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A 11ª edição do In-
formativo Compro-
misso e Atitude pela 

Lei Maria da Penha traz 
matérias exclusivas, en-
trevistas e dados sobre 
ações que buscam fortale-
cer a resposta intersetorial 
aos feminicídios. Entre as 
medidas, pesquisadoras, 
gestoras e operadoras do 
Direito entrevistadas des-
tacam: a perspectiva de 
gênero, o olhar atento em 
cada caso e a produção 
de dados para conhecer o 
problema de forma mais 
acurada são elementos es-
senciais para aprimorar a 
resposta do Estado à mais 
extrema violência contra 
as mulheres.

A partir desse diagnós-
tico e com o objetivo de 
contribuir para a identi-
fi cação e eliminação das 

discriminações de gênero 
contra as mulheres, o Es-
critório da ONU Mulheres 
no Brasil e o governo fede-
ral lançaram as “Diretrizes 
Nacionais para Investigar, 
Processar e Julgar com 
Perspectiva de Gênero as 
Mortes Violentas de Mu-
lheres – Feminicídios”.

Em processo de im-
plementação piloto em 
cinco estados brasileiros, 
o documento está sen-
do adaptado à realidade 
local, o que tem impul-
sionado uma construção 
coletiva entre diferentes 
atores dos sistemas de se-
gurança e justiça para ofe-
recer respostas mais efi -
cazes nas diversas etapas: 
desde a investigação po-
licial, ao processo judicial 
e julgamento das mortes 
violentas de mulheres até 

Como fortalecer respostas intersetoriais ao feminicídio
a garantia dos direitos de 
vítimas sobreviventes ou 
indiretas.

Um destes estados é o 
Piauí, onde o processo de 
adaptação das Diretrizes se 
soma à experiência do Nú-
cleo Policial Investigativo 
de Feminicídio, criado em 
2015, que atua nos casos 
de crimes contra a vida das 
mulheres, aprimorando as 
investigações com pers-
pectiva gênero.

Em entrevista exclusiva, 
essa perspectiva foi apon-
tada pela atual vice-procu-
radora-geral da República, 
Ela Wiecko, como essencial 
também para que juristas 
apliquem corretamente o 
Código Penal após a tipifi -
cação do feminicídio.

Na frente de ações 
para diagnosticar melhor 
o problema, este Informa-

tivo traz também informa-
ções sobre a implementa-
ção do Cadastro Nacional 
de Violência Doméstica do 
Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP). 
Também mostra a experi-
ência pioneira de promo-
torias em estados como o 
Paraná e Bahia, na forma-
ção de base de dados para 
fortalecer sua atuação no 
enfrentamento à violên-
cia contra as mulheres. 
Explica ainda como a Es-
tratégia Nacional de Jus-
tiça e Segurança Pública 
(Enasp) pretende imple-
mentar ações para dimen-
sionar os inquéritos de fe-
minicídio e, a partir dessa 
avaliação, criar indicado-
res para desenvolver me-
didas buscando reduzir os 
assassinatos de mulheres 
por razões de gênero.

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.br

NOTA DA REDAÇÃO

Todas as entrevistas para esta edi-
ção do Informativo Compromisso 
e Atitude foram realizadas antes da 
publicação da Medida Provisória 
de nº 726, de 12/05/2016, que al-
terou a organização da Presidência 
da República e dos ministérios.
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Redução do feminicídio é meta
da Enasp para 2016

A Estratégia Nacional de Justiça 
e Segurança Pública (Enasp) irá 
implementar ações para dimen-

sionar os inquéritos de feminicídio e, a 
partir deles, criar indicadores para cons-
truir procedimentos que aprimorem 
a investigação e punição dos casos de 
assassinatos de mulheres.

Reduzir os feminicídios no Brasil é 
a meta para 2016 da Enasp, ação con-
junta do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e do Minis-
tério da Justiça (MJ). Com a meta, os 
operadores do Direito são estimula-
dos a traçar e implementar estratégias 
efi cientes para investigar e responsa-
bilizar os autores destes crimes, bus-
cando assim diminuir os assassinatos 
de mulheres em razão de gênero.

A meta da Enasp visa dar uma res-
posta efetiva diante de um cenário 
grave. “A meta mostra o engajamen-
to nacional do Ministério Público 
para a apuração dos crimes 
de homicídio contra as 
mulheres e o acom-
panhamento dessas 
investigações”, ex-
plica a promotora 
de Justiça Valéria 
Diez Scarance 
Fernandes, co-
ordenadora ge-
ral da Comissão 
Permanente de 
Combate à Violência 
Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (Cope-
vid), do Grupo Nacional de Di-
reitos Humanos do Conselho Nacional 
de Procuradores Gerais (CNPG).

Uma das principais estratégias para 
alcançar a meta é promover a celerida-
de do sistema de justiça por meio da 
pronta resposta aos casos de violência 
doméstica contra mulheres, de acordo 
com o membro auxiliar da Coordena-
ção Nacional do Grupo de Persecução 
Penal da Enasp, o promotor de Justiça 
do Ministério Público de Rondônia Hé-
verton Alves de Aguiar. “O Judiciário e o 
Ministério Público fazem sua parte, mas 
a demanda é tão grande e há tanta de-
fi ciência nesse processo que a sensação 
de impunidade, por conta da demora 

na resposta ao ato, acaba sendo muito 
grande. Precisamos inibir a prática de 
novos crimes dando uma pronta res-
posta para os que já foram praticados”, 
destaca o promotor.

