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Apresentação 

Este documento sintetiza os resultados da pesquisa Violência Contra a Mulher e 
Acesso à Justiça, elaborado e executado pela CEPIA, com apoio da Fundação Ford. Trata-se 
de um estudo comparativo entre cinco capitais e que teve como objetivo refletir sobre a 
efetividade da aplicação da Lei 11.340/2006 - a Lei Maria da Penha - e seus efeitos para a 
ampliação do acesso à justiça para as mulheres em situação de violência doméstica e risco 
social. 

O ponto de partida para este projeto de pesquisa foi a constatação de que as 
mulheres no Brasil ainda enfrentam um déficit em termos de reconhecimento social do seu 
pleno direito à justiça e que interfere com as práticas discriminatórias que prevalecem nas 
instituições policiais e judiciais. De acordo com o relatório Progresso das Mulheres/2003-2010 
(Barsted e Pitanguy, 2011), isto acontece apesar de progressos significativos no quadro 
normativo que tem somado importantes avanços desde a Constituição de 1988 e, 
particularmente, a partir dos anos 2000, com mudanças no Código Penal e a aprovação de 
leis que formalizam os direitos das mulheres e ajudam a pavimentar o longo caminho para a 
igualdade de gênero no Brasil.  

Esse processo teve seu momento mais importante em 2006, com a aprovação da 
Lei Maria da Penha. Na redação dessa Lei, um consórcio de ONGs, do qual a CEPIA 
participou ativamente, exerceu uma inovadora ação legislativa apresentando ao Poder 
Executivo e ao Poder Legislativo uma proposta de texto que, praticamente, foi aprovada 
sem alterações. Esse consórcio também manteve uma ação de advocacy em todo o 
percurso de tramitação do projeto que deu origem à Lei Maria da Penha. Entre outros 
avanços, a aprovação dessa legislação representa a força do movimento feminista brasileiro 
em sua contínua busca de espaços de diálogo com os poderes da República em prol dos 
direitos das mulheres. 

Reconhecendo os avanços ocorridos nas duas últimas décadas, o desafio que se 
coloca para a efetivação da cidadania das mulheres refere-se à necessidade de diminuir a 
distância entre o importante progresso legislativo e o efetivo acesso à justiça, em especial 
no que diz respeito à violência baseada no gênero. A repercussão positiva que a Lei Maria 
da Penha tem recebido na sociedade brasileira, pela atuação das ONGs, dos movimentos de 
mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres e de setores da grande imprensa 
contribui muito para a redução dessa distância. No entanto, são múltiplas as resistências 
que ainda se identificam para a sua implementação e que se encontram demonstradas na 
insuficiente rede de serviços, programas e políticas que deem concretude ao conjunto de 
ações previstas na legislação para a prevenção da violência, a proteção e promoção dos 
direitos das mulheres e a responsabilização criminal do(a)s autore(a)s dessas violências.  

A CEPIA, ao longo dos últimos 23 anos, tem atuado sistematicamente para que a 
distância entre leis e realidade seja superada por políticas públicas eficazes, ampliando o 
acesso à justiça. Dando continuidade a seu compromisso com os direitos humanos, a CEPIA 
considera fundamental o presente estudo que constitui um instrumento relevante para 
ampliar o acesso à justiça, especialmente das mulheres em situação de violência e de risco 
social.  
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Objetivos 

O objetivo geral dessa pesquisa é contribuir para a ampliação e o aperfeiçoamento 
do acesso à justiça pelas mulheres que se encontram em situação de violência doméstica e 
familiar e risco social e a boa implementação da Lei Maria da Penha.   

Entre os objetivos específicos estão: 
a) Identificar os fatores que favorecem e/ou que limitam o acesso à justiça para 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar e risco social; 
b) Identificar e avaliar por meio de estudos de casos as boas práticas e os 

obstáculos existentes, oferecendo um quadro comparativo entre as diversas 
regiões do Brasil; 

c) Elaborar recomendações para o aprimoramento e ampliação do acesso das 
mulheres à justiça 

d) Divulgar em sites e CDs os resultados e recomendações 

Para atingir a esses objetivos os obstáculos para o acesso à justiça foram analisados 
em duas perspectivas: uma mais ampla que envolve a tradição brasileira de déficit de 
cidadania, destacando-se aí os efeitos da cidadania formal tardia para as mulheres 
brasileiras no período pré-Constituição de 1988; a outra perspectiva refere-se à 
permanência da resistência cultural e institucional de reconhecer e penalizar a violência 
doméstica e familiar, especificamente. A combinação dessas duas perspectivas de 
abordagem torna os resultados relevantes na medida em que se propõe a contribuir para 
uma melhor compreensão da resistência institucional e cultural à aplicação da Lei Maria da 
Penha. 

O foco da pesquisa privilegiou a perspectiva dos operadores do direito, entendendo 
que são atores-chave e que seus argumentos apontam as dificuldades para fornecer 
proteção para as vítimas e punição para os agressores. O objetivo foi suprir a insuficiente 
informação sobre a perspectiva desses agentes, sendo, portanto, crucial conhecer sua visão 
em relação à violência doméstica e familiar e a Lei Maria da Penha, suas resistências os 
entraves que enfrentam no cotidiano de suas atividades, e as propostas de aprimoramento 
que apresentam. 

