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INFORMATIVO

Neste mês de agosto, em que a Lei Maria 
da Penha completa sete anos, pesquisa 
de opinião realizada com o apoio da 

Campanha Compromisso e Atitude mostra 
que 98% da população brasileira já ouviu 
falar na Lei nº 11.340, criada para coibir e 
punir a violência doméstica e familiar contra 
as mulheres.

Para ajudar a pensar o balanço deste 
aniversário de forma propositiva, esta se-
gunda edição do Informativo Compromisso e 
Atitude traz reportagens, artigos, entrevistas, 
cobertura de eventos e pesquisas que aju-
dam a sintetizar avanços e enumerar obstá-
culos para novas estratégias e atitudes pela 
efetivação dos direitos das mulheres. Nesta 
edição, confi ra:

• Avaliações sobre os sete anos de apli-
cação da Lei: Representantes das entidades 
parceiras da Campanha, operadores do Siste-

ma de Justiça, gestores públicos e espe-
cialistas sintetizam o quadro colocado 
para enfrentar a violência contra a 
mulher no Brasil hoje. Entre os entre-
vistados, estão a ministra Eleonora 
Menicucci, da Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres, o conselheiro 
Ney Freitas, do Conselho Nacional 
de Justiça, o secretário para Refor-
ma do Judiciário do Ministério da 
Justiça, Flávio Caetano, entre outros.

• Artigo de Flávia Piovesan, em que a 
procuradora do Estado comenta as principais 
mudanças introduzidas pela Lei nº 11.340, 
ao mesmo tempo em que aponta seus limi-
tes atuais.

• Repercussões sobre a pesquisa de 
opinião inédita Violência e Assassinatos de 
Mulheres. Os dados revelam a signifi cativa 
preocupação da sociedade com a violência 

doméstica e os assas-
sinatos de mulheres 

pelos parceiros ou ex-
-parceiros no Brasil. Para 

representantes do Poder 
Público, eles refl etem a 

demanda por respostas efi -
cazes do Estado.

• Reportagem sobre a 
7ª Jornada da Lei Maria da 

Penha mostra que o Conselho Nacional de 
Justiça priorizará formas de promover na 
prática a segurança que a medida protetiva 
promete às mulheres em situação de violên-
cia. A rapidez em expedir a medida e o em-
penho em garantir seu acompanhamento 
são considerados, tanto pelo Poder Judiciário 
quanto pelo Executivo, elementos essenciais 
para evitar o homicídio de mulheres que já 
denunciaram seus agressores.

ATITUDE
Poder Público a� rma que terá tolerância
zero com a violência doméstica

2

INFORMATIVO
UMA PUBLICAÇÃO DA
CAMPANHA COMPROMISSO E ATITUDE PELA LEI MARIA DA PENHA
Editada pelo Instituto Patrícia Galvão - Mídia e Direitos

No 2 - Agosto/2013

Sete anos depois,
todos conhecem
a Lei Maria
da Penha 

REFLEXÕES E PROPOSTAS
Entrevistas exclusivas e matéria sobre a 
7ª Jornada da Lei Maria da Penha trazem 
um balanço do aniversário da legislação e 
propõem ações para seguir efetivando os 
direitos das mulheres no Brasil
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COMPROMISSO E ATITUDE
Con� ra análises de 
especialistas sobre os artigos 
da Lei Maria da Penha

4e5 PESQUISA INÉDITA
Reportagem repercute demanda da 
população captada pela pesquisa de 
opinião Violência e Assassinatos de 
Mulheres

3 ARTIGO EXCLUSIVO
A luta das mulheres pelo direito a uma 
vida sem violência, por Flávia Piovesan

de Justiça, o secretário para Refor-

doméstica e os assas-
sinatos de mulheres 

pelos parceiros ou ex-
-parceiros no Brasil. Para 

representantes do Poder 
Público, eles refl etem a 

demanda por respostas efi -

• Reportagem sobre a 

ma de Justiça, gestores públicos e espe-
cialistas sintetizam o quadro colocado 
para enfrentar a violência contra a 
mulher no Brasil hoje. Entre os entre-
vistados, estão a ministra Eleonora 
Menicucci, da Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres, o conselheiro 
Ney Freitas, do Conselho Nacional 
de Justiça, o secretário para Refor-