Plano de ação
As primeiras ações previstas para 

o cumprimento da meta foram defi -
nidas pelos integrantes da iniciativa 
em reunião no início de março. Um 
dos primeiros passos é construir in-
dicadores para dimensionar o pro-
blema, o que deve ser feito a partir 
do levantamento dos inquéritos de 
mortes violentas de mulheres, tenta-
das ou consumadas, a partir da data 
da criação da Lei de Feminicídio (Lei 
nº 13.104/2015) até março de 2016.

“A ideia é tirar o feminicídio da vala 
comum dos inquéritos. Temos que dar 
um tratamento específi co e prioritário, 
porque é isso que a Lei do Feminicídio 

e as Diretrizes da ONU Mulheres nos 
pedem”, destaca o promotor 

Héverton, em referência 
às “Diretrizes Nacionais 

para Investigar, Pro-
cessar e Julgar com 
Perspectiva de 
Gênero as Mortes 
Violentas de Mu-
lheres – Feminicí-
dios”, lançadas em 

abril deste ano.
O representan-

te da Enasp explica 
que o levantamento 

será feito em todos os 
estados até junho, quando os 

inquéritos serão identifi cados com o 
selo da Meta 2016 e separados para 
que haja uma força tarefa para ajui-
zamento das ações penais. Além dis-
so, as informações levantadas serão 
transmitidas à comissão do CNMP 
responsável pelo Cadastro Nacional 
de Violência Doméstica e também 
constarão de um ‘inqueritômetro’ – 
sistema informatizado que acompa-
nha o andamento das diligências em 
todo o país e que, neste caso, abor-
dará os casos de feminicídios.

“A ideia é, em um curto espaço de 
tempo, ter números para que possamos 
trabalhar com políticas em relação ao 

ENFRENTAMENTO
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NA LISTA DE PAÍSES COM
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HOMICÍDIO DE MULHERES 

feminicídio junto ao Ministério da Jus-
tiça e à Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres. Temos que fazer essa 
radiografi a e ter indicadores para que 
todas as unidades da federação pos-
sam aprimorar o enfrentamento, com 
denúncias e conclusão dos inquéritos”, 
frisa o promotor.

Somada a essa ação, a Enasp criou 
uma comissão de promotores que tra-
balhará na formulação de um proto-
colo sobre como investigar, processar 
e julgar crimes de feminicídio, como 
explica a promotora Valéria Scarance. 
“A ideia é, a partir de protocolos in-
ternacionais e diretrizes, produzir um 
documento que ofereça orientação a 
promotores de justiça que atuam no 
enfrentamento do feminicídio.”

Outra ação prevista para o cum-
primento da meta é a preparação 
de conteúdos para formação de 
promotores de justiça que atuem na 
área de violência doméstica e fami-
liar contra as mulheres. Esta medida 
contará com o apoio de integrantes 
da Enasp e da Copevid. “Sabemos 
que o principal ponto neste enfren-
tamento é a mudança de olhar, por 
meio da sensibilização e da escuta 
ativa. Precisamos ter uma atuação 
direcionada e com o olhar voltado 
à questão de gênero que está por 
trás de violências graves, inclusive 
feminicídios”, aponta a promotora 
Valéria Scarance.

5o
Em 2013, o país passa para 
a 5ª posição com uma taxa 
de 4,8 homicídios de mu-
lheres a cada 100 mil. Um 
aumento de 9% no número 
de assassinatos registrados. 
Em 2010, o Brasil ocupava a 
7ª posição no ranking com 
uma taxa de 4,4 .

Efetivamente, só El Salvador, 
Colômbia, Guatemala (três países 
latino-americanos) e a Federação 
Russa evidenciam taxas superio-
res às do Brasil. Esse é um claro 
indicador que os índices do País são 
excessivamente elevados.

Mapa da Violência 2015, com dados ho-
mogêneos fornecidos pela Organização 
Mundial da Saúde sobre 83 países.

“”

Fonte: Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil 
(Flacso/OPAS-OMS/SPM, 2015)
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Leia a entrevista na íntegra:
  http://www.compromissoeatitude.org.br/informativo-11

tos sexistas e de repente dá um tiro 
nela. Podemos pensar qual foi o peso 
da desqualificação da mulher neste 
cenário? Temos que refletir sobre o 
sexismo do homem, que levou a esse 
crescente de violência naquele mo-
mento até a tentativa de homicídio.

O menosprezo pode aparecer 
em mortes que tenham relação com 
uma organização criminosa em que 
se matem mulheres, como aconte-
ceu no México, em Ciudad Juarez. Ou 
seja, dentro do ambiente de uma or-
ganização criminosa, em que muito 
excepcionalmente a mulher tem uma 
posição de relevo, ela é vítima porque 
é lida como alguém que tem menos 
condição de se defender, porque sua 
morte é uma maneira de fazer sofrer, 
de atingir a família.

No caso da prostituição também 
pode aparecer o menosprezo de um 
modo muito forte. Mesmo que a mu-
lher exerça a prostituição por opção, 
ela é estigmatizada, e por isso fica 
muito vulnerável ao feminicídio.

E pode haver menosprezo asso-
ciado à violência doméstica? Ou 
seja, um mesmo caso pode se en-
quadrar nos dois incisos?