 
Metodologia 

A pesquisa consistiu num estudo comparativo de natureza qualitativa calcado em 
estudos de caso que foram realizados em cinco capitais: Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo. A escolha dessas cidades foi orientada por uma análise 
preliminar sobre as condições existentes para a aplicação da lei em cada localidade, 
especialmente sobre os serviços especializados nos setores de segurança e justiça.  

Os estudos foram baseados em indicadores que permitem avaliar os avanços dos 
compromissos institucionais com a aplicação da Lei Maria da Penha, as condições de 
funcionamento dos serviços existentes, a percepção dos operadores do direito sobre a 
legislação e os limites que encontram para sua atuação. Os indicadores também abordam a 
percepção sobre a violência e sobre as mulheres que recorrem às instâncias policiais e 
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judiciais buscando verificar o reconhecimento de sua cidadania.  Abaixo se encontra a 
síntese de indicadores adotados na pesquisa: 

 
I – Gestão e Institucionalidade das Políticas de Gênero e Implementação da LMP nas áreas 
da Segurança e Justiça 

1 - Gestão/coordenação das políticas de gênero e aplicação da LMP na Polícia, Ministério 
Público e Tribunal de Justiça 

1.1. Existência de órgão de gestão /coordenação das políticas de gênero e aplicação da LMP 
na Polícia Civil, no Ministério Público, na Defensoria Pública e Tribunal de Justiça 

1. 2. Institucionalidade e Transversalidade gênero nas políticas institucionais 

1.3. Articulação Institucional, participação política, intersetorialidade e articulação na Rede 

II – Institucionalidade da LMP nas áreas da Segurança e Justiça: estruturas e especialização 

2 - Serviços Especializados para atendimento de mulheres em situação de violência e 
aplicação da LMP 

2.1. Existência de Serviços /Instâncias Especializadas nos setores de segurança e justiça 
para aplicação da Lei Maria da Penha, incluindo as Equipes Multidisciplinares e os 
Serviços de Responsabilização do Agressor  

2.2. Adequação dos serviços às atribuições previstas na LMP, considerando: a) a adequação 
normativa dos serviços ao cumprimento das atribuições previstas na LMP; b) a 
existência e adequação de novos setores e estruturas de acordo com o recomendado 
na LMP; c) a existência de protocolos que universalizam e padronizam o 
atendimento e a aplicação da LMP 

2.3. Formação e especialização dos profissionais envolvidos no atendimento, na aplicação 
da lei e na gestão dos serviços considerando: a) a formação profissional, b) a 
experiência profissional e c) a valorização na transmissão de conhecimento e 
formação das equipes. 

III – Aplicabilidade da LMP nas áreas da segurança e justiça: estrutura, integração e 
percepções entre os operadores do direito 

3 - Aplicabilidade da Lei Maria da Penha segundo a estrutura dos serviços e sua forma de 
organização administrativa, política e burocrática 

3.1. Organização administrativa, política e burocrática nos setores da segurança e justiça e 
seu impacto na aplicação da LMP e no acesso das mulheres à justiça  

3.2. Condições de acessibilidade aos serviços de segurança e justiça e seu impacto ao 
acesso à justiça e medidas previstas na LMP.  

4 - Aplicabilidade da Lei Maria da Penha segundo a percepção dos operadores do direito 
sobre violência contra a mulher e sobre a legislação 

4.1. Aplicabilidade da lei segundo a percepção dos operadores do direito sobre a violência 
contra a mulher, os dispositivos legais e sobre a adequação das respostas 
institucionais  
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4.2. Aplicabilidade da lei segundo a percepção dos operadores do direito sobre a violência 
contra a mulher, as respostas intersetoriais e a rede de atendimento, as políticas e 
serviços para aplicação das medidas de assistência previstas na LMP (artigo 9º) 

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de novembro de 2012 e abril de 
2013. Para as entrevistas foram adotados roteiros semiestruturados desenvolvidos para 
essa pesquisa e compartilhados por todas as pesquisadoras. 

Foram realizadas 64 entrevistas sendo 10 em Porto Alegre, 9 em Recife, 20 no Rio 
de Janeiro, 11 em Recife e 14 em São Paulo. Essas entrevistas tiveram como núcleo comum a 
participação de  delegada(o)s e agentes de polícia, promotora(e)s de justiça, defensora(e)s 
públicos, juiza(e)s e desembargadora(e)s. Em algumas localidades foram também 
entrevistada(o)s outra(0)s profissionais cuja atividade foi considerada relevante nos 
contextos específicos, como gestoras de políticas para mulheres, profissionais de equipes 
multidisciplinares (assistentes sociais e psicólogas), perito(a)s, policiais militares e 
profissionais que trabalham com homens agressores.  

 
Resultados do Estudo Comparativo sobre a aplicação da Lei Maria da Penha em cinco 
capitais.  

Os resultados foram sintetizados em três partes: as principais conclusões para cada 
indicador; as práticas identificadas como promissoras (‘boas práticas’) para aplicação da Lei 
Maria da Penha e a ampliação do acesso à justiça para as mulheres, e as recomendações 
formuladas a partir dos workshops realizados nas capitais para apresentação e discussão 
dos resultados com os participantes da pesquisa.  
 