a Lei Maria
ma de Justiça, gestores públicos e espe-
cialistas sintetizam o quadro colocado 
para enfrentar a violência contra a 
mulher no Brasil hoje. Entre os entre-
vistados, estão a ministra Eleonora 
Menicucci, da Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres, o conselheiro 
Ney Freitas, do Conselho Nacional 
de Justiça, o secretário para Refor-

ma de Justiça, gestores públicos e espe-
cialistas sintetizam o quadro colocado 
para enfrentar a violência contra a 
mulher no Brasil hoje. Entre os entre-
vistados, estão a ministra Eleonora 
Menicucci, da Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres, o conselheiro 
Ney Freitas, do Conselho Nacional 
de Justiça, o secretário para Refor-

ma de Justiça, gestores públicos e espe-
cialistas sintetizam o quadro colocado 
para enfrentar a violência contra a 
mulher no Brasil hoje. Entre os entre-
vistados, estão a ministra Eleonora 
Menicucci, da Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres, o conselheiro 
Ney Freitas, do Conselho Nacional 
de Justiça, o secretário para Refor-

doméstica e os assas-
sinatos de mulheres 

pelos parceiros ou ex-
-parceiros no Brasil. Para 

representantes do Poder 
Público, eles refl etem a 

demanda por respostas efi -
cazes do Estado.

• Reportagem sobre a 

Essas matérias - e muito mais - podem ser acessadas na íntegra no Portal Compromisso e Atitude, um 
espaço na internet a serviço da divulgação de informações e ações relevantes dos parceiros da Campanha: www.compromissoeatitude.org.brcompromissoeatitude.org.br
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Poder Público 
afi rma que terá 
tolerância zero 
com a violência 
doméstica 

A pesquisa Percepção da Sociedade 
sobre Violência e Assassinatos de 
Mulheres, realizada pelo Data Popu-

lar e Instituto Patrícia Galvão, revelou que 
98% da população brasileira já ouviu falar 
na Lei nº 11.340. “Nestes sete anos poucas 
leis foram tão disseminadas no país como 
a Lei Maria da Penha. Mas precisamos evo-
luir também no plano do comportamento”, 
declarou o desembargador Ney José de Frei-
tas, presidente da Comissão Permanente de 
Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho 
Nacional de Justiça. 

Ao passo que a conquista é comemo-
rada no dia 7 de agosto, data em que a Lei 
fez sete anos e que foi celebrada em incon-
táveis eventos por todo o Brasil, desafi os 
seguem no horizonte para efetivação dos 
direitos das mulheres. 

A pesquisa mostrou também que para 
70% dos entrevistados a mulher sofre mais 
violência dentro de casa do que em espaços 
públicos no Brasil. “Temos que ter tolerância 

zero e deve haver uma parceria entre todos 
os órgãos da sociedade. De minha parte, en-
quanto Poder Executivo, já tenho dados su-
fi cientes que me obrigam a agir”, enfatizou 
Eleonora Menicucci, ministra da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República (SPM-PR).

Entre as ações, a grande aposta da SPM 
é o Programa Mulher, Viver Sem Violência, 
lançado em março, que prevê a implemen-
tação da Casa da Mulher Brasileira em todo 
o país – um espaço que reunirá uma série 
de serviços, que incluem assistência social, 
atendimento psicológico, Delegacia Espe-
cializada, Juizado, Promotoria de Justiça, 
Defensoria Pública e também qualifi cação e 
capacitação para geração de renda. 

O Programa prevê ainda a ampliação 
da Central de Atendimento à Mulher – 
Ligue 180, que será transformada em 
Disque Denúncia, e um investimento da 
ordem de R$ 100 milhões em campanhas 

 Leia na íntegra no
Portal Compromisso e Atitude:

http://wp.me/p3hjHZ-3Ee

para promover mudanças de mentalida-
de, valores e práticas, como a Compromis-
so e Atitude pela Lei Maria da Penha e a 
Quem Ama Abraça.

Campanha busca ampliar adesões
A Campanha Compromisso e Atitude 

completou um ano de existência no ani-
versário da Lei Maria da Penha. Nestes 12 
meses, contou com lançamentos nas cinco 
regiões do Brasil, além de eventos estadu-
ais e municipais em que representantes do 
Poder Executivo e do Sistema de Justiça 
reafi rmaram seu compromisso com os obje-
tivos da campanha: a atuação conjunta para 
garantir o acesso à Justiça pelas mulheres.