Pode, mas avalio que isso não 
fará uma diferença prática em termos 
da qualificadora. No limite, na vio-
lência doméstica também há o me-
nosprezo à mulher. Mas o reconhe-
cimento desse menosprezo demanda 
a construção de um entendimento 
comum do lugar da mulher dentro 

menosprezo pelo fato de a vítima ser 
mulher. Por isso, diante dessa hipóte-
se, temos que estar muito atentos à 
forma como a pessoa é morta – esta 
forma pode revelar a discriminação, o 
ódio ao feminino. Por exemplo, quan-
do há mutilações dos órgãos genitais 
ou partes do corpo associadas ao fe-
minino, quando há violência sexual – 
todos esses elementos são indicativos 
desse menosprezo.

Este segundo inciso é o que tem 
gerado mais dúvidas na aplicação 
da Lei do Feminicídio. Em quais 
casos ele deve ser aplicado?

Um exemplo triste que ficou co-
nhecido no país todo foram os estu-
pros coletivos seguidos de tentativa 
de feminicídio em Castelo do Piauí. 
Ou seja, há o menosprezo em casos 
que estão ligados a um viés sexual 
muito forte. Mas é preciso lembrar 
que essa condição de menosprezo 
pode aparecer em diversas situações 
e, por isso, deve ser avaliada atenta-
mente em cada caso que chega ao 
sistema de justiça.

Vamos pensar em uma briga 
de rua entre desconhecidos, em que 
um homem começa a desqualificar 
a mulher com palavrões, argumen-

Poderia explicar essas duas con-
dições que estão previstas nos 
incisos I e II da Lei que tipificou 
o feminicídio?

O primeiro inciso fala em violên-
cia doméstica e familiar, o que nos 
reporta à Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006). Para compreender esse 
inciso, nós, operadores do Direito, te-
mos que olhar os requisitos que estão 
na Lei Maria da Penha e aplicá-los.

Do ponto de vista prático, é 
quase uma situação objetiva: se na 
investigação de um homicídio ficar 
comprovado, por exemplo, que a 
mulher já havia recorrido a um juiza-
do especializado na aplicação da Lei 
Maria da Penha ou pedido uma me-
dida protetiva de urgência; ou se na 
investigação for levantado que havia 
um histórico de violência em relações 
íntimas, não há a menor dúvida de 
que se trata de feminicídio.

Já o segundo inciso fala em me-
nosprezo, em discriminação, incluin-
do então a violência que acontece 
entre pessoas que não se conhecem 
e, portanto, em que não se configura 
a relação íntima de afeto prevista na 
Lei Maria da Penha. Do ponto de vis-
ta prático, é mais difícil de comprovar 
que aquele ato de violência foi por 

da sociedade em uma situação de 
inferioridade nas relações de poder. E 
nem sempre esse entendimento está 
claro no sistema de justiça.

Vale lembrar o caso da Luana 
Piovani, em que interpretaram a 
vulnerabilidade como algo que seria 
econômico, individual, e não como 
uma questão que atinge todas as 
mulheres em sociedades sexistas. 
Reconhecer que existe um menos-
prezo será difícil para juristas se não 
houver a perspectiva de gênero.

Por isso é importante ter as duas 
leis: a Lei Maria da Penha, que já abriu o 
caminho e definiu alguns elementos de 
modo bastante objetivo; e a Lei do Femi-
nicídio, que reforça esse entendimento 
diante da violência mais extrema.

Qual é a importância da perspec-
tiva de gênero no enfrentamen-
to ao feminicídio?

Existe hoje em dia toda uma 
campanha reacionária contra o uso 
da palavra gênero, tentativas de 
retirá-la de leis em que já consta. 
Mas é importante pensar qual é a 
importância da palavra gênero? Ela é 
importante porque é uma categoria 
relacional. No caso da ‘condição do 
sexo feminino’, acaba ficando muito 
forte a ideia de que sexo é um con-
ceito biológico, natural, e ocultando 
que há relações desiguais de poder 
que são construídas e que resultam 
repetidamente em violências. En-
tender isso é fundamental para o 
enfrentamento dessas violências.

Lei do Feminicídio:
reconhecer menosprezo 
será difícil para juristas se
não houver perspectiva de 
gênero, afirma Ela Wiecko 
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      om a entrada em vigor da Lei Ordinária de nº 13.104, 
de 9 de março de 2015, o Código Penal passou a prever 
o crime de feminicídio – o homicídio contra a mulher 

por razões da condição de sexo feminino, quando há: I - vio-
lência doméstica e familiar; ou II - menosprezo ou discrimi-
nação à condição de mulher.

A tipificação é vista por especialistas como uma oportu-
nidade para dimensionar a violência contra as mulheres no 
Brasil quando ela chega ao desfecho extremo do assassina-
to, permitindo assim o aprimoramento das políticas públi-
cas para coibi-la e preveni-la.

A correta aplicação da lei, porém, irá demandar a reno-
vação de práticas setoriais e transformações culturais nos 
sistemas de segurança e justiça, para que os profissionais 
adotem a perspectiva de gênero necessária para compre-
ender como a desigualdade entre o masculino e feminino 
resulta em violências diversas e, por vezes, letais. É o que 
explica a atual vice-procuradora-geral da República, Ela 
Wiecko Volkmer de Castilho:

C



Diretrizes oferecem ferramentas para melhorar
resposta do Estado ao feminicídio

AÇÃO CONJUNTA

A perspectiva de gênero e o olhar 
atento em cada caso são essen-
ciais para melhorar a resposta do 

Estado diante da forma mais extrema de 
violência contra as mulheres: o feminicí-
dio. A partir desse diagnóstico e com o 
objetivo de contribuir para a identifica-
ção e eliminação das discriminações de 
gênero contra as mulheres, o Escritório 
da ONU Mulheres no Brasil e o gover-
no federal lançaram no dia 8 de abril 
as “Diretrizes Nacionais para Investigar, 
Processar e Julgar com Perspectiva de 
Gênero as Mortes Violentas de Mulheres 
– Feminicídios”.