Principais Conclusões  

I – Gestão e Institucionalidade das Políticas de Gênero e Implementação da LMP nas áreas 
da Segurança e Justiça 

A criação de órgãos de coordenação nas Polícias Civis, Tribunais de Justiça, 
Ministérios Públicos e Defensorias Públicas faz parte de recomendações da Lei Maria da 
Penha e outros documentos nacionais como a Norma Técnica de Padronização das DEAMS, 
orientações para a composição de Rede de Serviços Especializados e as resoluções do 
Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é promover a transversalização de gênero nas 
políticas institucionais e fortalecer as políticas para o enfrentamento da violência contra as 
mulheres e a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha.   

Foram identificadas instâncias de coordenação dos serviços especializados nas 
cinco capitais, embora nem sempre trabalhem exclusivamente com os serviços de 
atendimento às mulheres em situação de violência, de forma que a perspectiva de gênero 
nem sempre está garantida ou acaba diluída sob o guarda chuva dos ‘direitos humanos’ ou 
em uma noção ampla de ‘especialização’, como ocorre com o Ministério Público do Rio 
Grande do Sul e na Polícia Civil da Bahia. Além disso, algumas das instâncias estavam  
formalmente criadas não se encontravam atuando, tal como identificado no Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul e na Defensoria Pública de Pernambuco.  
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As instâncias de coordenação apresentam diferentes níveis de institucionalidade a 
partir de sua inserção nos organogramas institucionais, o que repercute em sua maior ou 
menor capacidade administrativa e autonomia financeira para a formulação, execução e 
acompanhamento de projetos próprios.  A maior variação nesse quesito foi encontrada nas 
polícias civis. Um exemplo de ‘alta institucionalidade’ é o Departamento de Polícia da 
Mulher da Polícia Civil de Pernambuco (DPMUL) que está inserido no mesmo patamar de 
outros departamentos de polícia normalmente mais prestigiados, como o DHPP, DEPATRI e 
DENARC. Exemplo de ‘baixa institucionalidade’ é o Serviço de Apoio Técnico das Delegacias 
de Defesa da Mulher da Polícia Civil de São Paulo, órgão subordinado ao gabinete do 
Delegado Geral e que tem uma função consultiva apenas.  

Um dos reflexos da institucionalidade é o acesso a recursos financeiros. 
Excetuando a DPMUL que tem rubrica orçamentária própria, nenhum outro órgão de 
coordenação analisado nessa pesquisa, conta com recursos próprios. Muitos órgãos foram 
instalados com financiamento do PRONASCI, garantindo que funcionem em curto prazo. 
No entanto, o compromisso das instituições para sua continuidade e sustentabilidade tem 
sido bastante variado. Apesar dessa dificuldade, esses convênios foram valorizados por boa 
parte das entrevistas nos Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e Tribunais de Justiça, 
uma vez que os recursos foram estratégicos para que os organismos de coordenação 
iniciassem suas atividades. De modo geral os recursos foram empregados para a aquisição 
de equipamentos, mobiliário, veículos, produção de material de divulgação e contratação 
temporária de pessoal, principalmente para a formação de equipes multidisciplinares, mas o 
volume de recursos investidos, sua destinação e o período de vigência dos convênios foram 
também variados. Experiências bem sucedidas desses convênios são o GEDEM - Grupo 
Especial de Defesa da Mulher do Ministério Público da Bahia que iniciou suas atividades com 
recursos do PRONASCI e posteriormente passou a contar com verba institucional para seu 
funcionamento. Em São Paulo, os recursos do PRONASCI permitiram a ampliação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar na capital que hoje conta com sete juizados 
regionalizados.  

A estrutura administrativa também é pequena na maior parte dos órgãos 
analisados, principalmente no que se refere aos recursos humanos. Nos Ministérios 
Públicos e Defensorias Públicas é comum que a(o)s promotora(e)s e defensora(e)s atuem 
nas coordenações e também nos órgãos de execução. 

As atribuições e funções variam segundo a instituição, mas concentram-se 
basicamente em 3 atividades:  

• Atividades educativas que podem ser direcionadas ao público externo 
(profissionais dos serviços especializados, população em geral) com a realização 
de palestras, campanhas e divulgação de material informativo sobre a Lei Maria 
da Penha e os direitos das mulheres; e aquelas direcionadas ao público interno, 
como palestras para sensibilização dos colegas de carreira, participação e 
organização de seminários, cursos de especialização e extensão e cursos 
preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas.  

• Atividades de assessoria técnica dando orientações para a aplicação da Lei 
Maria da Penha, padronizando alguns procedimentos ou esclarecendo sobre 
aspectos particulares da legislação. Essa assessoria frequentemente é acionada 
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individualmente pelos profissionais e não chega a gerar maior capilaridade nas 
intervenções e a formação de um corpus de procedimentos compartilhados 
para uma aplicação mais universal a padronizada da aplicação da lei.  

• Atividades de representação institucional com a participação em fóruns 
setoriais - como o  FONAVID (Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica), 
COPEVID (Comissão Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher do Ministério Público) e a Comissão da Defensoria sobre 
Violência Contra a Mulher na Defensoria Pública, e intersetoriais como as 
Câmaras Técnicas do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência e outros 
fóruns de articulação estadual como o GT da Rede em Salvador, o Pacto pela 
Vida em Pernambuco, o Fórum de Violência Doméstica no âmbito da Escola de 
Magistratura do Rio de Janeiro. 

