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C
onsiderada um marco legal jovem, desde 
2006 a Lei Maria da Penha desafia profis-
sionais que atuam nos serviços a transfor-
marem a si mesmos, suas instituições e a 

sociedade para coibir, prevenir e punir a violência 
doméstica e familiar contra as mulheres. Além de 
garantir direitos, a Lei nº 11.340 traça o caminho 
para uma política pública intersetorial que ofereça 
respostas em múltiplas frentes, tanto para que as 
mulheres sejam acolhidas e fortalecidas para rom-
per o ciclo de violência, quanto para a desconstru-
ção de discriminações e desigualdades de gênero.

Em sua 14ª edição, este Informativo lançou 

um mesmo convite para representantes de ins-
tituições parceiras da Campanha Compromisso 
e Atitude: que realizassem um balanço das con-
quistas, barreiras e do estágio de implementa-
ção da Lei no Brasil. Também que apontassem, 
a partir do seu lugar de atuação, as prioridades 
e perspectivas no horizonte, em artigos ou en-
trevistas exclusivas para esta publicação.

Esta edição traz as vozes de promotores/
as, defensoras, juízes/as, gestoras e pesquisado-
ras, que compartilham suas reflexões e apontam 
ações para aprofundar e ampliar a efetivação da 
Lei Maria da Penha em seus diferentes aspectos – 

do fortalecimento da rede de serviços à necessária 
implementação de sua vocação preventiva, pas-
sando pela produção de dados para dimensionar 
e monitorar o problema e aprimorar as respostas 
oferecidas. No conjunto os textos formam uma vi-
são múltipla sobre o patamar do enfrentamento à 
violência no Brasil.

Os artigos reivindicam também um importan-
te legado da Lei Maria da Penha: tirar o problema 
da invisibilidade e, ao mesmo tempo, ressaltar que 
a mulher e sua integridade física e psicológica 
devem estar no centro das políticas públicas e da 
atuação dos serviços. Confira:

Múltiplas visões sobre o estágio
de efetivação da Lei Maria da Penha
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Por Carmen Hein de Campos e Isadora Vier Machado, ambas professoras e 
doutoras em Ciências Criminais (PUCRS) e em Ciências Humanas (UFSC), 
respectivamente.
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Representantes do Fonavid, Copevid  e Condege avaliam estágio
de implementação da Lei Maria da Penha 

Nestes 11 anos do marco legal em 
vigência no Brasil, na sua avaliação 
quais são os principais avanços e de-
safios vivenciados no poder judiciário 
em relação ao enfrentamento à violên-
cia doméstica e familiar?

Um grande avanço foi a criação das va-
ras especializadas para aplicação da Lei, com 
juízes e juízas especializados nessa área. 
Também a criação do Fonavid, que foi muito 
importante para o desenvolvimento e para o 
incentivo das atividades dos juízes, promo-
vendo a articulação entre magistrados do 
Brasil inteiro e também o compartilhamento 
de experiências e boas práticas.

Entre os desafios, em primeiro lugar, es-
tão a discussão da temática de gênero e uma 
melhor formação nesta área nas escolas e 
por parte dos profissionais de toda a rede de 
serviços. Ainda enfrentamos muita dificulda-
de nesta discussão porque ainda existe muito 
preconceito em relação à temática de gênero. 

Outro desafio importante para o judiciá-
rio é a estruturação das varas especializadas 
com suas equipes multidisciplinares. E, para 
além do judiciário, é preciso promover e for-
talecer a estruturação de todos os órgãos 
da rede que tratam dessa temática, como 
as delegacias e os CREAS (Centros de Refe-
rência Especializados de Assistência Social), 
entre outros. É preciso dar prioridade ao en-
frentamento à violência de gênero. 

É necessário ainda promover a interiori-
zação das políticas de enfrentamento à vio-
lência contra as mulheres no âmbito de todos 
os poderes. Hoje os serviços e varas especiali-
zadas estão muito concentrados nas capitais.

Em relação à discussão sobre gênero, 
poderia explicar como este debate é 
importante para compreender melhor a 
violência e aplicar a Lei Maria da Penha?