As diretrizes são fruto do processo 
de adaptação do Modelo de Protocolo 
Latino-Americano de Investigação das 
Mortes Violentas de Mulheres por Ra-
zões de Gênero – Femicídio/Feminicídio 
(ONU, 2014) à realidade social, cultural, 
política e jurídica do Brasil, realizado 
com a colaboração de um Grupo de Tra-
balho Interinstitucional composto por 
dez profissionais – delegadas de polícia, 
peritos criminais, promotoras de justiça, 
defensoras públicas e juízas.

O documento reúne elementos para 
aprimorar a resposta das instituições 
públicas nas diversas etapas, desde a 
investigação policial, o processo judicial 
e o julgamento das mortes violentas de 
mulheres até a garantia dos direitos de 
vítimas sobreviventes ou indiretas. As 
diretrizes contribuem ainda para evi-
denciar as razões de gênero a partir da 
análise, em cada caso, das circunstâncias 
do crime, das características do agressor 
e da vítima e do histórico de violência.

O objetivo é promover o reconheci-
mento de que, em contextos e circuns-
tâncias particulares, as desigualdades 
de poder estruturantes das relações de 
gênero contribuem para aumentar a 
vulnerabilidade e o risco que resultam 
nas mortes de mulheres.

Perspectiva de gênero
De acordo com a secretária de En-

frentamento à Violência contra as Mu-
lheres, Aparecida Gonçalves, a violência 
feminicida é um fenômeno complexo 
que demanda uma atuação em múlti-
plas frentes, sendo que reconhecer a 
desigualdade de gênero para coibi-la é 
uma das principais.

“Sabemos que as causas dos femini-
cídios estão relacionadas à desigualda-
de de gênero que se expressa em uma 
cultura de violência contra as mulheres 
e na tolerância a essa violência. Com 
medidas que desvelem esta desigualda-
de, a raiz da motivação dos feminicídios, 
conseguiremos conscientizar a socieda-
de de que há, na relação hierárquica que 
se estabelece entre os gêneros, um pro-
blema que precisa ser percebido, visibi-
lizado e superado”, explica a secretária.

Além das discriminações baseadas 
nos papéis de gênero, as diretrizes abor-
dam ainda as intersecções entre gênero 
e classe social, geração, deficiência, raça, 
cor e etnia, reconhecendo que as múlti-
plas discriminações geram vulnerabili-
dades diversas à violência.

“Estamos falando de um fenômeno 
que é perversamente social e demo-
crático, que pode atingir qualquer uma 

de nós, mulheres, mas que ao mesmo 
tempo tem características particulares 
que precisam ser compreendidas para 
promovermos as transformações ne-
cessárias”, explica a especialista Wânia 
Pasinato, coordenadora de Acesso à Jus-
tiça da ONU Mulheres Brasil, lembrando 
que, segundo o Mapa da Violência 2015, 
a taxa de mortes violentas de mulheres 
é mais alta entre as negras e jovens.

Direitos 
Segundo a pesquisadora Wânia 

Pasinato, além de olhar para as raízes 
discriminatórias destes crimes, o docu-
mento oferece suporte para evidenciar, 
na prática, quando há um feminicídio e 
destaca ainda a importância da imple-
mentação dos procedimentos adequa-
dos desde os primeiros momentos de 
uma denúncia.

Além de reunir elementos para aprimo-
rar a resposta do Estado, as diretrizes apon-
tam também os deveres do poder público 
e os direitos da sociedade, lembrando que 
o feminicídio é um crime evitável para o 
qual o Estado tem a responsabilidade de 
formular medidas de responsabilização, 
proteção, reparação e prevenção.

“As autoridades estatais têm obriga-
ção de coletar os elementos básicos de 
prova e realizar uma investigação impar-
cial, séria e efetiva por todos os meios 
disponíveis. Nesse sentido, a perspec-
tiva de gênero pode garantir uma res-
posta adequada do Estado, com duas 
finalidades: dar respostas a um caso 
particular e, ao mesmo tempo, prevenir 
a perpetuação do feminicídio”, ressalta a 

Mesa de abertura no lançamento 
das diretrizes. Da esquerda para 
a direita: a secretária nacional de 
Segurança Pública, Regina Miki; 
a secretária especial de Políticas 
para as Mulheres, Eleonora Meni-
cucci; e a representante da ONU 
Mulheres Brasil, Nadine Gasman. 
Em pé: Wânia Pasinato, coorde-
nadora sobre Acesso à Justiça da 
ONU Mulheres Brasil, que atuou 
à frente do Grupo de Trabalho 
Interinstitucional que elaborou as 
diretrizes nacionais.
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Consulte as Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres –
Feminicídios na íntegra no Portal Compromisso e Atitude:  http://www.compromissoeatitude.org.br/informativo-11

Processo de
adaptação das

diretrizes nos Estados
capilariza Lei do

Feminicídio

As diretrizes somam-se à tipifi cação penal do femi-
nicídio entre os esforços para visibilizar, dimensio-
nar e conhecer melhor a violência fatal contra as 

mulheres, evidenciando suas raízes discriminatórias.
Para a secretária nacional de Segurança Pública do 

Ministério da Justiça, Regina Miki, as diretrizes são uma 
poderosa ferramenta para mudar olhares e fortalecer a 
aplicação da lei nas diferentes realidades em que vivem 
as mulheres no Brasil. “A lei que tipifi ca o feminicídio 
existe, foi sancionada; agora precisamos fazer com que 
ela ‘pegue’. Temos que levá-la à realidade dos estados e 
municípios, para que o gênero seja premissa na investi-
gação e para mudarmos essa cultura machista que ainda 
está impregnada no país”, frisa a secretária Regina Miki.