Na avaliação da secretária de Enfrenta-
mento à Violência contra as Mulheres da SPM-
-PR, Aparecida Gonçalves, a Campanha intro-
duziu um novo elemento, que é o combate à 
impunidade, colocando em evidência a impor-
tância da mobilização dos Tribunais de Justiça, 
dos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas. 

A receptividade e adesão têm sido tão 
grandes que “a Campanha já está fazendo 
um ano agora, no dia 7 de agosto, e conti-
nua sendo lançada nos Estados e municípios. 
Acho que isso é a prova de que ela está tendo 
continuidade e que estamos encontrando 
portas abertas no Judiciário para a Campa-
nha”, comemora a secretária.

A Campanha Compromisso e Atitude 
entra agora em uma nova fase, que pre-
vê maior ênfase sobre a participação de 
empresas e da sociedade na rede de pro-
teção à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar. 
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ARTIGO EXCLUSIVO

A luta das mulheres
pelo direito a uma
vida sem violência

por Flávia Piovesan

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340) nasceu em 7 de agosto 
de 2006, instituindo, de forma inédita, mecanismos para 
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

bem como medidas para a prevenção, assistência e proteção às 
mulheres em situação de violência.

Diversamente de dezessete países da América Latina, 
o Brasil até 2006 não dispunha de legislação específi ca a 
respeito da violência contra a mulher. Aplicava-se a Lei nº 
9.099/1995, que criou os Juizados Especiais Criminais (JECrim) 
para tratar especifi camente das infrações penais de menor po-
tencial ofensivo, ou seja, aquelas consideradas de menor gra-
vidade, cuja pena máxima prevista em lei não fosse superior 
a um ano. 

Contudo, tal resposta mostrava-se absolutamente insa-
tisfatória, ao endossar a equivocada noção de que a violência 
contra a mulher era infração penal de menor potencial ofensivo 
e não grave violação a direitos humanos. Pesquisas demonstram 
o quanto a aplicação da Lei 9099/95 para os casos de violência 
contra a mulher implicava a naturalização e legitimação deste 
padrão de violência, reforçando a hierarquia entre os gêneros. 

Os casos de violência contra a mulher ora eram vistos como 
mera “querela doméstica”, ora como refl exo de ato de “vingança 

ou implicância da vítima”, ora decorrentes da culpabilidade da 
própria vítima, no perverso jogo de que a mulher teria mereci-
do, por seu comportamento, a resposta violenta.

No campo jurídico a omissão do Estado Brasileiro afronta-
va a Convenção de Belém do Pará, ratifi cada em 1995. É dever 
jurídico do Estado atuar com a devida diligência para prevenir, 
investigar, processar, punir e reparar a violência contra a mulher, 
assegurando às mulheres recursos idôneos e efetivos.

Daí o advento da Lei Maria da Penha trouxe inovações extra-
ordinárias, como a mudança de paradigma no enfrentamento 
da violência contra a mulher e a incorporação da perspectiva de 
gênero para tratar do problema. 

Ao repudiar a tolerância estatal e o tratamento discrimi-
natório concernente à violência contra a mulher, a Lei constitui 
uma conquista histórica na afi rmação dos direitos humanos das 
mulheres. Sua plena implementação – com a adoção de políti-
cas públicas voltadas à prevenção, punição e erradicação da vio-
lência contra a mulher, em todas as suas manifestações – surge 
como imperativo de justiça e respeito aos direitos das vítimas 
desta grave violação que ameaça o destino e rouba a vida de 
tantas mulheres brasileiras.

Para saber quais são as sete principais inovações introduzidas 
pela Lei Maria da Penha, con� ra o artigo na íntegra no  Portal 

Compromisso e Atitude - http://wp.me/p3hjHZ-3wP

Para saber quais são as sete principais inovações introduzidas 
pela Lei Maria da Penha, con� ra o artigo na íntegra no  Portal 
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* FLÁVIA PIOVESAN é procuradora do Estado, professora dou-
tora da PUC/SP nas disciplinas de Direitos Humanos e Direito 
Constitucional e membro do CLADEM (Comitê Latino-Americano 
e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher) e do Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.
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LEVANTAMENTO INÉDITO 

No mês em que a Lei Maria da Penha com-
pleta sete anos de vigência, uma pesqui-
sa de opinião inédita revelou significativa 

preocupação da sociedade com a violência 
doméstica e os assassinatos de mulheres pelos 
seus parceiros ou ex-parceiros no Brasil. 