Um aspecto de grande fragilidade na atuação desses órgãos é a inexistência de 
sistemas de informações e estatísticas institucionais sobre a violência doméstica e familiar, 
os procedimentos administrativos adotados e seus desfechos. A falta de informações 
impede o monitoramento e avaliação das políticas, serviços e projetos que estão sendo 
implementados, bem como impede que se avalie a efetividade da Lei Maria da Penha para 
enfrentar a violência e melhorar o acesso das mulheres à justiça e aos seus direitos. 

 A criação de órgãos especializados para promover a transversalização de gênero 
nas políticas públicas e institucionais e a implementação da Lei Maria da Penha ainda é uma 
iniciativa recente e precisa ser valorizada e apoiada por todos os setores envolvidos com a 
formulação e implementação de medidas para o enfrentamento da violência contra as 
mulheres. No estágio atual sua atuação ainda não tem uma contribuição efetiva para 
modificar os contextos institucionais e promover a aplicação integral da Lei, embora 
existam iniciativas bastante promissoras nesse sentido, sobretudo pelo envolvimento das 
coordenações nos fóruns de discussão e intervenção política em âmbito nacional. Essa 
participação deve ser incentivada, pois revela tanto a integração do órgão nesse cenário 
político, quanto o interesse e engajamento pessoal das coordenadoras para a troca de 
conhecimentos e aprimoramento das políticas.  Apesar disso, a integração intersetorial 
através de redes e grupos de trabalho ainda é frágil e necessita de melhor articulação e 
comprometimento de todos os setores.  

 A falta de estrutura administrativa, financeira e de recursos humanos é reveladora 
de sua baixa institucionalidade. A estrutura tradicional das instituições e da distribuição da 
justiça são também obstáculos que afetam as atividades dessas coordenações.   De todos 
os setores analisados, os órgãos de gestão nas Polícias Civis requerem a maior atenção, 
especialmente pela inexistência de instâncias nacionais de articulação e fortalecimento das 
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. 

 
II – Institucionalidade da LMP nas áreas da Segurança e Justiça: estruturas e especialização 

A criação e instalação de serviços especializados é importante para a aplicação 
adequada da Lei Maria da Penha, embora a própria legislação recomende que o acesso das 
mulheres à justiça deva ser assegurado por todos os serviços, promovendo a ideia da 
transversalização de gênero nos atendimentos.  
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Nas cinco capitais incluídas nesse estudo existem serviços especializados de 
atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar nas áreas de 
segurança, justiça, atendimento psicossocial, atendimento médico-hospitalar e de medicina 
legal. Encontram-se também os conselhos de direitos das mulheres e organismos 
governamentais de políticas para mulheres, além de organizações não governamentais e 
movimentos de mulheres e feministas.  

Com relação à infraestrutura dos serviços – como as edificações e recursos 
materiais – de modo geral, os problemas existentes não foram apontados pela(o)s 
entrevistada(o)s como impeditivo para a realização de suas atividades, embora reconheçam 
que os espaços físicos nem sempre são adequados para os atendimentos. As Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher são os serviços que apresentam maior 
comprometimento de suas estruturas, algumas vezes instaladas em prédios deteriorados, 
com espaços incompatíveis com as recomendações da Norma Técnica de Padronização das 
DEAMS, principalmente no que se refere ao atendimento com privacidade para as 
mulheres.  

A localização geográfica dos serviços– descrita na literatura como um potencial 
obstáculo no acesso à justiça – também foi avaliada positivamente na maioria dos serviços, 
uma vez que se encontram instalados em regiões centrais, próximos a grandes vias de 
acesso e fácil localização. Em São Paulo e Rio de Janeiro a existência de mais de uma 
delegacia especializada e juizado de violência doméstica e familiar são importantes para a 
regionalização do atendimento, tornando-o mais acessível para as populações que residem 
distante das regiões mais centrais. O mesmo ocorre com a  DEAM de Salvador que está 
localizada em Periperi, região do subúrbio daquela capital, carente de equipamentos 
públicos de toda natureza e onde residem aproximadamente 25% da população da cidade. 
Mais preocupante, mostrou-se a distância entre os serviços para onde as mulheres devem 
ser encaminhadas, principalmente os Institutos Médico Legais, o que dificulta o acesso das 
mulheres e acaba desestimulando a procura para realização das perícias necessárias.  

A falta de recursos humanos constitui uma grande deficiência em todos os serviços, 
nas cinco capitais. Equipes reduzidas foram encontradas principalmente nas DEAMS, mas 
também afetam de forma grave os Juizados/Varas de Violência Doméstica e Familiar onde 
se acumulam grandes volumes de processos judiciais, muitos dos quais prescrevem antes 
de obter uma decisão judicial. Situações alarmantes foram observadas em Porto Alegre e 
Salvador onde se encontravam 22 mil e 11 mil processos em andamento, respectivamente 
no Juizado e a Vara de Violência Doméstica e familiar dessas capitais. No Rio de Janeiro, 
apenas no 1º Juizado o volume de processos chegava também a 20 mil, e não foram obtidas 
informações para os outros juizados existentes na cidade.   