O crime de feminicídio está previsto na legis-
lação brasileira desde a entrada em vigor da Lei nº 
13.104/2015, que alterou o art. 121 do Código Penal 
(Decreto-Lei nº 2.848/1940), para prever esta qualifi -
cadora do crime de homicídio. Assim, foi nomeado 
perante a lei o assassinato de uma mulher cometi-
do por razões da condição de sexo feminino, isto é, 
quando o crime envolve: “violência doméstica e fa-
miliar e/ou menosprezo ou discriminação à condição 
de mulher” (saiba mais na entrevista exclusiva com a 
vice-procuradora-geral Ela Wiecko).

Neste cenário, a pesquisadora Wânia Pasinato res-
salta que, para ter maior efetividade, o documento 
deve ser adaptado aos diversos contextos em que 
vivem as brasileiras. A especialista da ONU Mulheres 
tem participado ativamente da implementação das 
diretrizes, em processo piloto que está sendo realiza-
do em cinco estados brasileiros e que tem impulsio-
nado uma construção coletiva entre diferentes atores 
dos sistemas de segurança e justiça para atuar diante 
dos feminicídios na sua região.

Iniciado em setembro de 2015 nos estados do Ma-
ranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro e San-
ta Catarina, o trabalho de implementação está sendo 
coordenado pelos organismos estaduais de políticas 
para mulheres, em conjunto com o Grupo de Trabalho 
Interinstitucional local, composto por instituições das 
áreas de segurança pública e justiça criminal.

“Todas as instituições colaboram por meio da par-
ticipação de profi ssionais que tratam tanto de crimes 
contra a vida – delegacias de homicídio e setores que 
atuam nos tribunais do júri – quanto da aplicação da 
Lei Maria da Penha – como DEAMs, promotorias, de-
fensorias e juizados de violência doméstica e familiar. 
Deste modo tem sido alcançada uma maior integração 
das instituições e um comprometimento interno para 
as mudanças que se fazem necessárias”, comemora a 
secretária Aparecida Gonçalves.

representante da ONU Mulheres Brasil, 
Nadine Gasman.

Nesse sentido, as diretrizes reúnem 
orientações para que sejam garantidos 
os direitos devidos às vítimas e familia-
res em casos de feminicídio. “As vítimas 
sobreviventes e as vítimas indiretas – 
familiares e dependentes – devem ser 
chamadas a participar ativamente do 
processo, com o devido cuidado para 
que não se reproduzam discriminações e 
estereótipos de gênero. Cabe reparação 
justa e efi caz às vítimas sobre os danos 
materiais, devendo-se ainda pensar nos 
impactos causados quando há fi lhos e 
dependentes. Pelos danos morais, é im-
portante que não apenas a reparação fi -
nanceira seja considerada, mas também 
a dimensão relativa à comunicação, por 
parte das instituições do Estado, de que o 
feminicídio não pode ser tolerado”, enu-
mera a secretária Aparecida Gonçalves.

A gestora explica que o direito das ví-
timas à justiça não se traduz somente na 
sanção do responsável pelo crime. “Uma 
investigação, processo e julgamento que 
respeitem a dignidade e a privacidade da 
mulher vítima de feminicídio consuma-
do ou tentado – que não a revitimizem 
e que ofereçam uma resposta satisfató-
ria pelo Estado sobre o reconhecimento 
da gravidade do fato, em respeito a seu 
direito à memória e à verdade – fazem 
parte do direito à justiça para a vítima, 
o que reverbera para toda a sociedade”, 
complementa a secretária.

RAZÕES DE
GÊNERO NA

PRÁTICA DAS
MORTES

VIOLENTAS DE
MULHERES

Sentimento de posse 
sobre a mulher

Controle sobre 
o corpo, desejo 
e autonomia da 
mulher

Limitação da eman-
cipação profi ssional, 
econômica, social 
ou intelectual da 
mulher

Tratamento da mulher 
como objeto sexual

Manifestações de 
desprezo ou ódio 
pela mulher e o 
feminino
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mo semestre e as unidades 
do Ministério Público nos 
estados serão informadas 
sobre o procedimento para 
alimentar os dados no sis-
tema de informática, que 
permitirá inserir as informa-
ções manualmente ou via 
webservice, caso o MP já te-
nha um sistema de cadastro 
no estado.

“A ideia é dar instrumen-
to de atuação para que o 
promotor de justiça tenha 
condições de efetivamente 
cumprir a obrigação de ca-
dastrar os casos de violência 
doméstica, sem que isso se 
torne uma tarefa tão árdua 
e pesada que inviabilize a 
capacidade de prestar as 
informações necessárias”, 
esclarece Thiago Pierobom.