Além de 7 em cada 10 entrevistados con-
siderar que as brasileiras sofrem mais violência 
dentro de casa do que em espaços públicos, os 
dados revelam que o problema está presente no 
cotidiano da maior parte da população: entre 
os entrevistados, de ambos os sexos e todas as 
classes sociais, 54% conhecem uma mulher que 
já foi agredida por um parceiro e 56% conhecem 
um homem que já agrediu uma parceira. E 69% 
afirmaram acreditar que a violência contra as 
mulheres não ocorre apenas em famílias pobres.

Para representantes do Poder Público, os 
dados comprovam que, além de grave, o pro-
blema está entre as principais preocupações da 
sociedade hoje em dia e que demanda, assim, 
respostas eficazes do Estado.

Na avaliação da ministra da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República, Eleonora Menicucci, o levantamento 
não apenas traz resultados alarmantes, como 
mostra que a violência contra as mulheres ainda 
é presente no dia a dia dos brasileiros e atinge 
todas as classes sociais. 

“Temos que ter tolerância zero com a vio-
lência contra as mulheres e eu acredito que 
deve haver uma parceria entre todos os órgãos 
da sociedade. Não podemos mais ter pesquisas 
com resultados nesse nível, temos que assumir 
o compromisso de mudar isso”, enfatiza.

O caminho é a Lei
O caminho para enfrentar o problema colo-

cado para o Poder Público já está traçado pela Lei 
Maria da Penha, segundo o juiz auxiliar do CNJ 
Álvaro Kalix Ferro, presidente do Fonavid (Fórum 
Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher),  que considera esta uma 
das legislações “mais completas e avançadas do 

Pesquisa revela que a violência doméstica segue no cotidiano
da população e sociedade demanda respostas do Estado 

mundo”.
O desafio é promover no Estado a especia-

lização que a Lei exige, inclusive no Poder Judi-
ciário. “A especialização e a criação de redes de 
atendimento são primordiais. É preciso que a 
mulher se sinta protegida e acolhida pelos me-
canismos decorrentes da Lei Maria da Penha 
quando ela delata o agressor”, avalia.

Segundo a pesquisa, apenas 2% da popu-
lação nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha 
e para 86% dos entrevistados as mulheres pas-
saram a denunciar mais os casos de violência 
doméstica após a legislação. Por outro lado, os 
dados revelam também que a sociedade ainda 
não confia plenamente no amparo que o Esta-
do dá às mulheres quando decidem denunciar 
a agressão: 85% dos entrevistados concordam 
que as mulheres que denunciam seus maridos/ 
namorados agressores correm mais risco de se-
rem assassinadas por eles. O silêncio tampouco 
é apontado como um caminho seguro: 92% 
concordam que, quando as agressões contra 
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Pesquisa revela que a violência doméstica segue no cotidiano
da população e sociedade demanda respostas do Estado 

No Portal Compromisso e Atitude:
Confi ra a matéria na íntegra e acesse a pesquisa, além 
de uma série de entrevistas exclusivas realizadas com 
representantes das entidades parceiras da Campanha, 
operadores do Sistema de Justiça, gestores
públicos, pesquisadores e especialistas
sobre os resultados. http://wp.me/p3hjHZ-3D4

operadores do Sistema de Justiça, gestores

sobre os resultados. http://wp.me/p3hjHZ-3D4
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a esposa/companheira 
ocorrem com frequên-
cia, podem terminar em assassinato.

A promotora de Justiça da Bahia Márcia Tei-
xeira, coordenadora da Copevid (Comissão Per-
manente de Promotores da Violência Doméstica) 
do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de 
Justiça (CNPG), acredita que, diante do impasse, 
a denúncia é fundamental – tanto para que as 
mulheres contem com o apoio do Estado e da 
sua rede pessoal para interromper o ciclo de 
violência, quanto para que gestores públicos e 
operadores do Direito possam reivindicar mais 
investimentos em políticas públicas que dêem o 
suporte necessário a estas mulheres.

