervenção ou prática de atos processuais, em outros, o Defensor(a) 

Público(a) pratica atos como assistente de acusação. 

Tal definição interfere na amplitude da atuação do Defensor Público da 

vítima e certamente implica na necessidade de reforço da equipe 

defesa, pois acarreta indiscutível sobrecarga de trabalho.  

 

3) Inexistência no âmbito dos Núcleos Especializados profissional da 

psicologia ou serviço social. 

Não se trata, em absoluto, da sobreposição de serviços da rede. Não 

referimos aqui ao acompanhamento que é prestado pelos centro de 

referência, mas da necessidade no atendimento inicial da vítima de 

profissionais minimamente das referidas áreas para definição mais 

precisa dos encaminhamentos no momento inicial, ou mesmo da 

necessidade de estabilização de  mulheres com quadro de doença 

mental, muitas vezes decorrente da própria situação de violência. Não 

é incomum, Defensores e Defensoras que atuam na defesa da vítima 

terem de atuar, sem o conhecimento especializado, no atendimento de 

mulheres em pleno surto. 

 

Nessas situações, diariamente vivenciadas no atendimento, não há 

como solicitar o deslocamento da equipe do Centro de Referência ou 

tentar encaminhar a vítima até lá, o que acaba por agravar o estado 

de saúde da vítima ou tornar insatisfatório para esta o serviço da 

Defensoria Pública. 

 

4) Quadro insuficiente de Defensores Públicos nos Estados. 

Não raro, as Defensorias Públicas dos Estados passam por este 

problema, qual seja, quantidade insuficiente de Defensores Públicos, o 
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que impõe à instituição a generalização do serviço ineficaz para o 

propósito da Lei 11.340/06. 

 

De outra parte, a ausência de Defensor Público para promover a 

defesa do agressor em alguns Estados tem gerado atraso nos 

processos, perpetuando-se as violências sofridas pelas mulheres. 

 

Assim, sem qualquer crítica aos demais serviços de assistência 

jurídica, por determinação constitucional e infraconstitucional a 

assistência jurídica dos hipossuficientes deve ser realizada 

precipuamente pela Defensoria Pública. Tal não se dá por mera 

liberalidade do legislador, mas corresponde à garantia de acesso à 

justiça integral, contínuo e especializado. 

 

5) Não reconhecimento por parte sociedade civil acerca da importância 

do serviço de assistência jurídica à vítima de violência a ser prestado 

pela Defensoria Pública. 

 

IV- DIFICULDADES ESTRUTURAIS EXTERNAS 

 

1)Necessidade de que todos os programas de implementação de redes 

ou serviços de atenção a mulheres em situação de violência não 

doméstica, incluam a Defensoria Pública como instituição essencial no 

enfrentamento a essas outras violências. 

 

2) Falta de institucionalização da Rede de Serviços, o que gera a 

inobservância pelos gestores estaduais e/ou municipais da 

continuidade qualificada dos serviços, com corpo de servidores 

adequadamente selecionado para desempenho dessas funções e 
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estruturas que atendam às demandas de mulheres em situação de 

violência, do modo como a lei determina. 

 

3)  Repartição objetiva das competências dos serviços: quem assume 

o custo em seu orçamento; quem define o fluxo de funcionamento: 

quem assegura e capacita a equipe para o serviço. 

 

4) Definição pelas instituições e serviços mencionados no art.8º, I da 

Lei Maria da Penha, da unidade de referência responsável pelo 

atendimento a mulheres em situação de violência em todas as 

comarcas. 

 

5)Falta de capilarização dos serviços e, consequentemente, da atenção 

à mulher nas cidades do interior, sobretudo quando não são cidades-

pólo.  

 

6) No âmbito da Polícia Civil do Estado, em especial nas Delegacias de 

Polícia de Bairro, o atendimento às mulheres em situação de violência 

doméstica ainda é deficiente. Persiste a resistência na realização de 

registros de ocorrências e, quando são feitos, em geral, não são 

redigidos com o mínimo de informações necessárias para a 

compreensão da situação.  

 

7) Não há uniformidade de entendimento nos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, de forma que há grande 

variação nas decisões judiciais, inclusive no tocante à própria 

competência dos Juizados. 
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8) Necessidade de mais Varas e Delegacias Especializadas, devendo 

haver, ao menos, uma DDM nos municípios com mais de 60 mil 

habitantes; 

 

9) A representação, nos casos em que ainda se exige, não é feita na 

hora da lavratura do boletim de ocorrência, forçando a ofendida a 

retornar à delegacia, embora, muitas vezes, ela não possua condições 

para a locomoção; 

 

10) Falta de cumprimento do art.35, V, da Lei 11.340/2006, tendo em 

vista que não há centros de educação e reabilitação para agressores; 

 

11) Ausência de previsão e disseminação da equidade de gênero e 

divulgação da LMP em todos os currículos escolares, inclusive 

superiores; 

 

12) Sistemas de informática da polícia necessitam de atualização para 

adequar-se aos termos da LMP; 

 

13) Alguns sistemas do Judiciário impedem a folha de antecedentes 

negativa caso haja medidas protetivas de urgência, embora estas 

sejam eminentemente cíveis; 

 

14) Falta de capacitação da polícia para as situações de flagrante; 

 

15) Falta de capacitação dos profissionais de saúde, com estímulo 

para a notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher. 
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16) Falta de leitos para tratamento da dependência química dos 

adictos envolvidos no ciclo de violência doméstica e familiar, havendo 

alas em separado para mulheres e homens, o que acaba por contribuir 

para a reincidência dos agressores domésticos e familiares.   