As Defensorias Públicas também apresentam estruturas deficitárias e cumprem de 
forma muito incipiente com a determinação legal de assessoria jurídica gratuita para as 
mulheres em situação de violência. De um lado a insuficiência de profissionais faz com que 
raramente seja cumprida a determinação legal que visa assegurar acompanhamento das 
mulheres por defensores em todos os atos processuais, uma vez que as Defensorias 
Públicas não dispõem de pessoal suficiente para essa tarefa. A defensoria especializada que 
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funciona na Vara de Violência Doméstica e Familiar de Salvador apresentava as condições 
mais adequadas de atendimento.  

A existência de normas conflitantes com a Lei Maria da Penha tem feito com que a 
legislação seja aplicada de forma parcial, criando segmentações e diferenças entre as 
mulheres que podem ou não podem receber a proteção prevista na lei.   Nas Defensorias 
Públicas um obstáculo é a existência de norma que limita a atuação do órgão para o 
atendimento da população hipossuficiente, cuja definição atende a um requisito técnico e 
baseado na renda familiar. Com esse recorte, muitas mulheres que possuem renda e 
patrimônio acima dos valores estabelecidos ficam excluídas da assessoria gratuita devendo 
procurar a advocacia particular. Apesar dessa restrição, as defensoras em São Paulo e 
Recife afirmaram que toda mulher que procura a Defensoria Pública é atendida e recebe 
orientações.  

Nos Juizados/Varas de Violência Doméstica e Familiar a restrição da estrutura afeta 
a competência hibrida prevista na legislação e também está comprometida pela ausência 
de equipes multidisciplinares. Nas cinco capitais, os Juizados/Varas processam a parte 
criminal das denúncias de violência doméstica e familiar, enquanto as medidas protetivas 
são aplicadas quando se referem ao afastamento do agressor do domicílio ou das 
proibições de contato com a vítima. As medidas que se referem a separação, guarda e 
alimentos são de natureza cautelar e se a mulher desejar uma ação definitiva, deverá dar 
entrada no processo em Varas de Família.  Essa orientação está presente nos enunciados do 
FONAVID, mas confronta um dos objetivos da Lei Maria da Penha que visa reduzir o 
percurso que precisa ser trilhado pelas mulheres para ter acesso à justiça, além de 
comprometer que os processos sejam julgados de forma holística, com a compreensão 
sobre o contexto de violência em que muitas dessas separações e disputas familiares 
ocorrem.  

Outro problema que afeta o funcionamento dessas instâncias principalmente na 
formação das equipes multidisciplinares recomendadas pela lei e nas equipes de oficiais de 
justiça com dedicação exclusiva ao cumprimento de mandados dessas instâncias. Em Porto 
Alegre e Salvador os Juizados funcionam sem equipes multidisciplinares. Em São Paulo, 
apenas a Vara Central contava com equipe de profissionais do próprio tribunal de justiça, 
enquanto nos juizados regionalizados as equipes eram compostas por profissionais 
terceirizados e contratados através do convênio com o PRONASCI. Por outro lado, os 
Juizados de Salvador e Recife tinham equipes próprias de oficiais de justiça, o que garantia 
alguma celeridade para as intimações dos acusados, especialmente nos casos de medidas 
protetivas.  

Uma lacuna importante nos serviços que são recomendados para a aplicação 
integral da Lei Maria da Penha é o serviço de responsabilização do agressor.  Das cinco 
capitais analisadas, apenas São Paulo conta com a experiência de um Programa de 
Responsabilização para Homens Autores de Violência cuja atuação decorre de um 
convênio entre o Tribunal de Justiça e a coordenação do grupo que está sediado numa 
Organização Não Governamental. No Rio de Janeiro, as equipes multidisciplinares dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar tem a atribuição de realizar esses grupos, um 
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trabalho que recentemente passou a contar com um protocolo de intervenção que foi 
desenvolvido pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça.   

Outra importante recomendação do Pacto Nacional e da Lei Maria da Penha que 
encontra muitos desafios para ser implementada é a atuação articulada numa rede de 
atendimento, compreendendo um fluxo de encaminhamentos  de pessoas e documentos 
que deve ocorrer de forma orientada a prestar atendimento adequado às necessidades 
apresentadas pelas mulheres. É mais comum que os serviços atuem de forma isolada, com 
encaminhamentos emergenciais, feitos de forma particular e através de contatos pessoais 
que são estabelecidos pelos profissionais. Sem protocolos, os atendimentos não são 
orientados por regras institucionais que devem ser aplicadas por todos os profissionais de 
acordo com as situações que se apresentem. Na prática, esses atendimentos e 
encaminhamentos ocorrem de acordo com o ‘perfil’ do profissional (da delegada titular, do 
juiz, etc., e de cada um dos membros de suas equipes), fazendo com que o acesso das 
mulheres aos seus direitos seja condicionado por uma maior ou menor sensibilidade do 
profissional e conhecimento sobre a gravidade do problema da violência baseada em 
gênero. 

A qualificação dos profissionais que trabalham com mulheres em situação de 
violência é condição para o bom atendimento que irão oferecer. É também um dos critérios 
para definir a especialização dos serviços. Não se trata apenas de ter bom domínio sobre os 
procedimentos administrativos, ou das técnicas de atendimento ao público, mas é também 
conhecer e compreender as especificidades da violência baseada em gênero, em particular 
a violência nas relações afetivas, com toda a dor, medo e incerteza que acompanha as 
mulheres no momento da denúncia ou quando decidem buscar ajuda institucional para 
romper o relacionamento violento. Compreender essas características permite ajudar as 
mulheres a superar os obstáculos que precisam enfrentar. A falta de especialização dos 
profissionais é um obstáculo ao acesso das mulheres à justiça e pode ocorrer e se repetir 
em diferentes momentos do atendimento – desde o primeiro balcão onde a mulher solicita 
informações até decisão judicial.  