“Olha o dilema que está aí: na visão da 
sociedade, se a mulher denunciar o crime 
corre o risco de morrer, mas se continuar com 
o agressor também corre. Por isso eu repito: 
é preciso acreditar na possibilidade de inter-
rupção da violência e de visibilizar o que está 
acontecendo. O risco maior sem dúvida é vi-

ver com a agressão”, enfatiza.
Diante do dilema colocado, o Estado e a 

sociedade precisam fazer um pacto de não 
tolerância à violência contra a mulher, na ava-
liação da secretária de Enfrentamento à Violên-
cia contra as Mulheres da SPM-PR Aparecida 
Gonçalves. “Os dados e a própria imprensa têm 
mostrado que as mulheres estão morrendo 
com o Boletim de Ocorrência e com a medida 
protetiva em mãos – ou seja, estão morrendo 
sob  instrumentos que deveriam garantir sua 
proteção”, problematiza a secretária.

Para garantir a proteção, o Estado deve atu-
ar expandindo e fortalecendo os serviços espe-
cializados, e garantindo acesso à informação e 
proteção às mulheres. Mas, para a mulher perder 
o medo e a vergonha da denúncia – elementos 
percebidos como as principais razões para ela 
não se separar do agressor, segundo a pesquisa 
– será preciso o apoio de uma outra rede: a rede 
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pessoal – de amigos, vizinhos, parentes.
“Durante décadas e décadas foi dito que em 

‘briga de marido e mulher não se mete a colher’ 
ou que ‘o homem não sabia porque estava ba-
tendo, mas a mulher sabia porque estava apa-
nhando’. Ou seja, a culpa era colocada sempre 
nas mulheres e nós precisamos alterar isto na 
correlação de medo e vergonha. Precisamos que, 
de um lado, o Estado se prepare para atender 
essa mulher e, de outro, a sociedade se mobilize 
contra a violência. É preciso criar uma rede de 
proteção que inclua a rede institucional e a rede 
pessoal”, acredita Aparecida Gonçalves.

Realizado pelo Data Popular e o 
Instituto Patrícia Galvão, a Pesqui-
sa Percepção da sociedade sobre 
violência e assassinatos de mulheres 
contou com o apoio da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República e da 
Campanha Compromisso e Atitude 
pela Lei Maria da Penha.Fo
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BALANÇO

O Sistema de Justiça ainda enfrenta vá-
rios desafios para combater a impuni-
dade e acolher a mulher que é vítima 

de agressão em casos de violência domésti-
ca. Entre eles, estão a expansão dos serviços 
especializados, a capacitação de profissio-
nais sobre a violência de gênero e, princi-
palmente, a garantia de que a segurança 
prevista nas medidas protetivas de urgência 
se concretize, segundo recomendações do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No dia em que a Lei nº 11.340 com-
pletou sete anos de vigência no Brasil, o 
CNJ reuniu juízes, operadores do Direito, 
especialistas e gestores públicos em Brasília 
na 7ª Jornada da Lei Maria da Penha. A pro-
posta foi debater os avanços e desafios no 
horizonte para o enfrentamento à violência 
doméstica, diante do entendimento de que 
a implementação da Lei é um processo per-
manente.

“Esta lei é extremamente importante 
no campo legislativo, mas não é necessá-
ria a alteração apenas neste plano, é pre-
ciso também uma mudança no plano do 
comportamento. Então, esse processo de 
mudança é demorado, pois ocorre dentro 

de um processo histórico de alteração de 
comportamentos na sociedade brasileira”, 
destacou o conselheiro Ney José de Freitas, 
presidente da Comissão Permanente de 
Acesso à Justiça e Cidadania do CNJ, respon-
sável pela realização do evento. Segundo o 
conselheiro, o papel do CNJ é promover a 
reflexão e disseminação de boas práticas no 
âmbito da aplicação da Lei.

Neste sentido, para o CNJ, neste próxi-
mo ano de vigência da Lei, a efetividade da 
medida protetiva deve ser o foco do traba-
lho entre os operadores do Sistema de Justi-
ça e as forças de Segurança Pública.

A medida é considerada essencial entre 
os mecanismos e regras que buscam coibir 
essa violência e melhorar o atendimento à 
mulher vítima de violência doméstica, na 
avaliação do juiz Álvaro Kalix Ferro, repre-
sentante do CNJ na Coordenação Nacional 
da Campanha Compromisso e Atitude pela 
Lei Maria da Penha e presidente do Fonavid 
(Fórum Nacional de Juízes de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher).