 

17) Falta de vale transporte e vale alimentação para possibilitar a 

locomoção das mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar. 

 

18) Demora na conclusão dos Inquéritos policias e em muitos casos os 

mesmos não são remetidos aos juizados; 

 

19) Falta de juiz Titular  em alguns juizados ,prejudicando assim o 

andamento processual  .           

 

20) A Necessidade de Defensores especializados no atendimento a 

Mulher Vítima de violência para uma melhor prestação do serviço; 

 

21) Necessidade de criação de uma central de analise das Medidas 

Protetivas desvinculada dos juizados de violência Doméstica e com 

juízes especializados na matéria  ,para que sejam cumpridos os prazos 

dos art. 18 da lei 11.340/2006. 

 

22) Criação  e instalação de  juizados de violência Doméstica onde 

ainda não existem e ampliação de seu quantitativo e estrutura onde já 

se encontrem instalados. 

 

23) Déficit de informação no momento em que a mulher se dirige à 

Delegacia para registro da ocorrência, acerca dos desdobramentos 
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processuais necessários a que ela consiga acessar seus direitos 

regularmente, o que gera uma diferença evidente entre os números 

dos registros de ocorrência e a quantidade de mulheres que se dirigem 

à Defensoria Pública e consequentemente aos Juizados para garantir 

sua proteção jurídica.  

 

 

V- ENTRAVES LEGISLATIVOS NO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA 

LEI 11.340/06 

 

1) Ausência de tipificação de algumas espécies de violência (a 

exemplo da psicológica), cujas dificuldades de enquadramento no tipo 

penal de ameaça ou lesão à saúde mental, acabam por provocar 

dificuldade na apuração da conduta do agressor, contribuindo para sua 

impunidade. Vide art.7º da LMP. 

 

2) Ausência de regulamentação do art.9º, § 2º, II, ou sua baixa 

exequibilidade, haja vista que os processos de violência doméstica 

raramente são resolvidos num prazo de seis meses. 

 

3) Ausência de cumprimento pelos Tribunais de Justiça estaduais do 

quanto disposto no art.14 da LMP, fazendo com que as mulheres 

litiguem, sobre um mesmo conflito,em no mínimo dois órgãos da 

justiça. 

 

4) Ausência de prazo para cumprimento da medida protetiva, visto 

que o prazo contido no art.18 refere apenas ao juiz. 
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5) Ausência do prazo do art. 12, inciso III, para concessão de medidas 

protetivas de urgência, visto que o prazo de remessa com o pedido da 

ofendida é de quarenta e oito horas.  

 

6) Estabelecimento de regras mais específicas acerca do sistema 

recursal a ser aplicado nos processos de medidas protetivas, pois a 

remessa aos Códigos de Processo Penal e Código de Processo Civil tem 

gerado decisões diversas que, em grande maioria, geram prejuízo à 

mulher em situação de violência.  

 

7)Necessidade de dar novo tratamento às escusas absolutórias nos 

crimes patrimoniais cometidos pelos cônjuges, filhos e companheiros 

em face das mulheres, no âmbito doméstico, sob pena das violências 

patrimoniais restarem impunes. 

 

VI- CONCLUSÕES 

 

O presente texto foi elaborado no intuito de proporcionar ao Conselho 

Nacional de Defensores Públicos Gerais um panorama da atuação das 

Defensorias Públicas do Brasil na área de enfrentamento à violência 

contra a mulher, voltado inicialmente a responder e subsidiar 

adequadamente a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 

Violência contra a Mulher. 

 

As informações aqui contidas foram coletadas entre os meses de maio 

e agosto de 2012 pelos Defensores Públicos que compõem a Comissão 

Especial de Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEGE e se 

constituíram em tarefa muitas vezes hercúlea, dado à deficiência dos 

sistemas de informação de algumas Defensorias. 
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Como dito acima, em que pese a destinatária do presente trabalho 

fosse a CPMI da Violência Contra a Mulher, é possível que conteúdos 

relativos a dificuldades internas e externas possam sinalizar aos 

Defensores Públicos Gerais os desafios presentes na atuação diária de 

defensores e defensoras públicas em defesa de mulheres em situação 

de violência doméstica e familiar, o que, por certo, gerará não apenas 

conhecimento mais aprofundado da temática nos seu aspecto prático, 

mas também apontará para propostas de intervenção da Defensoria 

Pública em diversos âmbitos: sistema de justiça, segurança pública e 

legislativo federal. 

 

 