A Tabela de Taxono-
mia, com a previsão dos 
campos que constarão no 
Cadastro Nacional, está dis-
ponível para consulta dos 
promotores. Na fase de im-
plementação, apenas uma 
parte dos campos será de 
preenchimento obrigatório, 
conforme indicado no do-
cumento. Dessa forma, os 
Ministérios Públicos pode-

Cadastro Nacional de Violência Doméstica
do CNMP busca criar indicadores para

aprimorar enfrentamento 

O Conselho Nacional 
do Ministério Públi-
co (CNMP) aprovou 

por unanimidade no início 
deste ano a criação do Ca-
dastro Nacional de Violência 
Doméstica e Familiar contra 
a Mulher. Previsto no art. 26 
da Lei Maria da Penha (Lei 
nº 11.340/2006), o registro 
dos dados em nível nacional 
deve contribuir para dar vi-
sibilidade e dimensionar de 
forma mais acurada o pro-
blema, permitindo assim o 
direcionamento de políticas 
públicas de prevenção e en-
frentamento.

No cadastro constarão 
todos os processos em que 
haja aplicação da Lei Maria 
da Penha e também casos 
de feminicídio íntimo, quan-
do a mulher é assassinada 
no contexto de violência do-
méstica e familiar. Integrante 
do Comitê Gestor do Cadas-
tro e coordenador do proje-
to, o promotor do Ministério 
Público do Distrito Federal 
e Territórios, Thiago Piero-
bom, afirma que a expecta-
tiva é recuperar informações 
relativas à quantidade de 
inquéritos recebidos, de me-
didas protetivas de urgência 
deferidas e de ações penais 
ajuizadas pelo Ministério Pú-
blico. Com isso, será possível 
fazer uma estratificação dos 
tipos de violência que são 
mais comuns nos processos 
criminais e também reforçar 
a formulação de políticas pú-
blicas eficazes para coibir a 
violência contra as mulheres.

Para a coordenadora ge-
ral da Comissão Permanente 
de Combate à Violência Do-
méstica e Familiar contra a 
Mulher (Copevid), do Grupo 
Nacional de Direitos Huma-
nos do Conselho Nacional de 
Procuradores Gerais (CNPG), 
promotora Valéria Diez Sca-
rance Fernandes, a relevância 
do cadastro está justamente 

DIMENSÃO DO PROBLEMA
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no mapeamento que irá per-
mitir delinear os perfis dos 
casos e direcionar as ações 
do poder público.

“É importante conhecer a 
violência contra as mulheres 
para poder enfrentá-la e ado-
tar políticas coordenadas nos 
locais onde estão os maiores 
índices. E também adotar 
medidas mais efetivas, com 
interseccionalidade, relacio-
nando raça e idade com a 
questão da violência”, desta-
ca a promotora, que também 
integra o Comitê Gestor do 
Cadastro Nacional de Casos 
de Violência Doméstica e Fa-
miliar do CNMP.

O projeto é uma inicia-
tiva da Comissão de Defesa 
dos Direitos Fundamentais 
(CDDF), por meio do Grupo 
de Trabalho Combate à Vio-
lência Doméstica e Defesa 
dos Direitos Sexuais e Re-
produtivos, e ficará sob res-
ponsabilidade da Estratégia 
Nacional de Justiça e Segu-
rança Pública (Enasp).

Implementação
gradual e perspectivas

O preenchimento do 
cadastro terá início no próxi-

rão progressivamente fazer 
as adaptações necessárias 
em seus sistemas.

“Com essa regulamen-
tação, o Conselho Nacio-
nal do Ministério Público 
espera que se fomente o 
efetivo cumprimento da 
lei em todos os Ministé-
rios Públicos e que haja 
uma padronização da ta-
xonomia de quais dados 
são relevantes para serem 
alimentados no sistema, 
de forma a permitir, a par-
tir daí, ter um retrato de 
dados importantes rela-
cionados à violência do-
méstica, com marcadores 
de abrangência nacional”, 
explica o promotor.

A previsão é que até o 
final de julho o setor de tec-
nologia da informação do 
CNMP entregue o sistema 
para o projeto. A partir daí, 
serão feitas reuniões com re-
presentantes do Ministério 
Público de cada estado para 
verificar a forma de adesão. 
No segundo semestre, está 
prevista a fase de testes e, a 
partir do próximo ano, o Ca-
dastro Nacional entrará em 
vigor oficialmente.

O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou por unanimidade no início deste ano a criação do Cadastro Previsto no artigo 26 da Lei Maria da Penha.



Saiba mais no Portal Compromisso e Atitude: http://www.compromissoeatitude.org.br/informativo-11

INFORMATIVO COMPROMISSO E ATITUDE | 7

Experiências do MPBA e MPPR demonstram
importância dos dados sobre violência de gênero 

Em alguns estados brasileiros, a ex-
periência da coleta de dados sobre 
violência contra as mulheres já tem 

sido importante na atuação do Ministé-
rio Público, ajudando os promotores de 
justiça a direcionar estratégias de pre-
venção e enfrentamento.

Bahia
No Ministério Público da Bahia, 

desde julho de 2015 as informações de 
todos os inquéritos remetidos pela Se-
cretaria de Segurança Pública do estado 
referentes às cidades de Salvador, Feira 
de Santana e Alagoinhas – escolhidas 
como polos para iniciar o monitora-
mento – passaram a ser cadastradas no 
sistema de inquéritos online.

Os dados são organizados em tabelas 
e processados por georreferenciamento, 
o que ajuda a identificar os crimes mais 
frequentes e quais são as regiões mais 
vulneráveis. O crime de violência domés-
tica, previsto pela Lei Maria da Penha, foi 
o de maior percentual, representando 
30% de todos os inquéritos nas três cida-
des, segundo os dados referentes ao se-
gundo semestre de 2015 – o que revela o 
peso da violência contra as mulheres nos 
inquéritos remetidos pelas Secretarias de 
Segurança Pública.