“As medidas protetivas geram maior 
confiança à mulher no sentido de que é 
possível delatar a violência, estando sob o 
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Garantir medida protetiva deve ser
prioridade do Poder Público, aponta CNJ 

manto e resguardo de uma dessas medidas. 
Evidentemente é preciso avançar mais, es-
pecialmente no tocante à fiscalização des-
sas medidas pelo Poder Público, para dar 
efetiva proteção àquelas que são vítimas de 
violência”, afirma o juiz.

“A Lei Maria da Penha trouxe muitas 
inovações, mas a medida protetiva é o que 
há de mais precioso em termos de garantir 
a segurança da mulher de forma imediata. 
É uma medida judicial especializada, por-
que nós temos uma vítima e um réu que se 
conhecem: o réu sabe onde a vítima mora, 
não é o mesmo caso de uma pessoa que é 
assaltada na rua. Então, por conta dessa 
relação muito próxima entre o réu e a sua 
vítima, essa medida precisa de um acompa-
nhamento especial”, explica a juíza Luciane 
Bortoleto, do Juizado Especial de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher de 
Curitiba/PR e juíza auxiliar do CNJ.

Consenso entre os Poderes
Em sentido semelhante ao ressaltado 

pelos juízes, a ministra de Estado chefe da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República (SPM-PR), 
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Leia na íntegra e con� ra no portal:  Uma série 
de Entrevistas exclusivas avaliam as conquistas e 
desafios no campo dos direitos das mulheres após 
sete anos de vigência da Lei Maria
da Penha.  http://wp.me/p3hjHZ-3BU

desafios no campo dos direitos das mulheres após 

da Penha.  http://wp.me/p3hjHZ-3BU

“A lei foi um grande avanço para o 
país, temos hoje um marco legal no 
combate à violência contra as mulhe-
res que é considerado exemplar no 
mundo todo. A partir dela, há uma 
mudança na cultura jurídica e na 
consciência das pessoas. O acesso à 
Justiça também mudou bastante por-
que hoje temos uma lei que pune com 
rigor aquele que agride a mulher. Antes tínhamos um gran-
de problema porque não existia uma lei específi ca. Havia 
até entendimentos do Poder Judiciário e, pontualmente, 
agressões contra a mulher podiam ser consideradas como 
lesões leves, que se resolviam com uma pena alternativa, 
como a doação de cestas básicas. Isso não existe mais”.

Flávio Caetano, secretário para Reforma do
Judiciário do Ministério da Justiça

“O Poder Judiciário avançou em 
absorver a visão de gênero que a Lei 
demanda nestes sete anos, não como 
devia, pois os passos ainda são lentos, 
mas é um processo de transformação 
que é demorado. Temos uma situação 
muito antiga de violência contra as 
mulheres e que vem se alterando fun-
damentalmente depois da Lei Maria 
da Penha. O assunto não é mais invisível, os tribunais estão 
mais preocupados com esta questão”.

Ney José de Freitas, conselheiro do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

7 anos da Lei Maria da Penha:
efetivação dos direitos é processo permanente
7 anos da Lei Maria da Penha:
efetivação dos direitos é processo permanente
“O caminho para enfrentar a 
violência doméstica é imple-
mentar a Lei Maria da Penha. 
O Brasil mudou muito nestes 
7 anos. Hoje, a legislação não 
convive com a impunidade: ela 
pune, com no mínimo 3 anos de 
cadeia, e também mexe na con-
ta bancária do agressor com as 

indenizações regressivas – o agressor terá que devol-
ver à União, por meio do INSS, tudo o que for gasto 
com as indenizações e pensões”.

Eleonora Menicucci, ministra da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República

“Houve um grande avanço com 
a Lei Maria da Penha, mas é um 
avanço que não está necessa-
riamente consolidado. No cam-
po dos direitos das mulheres o 
tempo todo somos ameaçadas 
de retrocesso no contexto da 
cultura machista e patriarcal. 
O fato de criarem serviços não 

signifi ca que os poderes assumiram um compromisso 
ideológico, digamos assim, com a consolidação dos 
direitos constitucionais das mulheres, com o fortale-
cimento de uma cultura da não violência e com uma 
boa aplicação do acesso à Justiça pelas mulheres. A 
criação de serviços não signifi ca necessariamente va-
lores e compromissos de Estado, que são essenciais”.