São vários os desafios para alcançar essa especialização e convertê-la em 
atendimento digno e de qualidade. A maior parte dos cursos de formação não incorpora o 
tema da violência baseada em gênero aos seus currículos (nem os temas transversais), os 
cursos de especialização não parecem ser atraentes o suficiente nem aproximam a teoria 
da prática do atendimento e aqueles de capacitação são suficientes apenas para iniciar 
algumas reflexões, mas raramente mudam valores e comportamentos que reforçam a 
desigualdade de gênero, e continuam a ser vistos nos atendimentos. Por outro lado, as 
instituições não valorizam o conhecimento de seus profissionais na hora de compor 
equipes, desconsiderando também o significado da especialização do atendimento que 
parece se resumir à constituição de um espaço isolado dos demais.   

Há uma distância relativamente grande entre os órgãos que pensam a 
implementação da Lei e aqueles de execução e aplicação da Lei. Essa distância se reflete 
nos discursos dos profissionais e nos diferentes entendimentos sobre a lei, a violência 
doméstica e familiar e sobre as respostas que podem (devem) ser oferecidas para as 
mulheres. Com preocupação se observou que uma abordagem de gênero e a especialização 
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do atendimento estão seriamente comprometida pelas estruturas tradicionais das 
instituições de segurança e justiça e a forma compartimentada e fragmentada como se 
aplica o direito nas instituições de segurança e justiça. 

 
III – Aplicabilidade da LMP nas áreas da segurança e justiça: estrutura, integração e 
percepções entre os operadores do direito 

Além das dificuldades e obstáculos apresentados nos itens anteriores, relacionados 
com a incompatibilidade entre as condições de funcionamento dos serviços e o crescente 
volume de atendimentos que devem realizar e de inquéritos e processos em tramitação, a 
pesquisa procurou investigar como essas condições impactam sobre a aplicação da lei e 
como os operadores do direito avaliam sua efetividade e as dificuldades com as quais se 
defrontam no cotidiano – em termos processuais e de adequação das medidas às leis 
vigentes – e como procuram superar essas limitações.  

O inquérito policial figura entre as causas conhecidas de morosidade no 
encaminhamento das ações penais. Desenvolver estratégias para dar celeridade a esse 
procedimento é condição para que a Lei Maria da Penha produza efeitos eficazes para a 
responsabilização penal dos agressores. Estratégias para facilitar a realização de perícias, 
incluindo a conscientização das mulheres a respeito de sua necessidade, melhorar a 
qualidade dos relatos que são registrados e enviados ao judiciário, são duas medidas 
urgentes para que esse procedimento não se mantenha como obstáculo para a aplicação 
da lei. O desenvolvimento de protocolos é fundamental, sendo importante conhecer as 
opiniões dos operadores do direito a respeito das medidas e estratégias que podem ser 
adotadas com esse fim, bem como sua disponibilidade de engajamento nesse processo de 
mudança.  

Nas cinco capitais, de acordo com entrevistadas em todas as capitais, boa parte dos 
processos criminais prescreve sem decisão. A ausência de sistemas de informações e dados 
impede que se conheça o fluxo da justiça nesse segmento de segurança e justiça uma vez 
que é possível conhecer quantos boletins de ocorrência são registrados, mas não se pode 
saber quantos chegam a se converter em inquéritos  - principalmente nos crimes de 
ameaças e crimes contra a honra (injuria) que dependem da representação criminal, e 
quanto do total de ocorrências chega a ter um desfecho condenatório. Qualquer tentativa 
de avaliar a eficácia da Lei Maria da Penha a partir de dos dados existentes será parcial e 
pouco esclarecedora dos gargalos desse fluxo.  

As medidas protetivas são reconhecidas como o aspecto mais inovador da Lei Maria 
da Penha. Sua adequação é justificada pela celeridade com que o sistema de justiça 
consegue oferecer alguma resposta para as mulheres, principalmente com o afastamento  
dos agressores da residência e as proibições de contato.  É preocupante constatar que em 
muitos casos, em decorrência da morosidade e do volume de processos que prescrevem 
sem decisão, muitas vezes as medidas protetivas acabam sendo a única decisão judicial que 
as mulheres conseguem obter.  

A eficácia dessas medidas não depende apenas do deferimento pelo juiz. Sua 
aplicação de forma isolada não representa proteção para as mulheres nem promove seu 
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acesso à justiça ou a direitos, benefícios ou outros serviços previstos na Lei Maria da Penha. 
Serviços de apoio e preparados para intervir de forma rápida em caso de descumprimento 
são fundamentais, especialmente quando determinam o afastamento do agressor do lar e 
proíbem todas as formas de contato com a vítima. No Brasil, essa resposta imediata é dada 
pela polícia militar, mas pouco se sabe sobre o preparo dessa corporação para essa 
intervenção. A única experiência documentada nessa pesquisa ocorre em Porto Alegre, 
com a Patrulha Maria da Penha, mas ainda é um projeto novo e não há como avaliar seus 
resultados.  