Além da dimensão do problema, 
as estatísticas também ajudam a co-
nhecer melhor a violência doméstica e 
familiar. Os dados revelam, por exem-
plo, que a violência psicológica aparece 
em 30,45% dos crimes, a ameaça em 
23,47% e a lesão corporal em 18,3%.

A coordenadora do Grupo de Atu-
ação Especial em Defesa da Mulher 
(Gedem) do MPBA, promotora Márcia 
Teixeira, explica que o mapeamento 
permite ainda a identificação de “man-
chas criminais” nos bairros com maior 
incidência de violência doméstica e 
feminicídio. Dessa forma, o banco de 
dados se torna uma ferramenta para a 
criação de ações específicas nos locais 
com maiores índices.

“A violência doméstica e familiar é 
crônica e o que salta aos nossos olhos 
é que precisamos trabalhar muito mais 
para além da repressão. Precisamos ur-
gentemente trabalhar na educação e na 
cultura, para que possamos dar outro 
salto, pensar em uma metodologia mais 
específica para crianças e adolescentes 
para intervir de forma mais efetiva nas 
escolas, que são reprodutoras de deter-
minados aspectos de controle e de se-

xismo. As mulheres estão denunciando 
e pedindo ajuda, mas o Estado não está 
dando respostas na mesma medida da 
necessidade”, analisa a promotora.

Paraná
O mesmo movimento acontece no 

Paraná, onde o cadastramento de inqué-
ritos de violência doméstica e familiar e 
feminicídios também já é realidade.

Desde 2011 existe um sistema no 
Ministério Público do Paraná para cole-
ta de dados de inquéritos policiais – o 
Sistema PRO-MP – e, com a atuação 
do Núcleo de Promoção da Igualdade 
de Gênero (Nupige), a partir de junho 
de 2014, o preenchimento dos dados 
passou a incluir a subdivisão violência 
doméstica e familiar contra as mulheres. 
No ano passado, com a tipificação do 
feminicídio no Código Penal brasileiro, 
o sistema passou a computar também 
os casos da violência extrema contra as 
mulheres no estado.

O cadastro permite reunir informa-
ções diversas sobre feminicídios con-
sumados e tentados, como a data da 
ocorrência do crime, se havia medida 
protetiva de urgência, município e bair-
ro e relação da vítima com o agressor, 
permitindo analisar o perfil dos casos 
– trabalho que vem sendo realizado de 
modo pioneiro pelo Nupige.

A partir do mapeamento, foi possí-
vel identificar 99 casos de feminicídios 
ocorridos em 2015, envolvendo ao me-
nos 102 vítimas mulheres, já ajuizados 
como denúncia crime pelo Ministério 
Público Estadual na Justiça do Paraná.

No total foram 40 feminicídios con-
sumados e 62 tentados. A maioria dos 
crimes foi cometida por ex-parceiros 
(42 casos), companheiros, namorados 
ou maridos (27 casos), ou por pessoas 
do convívio da vítima (22 casos), mos-
trando o peso da violência em relações 
íntimas no crime contra a vida.

Os dados demonstram que, confor-
me já apontaram diversas pesquisas, a 
desigualdade de gênero e as discrimi-
nações que atingem o feminino concor-
rem para a ocorrência dos assassinatos.

Dentre os crimes mapeados, em 
29 casos o motivo expresso foi incon-
formismo com o término do relaciona-
mento, em 17 foram ciúmes e em 11 foi 
apontada discordância entre a vítima e 
o agressor, todos motivos associados 

por especialistas ao sentimento de pos-
se dos homens sobre as mulheres.

“Os crimes são muito similares e 
muitos cruéis. Na maior parte dos ca-
sos são parceiros ou ex que tentam es-
faquear a mulher por reiteradas vezes 
ou esganá-la. E os motivos expressos 
revelam uma possessividade muito 
forte: a vítima teria olhado para outros 
homens, teria desobedecido. O autor da 
violência se sente ‘dono’ da mulher, ela é 
vista como uma propriedade dele, que 
não pode desagradá-lo sob a pena de 
pagar com sua integridade ou até com 
sua vida”, destaca a coordenadora do 
Nupige do Ministério Público do Paraná, 
promotora Mariana Seifert Bazzo.

Em 61 casos, os crimes foram prati-
cados com armas brancas e múltiplas 
facadas – o que chama atenção para a 
crueldade dos feminicídios, outra carac-
terística associada aos crimes com raízes 
discriminatórias.

Para a promotora, além de revelar as 
raízes sexistas desses crimes, os dados 
são importantes para contribuir para que 
se impeça que argumentos discrimina-
tórios sejam reproduzidos no sistema de 
justiça, revitimizando a mulher, quando 
sobrevive, ou seus parentes e amigos.

“Faz parte do discurso da sociedade 
questionar o que essa mulher fez para 
‘merecer’ isso, como se houvesse algu-
ma justificativa para um homicídio. Os 
dados reforçam a necessidade de uma 
mudança cultural, precisamos orientar 
a população, inclusive as crianças e ado-
lescentes nas escolas, de que a violên-
cia contra as mulheres não é tolerável, 
nem banal. E que o fato de uma mulher 
querer igualdade, tomar suas próprias 
decisões, não pode nunca ‘justificar’ a 
violência – ela não é propriedade de um 
homem, não é do pai, do marido ou do 
namorado”, frisa a promotora.