Leila Linhares Barsted, advogada da ONG Cepia
(Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação), que 

atuou no consórcio de formulação da Lei Maria da Penha

Eleonora Menicucci, levou para a Jornada 
uma apresentação das iniciativas do Poder 
Executivo para coibir a violência doméstica, 
mas não deixou de fazer um chamado ao 
Poder Judiciário: “Eu faço um apelo aos se-
nhores e senhoras juízas que expeçam com 
rapidez máxima e em tempo recorde essas 
medidas, porque elas salvam as mulheres”, 
frisou a ministra, lembrando que, segundo 
levantamento do próprio CNJ, mais de 280 
mil mulheres já foram salvas por medidas 
protetivas nos primeiros cinco anos da lei.

Ainda que as medidas tenham salvado 

vidas, entre 1980 e 2010, o Brasil registrou 
os assassinatos de 91.886 mulheres, se-
gundo dados do Mapa da Violência 2012. 
Entre estas, estão as milhares de ‘mortes 
anunciadas’ – ou seja, o assassinato de mu-
lheres que já haviam buscado o Estado para 
garantir sua proteção e interromper o ciclo 
de violência.

“As mulheres seguem morrendo com o 
Boletim de Ocorrência e com a medida pro-
tetiva em mãos – ou seja, estão morrendo 
sob instrumentos que deveriam garantir sua 
proteção”, conforme frisou a secretária Nacio-

nal de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres da SPM-PR, Aparecida Gonçalves. 
Por isso, a rapidez em expedir a medida 
e o empenho em garantir seu acompa-
nhamento são considerados, tanto pelo 
Poder Judiciário quanto pelo Executivo, 
elementos essenciais para evitar o homi-
cídio de mulheres.
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NO PORTAL COMPROMISSO E ATITUDE

Lembrando que a Lei Maria da Penha acaba de completar 
sete anos, o Portal Compromisso e Atitude busca contribuir 
para informar os operadores do Direito sobre a violência 

doméstica e familiar contra as mulheres, uma questão que 
até há pouco não fazia parte da formação jurídica tradicional. 
Para apoiar a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha, o Portal 
convidou especialistas da área para comentar alguns artigos 
contidos na legislação.

Sobre o artigo 5º, que dispõe sobre o conceito de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, duas análises trazem 
refl exões distintas sobre a aplicação da Lei em agressões ocor-
ridas entre homens em uniões homoafetivas. Para a advogada 
Maria Berenice Dias e Thiele Lopes Reinheimer, a proteção da 
lei não exclui a violência praticada contra homens homosse-
xuais. Já para a antropóloga Débora Diniz e a advogada Sinara 
Gumieri, como as principais vítimas da violência doméstica 
ainda são as mulheres, existe o risco de a leitura universalista 
enfraquecer o percurso histórico e a realidade sociológica que 
motivaram a criação da Lei Maria da Penha.

Em relação ao artigo 9º, texto do defensor público Carlos 
Eduardo Rios do Amaral aborda as repercussões da Lei Maria 
da Penha no âmbito das relações de trabalho e seguridade so-
cial, que garantem o vínculo trabalhista à mulher em situação 
de violência doméstica.

Já a defensora Dulcielly Nóbrega de Almeida comenta a 
obrigatoriedade de assistência judiciária para a mulher em 
situação de violência, seja no procedimento criminal, seja no 
procedimento cível e em todas as fases processuais, conforme 
previsto nos artigos 27º e 28º.

Baseada no artigo 41º, a promotora Ivana Battaglin des-
taca que a Lei Maria da Penha afastou defi nitivamente a Lei nº 
9.099/1995 – que, ao longo dos anos, revelou-se instrumen-
to jurídico inefi caz na proteção das mulheres em situação de 
violência, sobretudo pela aplicação de penas alternativas e 
pecuniárias.

Especialistas comentam
os artigos da

Lei Maria da Penha

Confi ra as análises na íntegra no Portal Compromisso e Atitude acessando http://wp.me/p3hjHZ-3ENConfi ra as análises na íntegra no Portal Compromisso e Atitude acessando http://wp.me/p3hjHZ-3EN
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PARCEIROS CAMPANHA COMPROMISSO E ATITUDE PELA LEI MARIA DA PENHA

www.
agenciapatriciagalvao

.org.br
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