O não reconhecimento da violência doméstica e familiar como crime passível de 
registro policial ainda é um obstáculo enfrentado por muitas mulheres que procuram os 
serviços policiais especializados e não especializados. Apesar da valorização das medidas 
protetivas e de sua importância para as mulheres em situação de violência, foi 
surpreendente perceber que para muitas entrevistadas as medidas protetivas estariam 
sendo banalizadas, sugerindo que as  mulheres estariam fazendo um ‘mau uso’ dessas 
medidas, usando-as como recurso para obter a separação conjugal de forma rápida com o 
afastamento do agressor da residência. Em mais de uma capital foram registradas 
expressões como ‘disk separação’ e ‘separação express’ as quais revelam o descrédito que 
essas profissionais conferem a essas solicitações e a forma desrespeitosa como as 
demandas das mulheres são acolhidas nas instituições policiais.  

A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a incondicionalidade da ação em 
casos de lesão corporal pôs fim a uma longa discussão que ameaçava a lei e seus 
propósitos. Apesar de a decisão ter ocorrido 9 meses antes do início das atividades de 
campo da pesquisa, se observou que o tema não estava pacificado entre os operadores do 
direito. Porto Alegre foi a única capital em que decisão do STF não estava sendo 
considerada pelos operadores no Ministério Público e no Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar e os processos por crimes de lesões corporais ainda dependiam da representação 
criminal pelas vítimas. No entanto, nas outras capitais embora a decisão estivesse sendo 
aplicada, encontrou-se posições favoráveis e desfavoráveis à incondicionalidade da ação. 
Entre os argumentos favoráveis o principal é de que não é apenas o caso individual que 
passa para a responsabilidade do estado, mas é, também, uma forma de mostrar que a 
violência doméstica e familiar é um problema social e sua resolução é interesse da 
sociedade. Independente do rumo tomado pelas pessoas e por seu relacionamento – se 
reconciliação ou separação – a violência praticada será processada e julgada para 
responsabilizar o agressor pelos atos que cometeu e para inibir novos comportamentos 
violentos. 

Entre aqueles que discordam da decisão do STF é possível classificar as opiniões em 
dois grupos. De um lado, estão aqueles que se pautam por uma perspectiva de gênero 
argumentam que o Estado não deve tutelar a vítima, mas criar instrumentos para favorecer 
a construção de sua autonomia e a valorização de sua vontade que deve ser ouvida e 
fortalecida a partir do acesso à informação e a direitos. De outro lado estão aqueles que se 
preocupam com o volume de trabalho que é gerado para os serviços e profissionais sem 
que possam ver o resultado desse trabalho. Para muitos desses profissionais, 
principalmente policiais, o atendimento ainda se pauta por uma visão preconceituosa e 
discriminatória contra as mulheres que são descritas como as principais responsáveis pela 
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demora na conclusão dos inquéritos policiais e na deficiência das provas que são 
produzidas. Nas entrevistas, além de afirmações de que as mulheres ‘mentem’, ‘inventam 
histórias’, foram também mencionadas situações em que elas ‘somem’, ‘escondem os 
agressores’ e não respondem às intimações policiais e judiciais, não realizam os laudos 
médicos e não colaboram com a identificação de testemunhas.  

Deslocar o foco para o comportamento das mulheres contribui para desviar a 
atenção daquele que é o principal problema a ser enfrentado para assegurar o acesso das 
mulheres à justiça: como modernizar o sistema de justiça para que ele possa dar respostas 
efetivas para as mulheres, reformulando seus procedimentos, criando novas dinâmicas para 
os fluxos de documentos e pessoas entre as diferentes instituições que o formam, 
promovendo a articulação entre o sistema de justiça- segurança e os demais serviços que 
devem compor a rede de atendimento intersetorial e multidisciplinar?  

O acesso à informação sobre direitos e sobre outros serviços que podem ser 
também acionados também se insere entre os obstáculos ao acesso a direitos e justiça, uma 
vez que as mulheres sabem da existência da lei, mas não compreendem o alcance das 
medidas que estão ali propostas e muitas vezes não sabem como acioná-las.  

 
Práticas promissoras para aplicação da Lei Maria da Penha 

Apesar das dificuldades identificadas e dos obstáculos que ainda são 
enfrentados pelas mulheres que vivem em situação de violência doméstica e familiar e 
recorrem às instituições de segurança e justiça para obter ajuda e acesso a seus 
direitos, foram também identificadas algumas práticas que se mostraram promissoras 
para a aplicação da Lei Maria da Penha.  

A opção pela expressão ‘prática promissora’ em substituição à expressão mais 
correntemente utilizada de ‘boas práticas’, deve-se ao fato de que algumas dessas 
experiências são ainda muito recentes e não puderam ser adequadamente avaliadas 
nos seus resultados, mas tem também o objetivo de salientar que são práticas cuja 
sustentabilidade e institucionalização não estão garantidas pelas instituições.  Sem ser 
exaustiva, a listagem a seguir apresenta algumas das práticas observadas:  

• Projeto Acolher desenvolvido pelo GEVID/MP em São Paulo e o Projeto Caminho, 
fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Pernambuco e a Secretaria de 
Defesa Social têm como objetivo ampliar o acesso à informação para as mulheres 
que se encontram em situação de violência e registraram queixa em sede policial. 
Os projetos visam instrumentalizar as mulheres com informações para que saibam 
como recorrer em caso de reincidência do comportamento violento de seus 
agressores, ou quando ocorre o descumprimento de medidas protetivas, além de 
informá-las sobre provas e evidências que ajudam na tomada das decisões judiciais 
pelo Ministério Público e as Varas de Violência Doméstica e Familiar. 