Entre março de 2015 e março de 
2016, o banco já registrava 156 vítimas – 
o que demonstra a importância da inicia-
tiva não só para embasar o trabalho de 
enfrentamento à violência realizado pe-
los profissionais no Paraná, mas também 
para que a grave dimensão do problema 
seja conhecida de forma acurada no Bra-
sil. Com uma taxa de 5,2 mortes violentas 
por 100 mil mulheres no Mapa da Violên-
cia 2015, o Paraná figura entre as 10 me-
nores taxas no ranking de homicídios de 
mulheres por estados.



Núcleo de Feminicídio do Piauí aprimora investigação
com perspectiva de gênero

A experiência do Nú-
cleo Policial Investi-
gativo de Feminicídio 

do Piauí mostra que, com 
perspectiva de gênero e 
atenção às características 
da violência contra as mu-
lheres, a resposta do setor 
de segurança aos assassi-
natos femininos pode ser 
muito melhor.

A subsecretária de Se-
gurança Pública do Esta-
do, delegada Eugênia Villa, 
explica que a instalação 
do Núcleo foi necessária 
porque os crimes de assas-
sinato de mulheres costu-
mavam integrar as estatís-
ticas de outros homicídios 
e fi cavam invisibilizados. 
“Percebemos um défi cit na 
apuração de casos de as-
sassinatos de mulheres no 
Piauí. As DEAMs não investi-
gavam homicídios, e as de-
legacias especializadas em 
homicídios não investiga-
vam boa parte dessas mor-
tes, porque apuram apenas 
as mortes de autoria inde-
terminada e, nos assassina-
tos de mulheres, na maioria 
das vezes o agressor é co-
nhecido e até convive com 
a vítima. Então, criamos o 
Núcleo em março de 2015.”

A Portaria que instituiu 
o Núcleo no âmbito da Po-
lícia Civil (Portaria nº 064-/
GS/2015) informa que a 
área está diretamente su-
bordinada à Secretaria de 
Segurança Pública e tem 
competência para a “apura-
ção da violência intitulada 
feminicídio, como sendo 
o assassinato de meninas, 
mulheres, travestis e mu-
lheres transexuais baseado 
em relações de gênero”.

Para capilarizar a inves-
tigação com perspectiva 
de gênero, segundo a de-
legada, é preciso fortale-
cer o trabalho das DEAMs 
para que sejam braços do 
Núcleo Investigativo no in-
terior do estado. É preciso 
também trabalhar com to-

SEGURANÇA
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dos os profi ssionais envol-
vidos na investigação para 
construir uma visão holís-
tica dos casos. “Precisamos 
nos capacitar desde a pre-
servação do local do crime, 
a perícia, até o indiciamento 
do agressor”, explica a sub-
secretária Eugênia Villa.

A vice-governadora do 
Piauí, Margarete Coelho, 
reforça que este trabalho é 
importante para fortalecer 
também o campo da pre-
venção. “Teremos profi ssio-
nais especializados neste 
tipo de crime para evitar a 
descaracterização do femi-
nicídio. Isso contribui para 
que se deixe de usar termos 
como ‘crime passional’ ou 
‘grave agressão’ – a agres-
são grave, na maioria das 
vezes, é uma tentativa de 
feminicídio”, aponta.

Para fortalecer o enfren-
tamento à violência contra as 
mulheres, a subsecretária do 
Estado espera ainda que seja 
aprovada uma lei orgânica 
da Polícia Civil, cujo projeto 
está em fase de elaboração, 
para a criação de uma Dire-
toria de Polícia da Mulher, 
que coordenará a atuação 
nas áreas de violência contra 
as mulheres, feminicídios e 
captura relativa ao desapare-
cimento de mulheres.

Investigação e
acesso à justiça

De acordo com a sub-
secretária, os inquéritos 
podem contribuir muito no 
julgamento e para o resulta-
do fi nal do processo ao des-
construir estereótipos que, 
muitas vezes, agem como 
barreiras para o acesso das 
mulheres à justiça.

A pesquisa “A Violência 
Doméstica Fatal: o proble-
ma do feminicídio íntimo 
no Brasil” revelou que os 
estereótipos baseados nos 
papéis de gênero têm im-
pedido a aplicação da lei, 

mesmo quando os casos de 
agressão chegam ao extre-
mo do crime contra a vida.

“A Lei do Feminicídio 
veio mostrar que se mata 
por ser mulher, indepen-
dentemente de ela ter ou 
não relação com aquele ho-
mem. Que se matam mu-
lheres, não por ciúmes, mas 
por motivos fúteis ou tor-
pes, pela dominação mas-
culina. A relação de gênero 
corporifi ca a ideia de que há 
dominação de um ente por 
outro, dominação do corpo 
e hegemonia masculina. To-
dos os corpos que desafi am 
aquela ideia do sexo mas-
culino como prevalente es-
tão vulneráveis à violência.”

Apesar do peso da vio-
lência doméstica nos fe-
minicídios praticados no 
Estado, a subsecretária de 
Segurança Pública do Piauí 
lembra que nem sempre os 
crimes de feminicídio acon-
tecem nas relações interpes-
soais, em que o agressor já 
tinha relação com a vítima.

O caso de Castelo do Piauí 
é um exemplo, segundo ela, 
de que a condição de gênero 
pode gerar violência contra 
as mulheres em diferentes 
contextos ou situações – o 
que reforça a importância de 
se realizar uma investigação 
qualifi cada a cada caso.

Saiba mais:  http://www.compromissoeatitude.org.br/informativo-11/

Reunião de trabalho para adaptação das Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com 
Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres – Feminicídios à realidade do Piauí .
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