• Entre as ações implementadas Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (CEJEM) 
destaca-se a criação da CEJUVIDA - Central Judiciária de Abrigamento Provisório da 
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Mulher Vítima de Violência Doméstica, voltada para agilizar o encaminhamento para 
abrigamento nos horários em que os juizados não estão funcionando (durante a 
noite e fins de semana). 

• A Sala Lilás é um projeto do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Trata-se 
de um espaço instalado junto à DEAM e conta com equipe de psiquiatras e 
psicólogos do Instituto Geral de Perícias que realizam o atendimento para mulheres 
que tenham sofrido violência psicológica. O trabalho consiste na realização de um 
estudo – “perícia psíquica” – que visa a produção de laudos que permitam dar 
visibilidade para a violência sofrida. 

• A Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar (RS) é um serviço inédito no estado, 
conta com uma viatura e uma equipe específica com objetivo de  fazer o 
monitoramento da execução e obediência às  medidas protetivas. 

• Em Pernambuco, a Secretaria da Mulher elaborou o Plano Estadual para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres (2007 - 2016), plano que foi revisado 
em 2012.  Entre as várias ações previstas, o relatório destaca aquelas voltadas para a 
formação e capacitação de profissionais para a aplicação da Lei Maria da Penha e 
sobre violência e gênero.  

• Cursos e seminários sobre direitos humanos e violência contra as mulheres 
realizados pelas Escolas de Magistratura do Rio de Janeiro e de São Paulo tem 
ampliado o contato dos profissionais da segurança e justiça com os temas 
relacionados à aplicação da Lei Maria da Penha 

• Em Salvador, a realização de cursos e seminários conta a participação de 
professoras e pesquisadoras do NEIM – Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre 
a Mulher da UFBA, em parcerias com a Academia de Polícia e a Escola da 
Magistratura. 

• O Dossiê Mulher, documento produzido pelo Instituto de Segurança Pública – ISP, 
do governo do estado do Rio de Janeiro contem registros policiais de crimes contra 
as mulheres efetuados nas delegacias de polícia especializadas e não especializadas 
de todo o estado. O ISP foi pioneiro em divulgar dados dos crimes enquadrados na 
Lei Maria da Penha e em 2013 o documento chegou à sua 8ª edição. 

• O convênio realizado entre I Vara de Violência Doméstica contra a Mulher de São 
Paulo e o Programa de Responsabilização para Homens Autores de Violência tem 
permitido ao grupo atender homens agressores e promover a reflexão sobre os 
papéis de gênero e a violência durante o curso do processo judicial, contribuindo 
para a mudança de comportamentos e a redução de reincidência.  
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Recomendações 

• Os órgãos de coordenação criados nos Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos e 
Defensorias Públicas devem ser dotados de maior institucionalidade com estrutura 
administrativa, de pessoal e orçamentário compatíveis com as atividades que 
devem realizar. 

• As Polícias Civis Estaduais devem criar e fortalecer as instâncias de coordenação das 
Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher, de acordo com as 
recomendações da Norma Técnica de Padronização das DEAMS, com estrutura 
física, material e de pessoal compatível com as atividades que devem realizar. 

• Que a Secretaria de Políticas para Mulheres e a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública, fomentem e apoiem a criação de uma instância de participação nacional das 
DEAMS junto ao Conselho Nacional de Chefes de Polícia. 

• Que o COPEVID - Comissão Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher do Ministério Público, com apoio do Conselho Nacional de 
Procuradores Gerais de Justiça implemente o Cadastro Nacional de Denúncias de 
Violência Doméstica, conforme recomendação da Lei Maria da Penha.  

• A adesão dos estados à “Campanha Compromisso e Atitude. A Lei é mais forte” 
com a instalação dos grupos de trabalho e gestão da campanha no plano estadual, 
envolvendo os Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, 
Executivos Estaduais e Municipais, as sessões estaduais da Ordem dos Advogados 
do Brasil, com a criação de um grupo de trabalho intersetorial para a elaboração e 
proposição de projetos de intervenção e capacitação dos profissionais, tal como 
vem ocorrendo em São Paulo. 

• Que sejam fomentadas ações que aproximem os órgãos de coordenação dos 
demais profissionais do setor e que trabalham com a aplicação da Lei Maria da 
Penha nas instâncias especializadas, através de encontros periódicos e a divulgação 
de material que contribua para a reflexão de gênero e direitos humanos que deve 
orientar a aplicação das medidas legais. 

• Que os Tribunais de Justiça Estaduais deem cumprimento aos Enunciados do 
FONAVID e as recomendações do Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher visando a melhoria das condições de 
funcionamento desses Juizados e a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha com 
menor número de processos em tramitação. 

• A realização de mutirões para reduzir o número de processos pendentes nos 
Juizados/ Varas de Violência Doméstica e Familiar e a consequente prescrição 
desses procedimentos. 

 