A palavra gênero na realidade é o ele-
mento fundante da Lei Maria da Penha. É ela 
que confere constitucionalidade a essa lei e 
é ela que justifica a razão de essa lei existir. A 
violência contra a mulher tem como base as 
desigualdades oriundas das desigualdades 
de gênero. Então, para entender o seu real 
significado e para poder desconstruir essa 
cultura não basta a atuação repressiva do 
judiciário. É necessário adotar uma atuação 
preventiva, o que se dá no âmbito da educa-
ção. E o que é imprescindível nesse sentido 
é tratar desse elemento fundante que são as 
desigualdades de gênero. Para isso é preciso 
compreender o que gênero significa na prá-
tica, uma vez que essa palavra vem sendo 
desconstruída com o estabelecimento de 
concepções totalmente equivocadas.

AVANÇOS E DESAFIOS

Por ÉriCa CaNuto,
promotora do MPRN e coordenadora da Copevid

“A palavra gênero justifica a razão de a Lei 
Maria da Penha existir”, ressalta o juiz Deyvis 
de Oliveira Marques, do Fonavid 

Em entrevista, o juiz Deyvis De Olivei-
ra Marques, do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte e presidente do 
Fórum Nacional de Juízes de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
(Fonavid) em 2017, aponta a criação das 
varas e juizados especializados na apli-
cação da Lei Maria da Penha como um 
grande avanço conquistado nos seus 11 
anos de vigência. O magistrado alerta, 
porém, para a necessidade de maior in-
vestimento na estruturação dos serviços 
especializados e de sua expansão pelo 
interior do país. Confira:

A entrada em vigor da Lei Maria 
da Penha mudou o paradigma de 
enfrentamento à violência domésti-
ca contra a mulher. O que antes era 
um problema privado, que se resolvia 
pela via conciliatória dos Juizados Es-
peciais Criminais (Lei nº 9.099/1995), 
passou a ser tratado como uma gra-
ve violação dos direitos humanos da 
mulher, exigindo uma postura mais 
efetiva do Estado, dos sistemas de 
justiça e de segurança pública, com 
focos na proteção da mulher e res-
ponsabilização do homem autor de 
violência doméstica.

Muitos críticos que tentam reim-
plantar a lógica da conciliação nos 
crimes de violência doméstica e fa-
miliar afirmam que a mulher não ga-
nhou autonomia e empoderamento 
com a nova lei. Dizem que a vítima 
saiu da tutela do marido e passou à 
tutela do Estado.

Entretanto, descuidam da reali-
dade que é o ciclo da violência. Por 

Em busca da
efetividade da Lei 
Maria da Penha

que a mulher permanece na rela-
ção com o seu agressor? Por que 
volta a viver com ele? Por que o 
perdoa?

O pedido de perdão e a recon-
ciliação são realidades com que 
se deparam a vítima e o sistema 
de proteção e de responsabiliza-
ção. Não é raro a mulher pedir 
para revogar a medida proteti-
va de urgência ou mesmo dizer 
que não quer prosseguir com a 
ação penal porque “já está tudo 
bem e ele mudou”, mesmo sen-
do informada da impossibilidade. 
Não sabem que o momento da 
reconciliação é um dos mais pe-
rigosos para a mulher. De igual 
risco ao momento da ruptura do 
relacionamento, quando ela, no 
mais das vezes, ouve: “se você 
não for minha, não vai ser de 
mais ninguém”. Quando acon-
tece a reconciliação, a mulher 
cumpre mais uma etapa do ciclo 
da violência (lua de mel, tensão, 
explosão, pedido de perdão, re-
conciliação…).

É preciso reconhecer que a 
mulher em situação de violên-
cia doméstica e familiar precisa 
sim da proteção do Estado para 
conseguir que os atos de violên-
cia não se repitam, garantindo 
que ela não seja mais vítima e 
proporcionando meios para que 
essa mulher rompa, de uma vez, 
o ciclo da violência. E isso não 
significa retirar-lhe a autonomia, 
mas considerar os fins sociais a 
que a Lei se destina e as condi-
ções peculiares das mulheres em 
situação de violência (artigo 4º). 
A mulher vítima de violência do-
méstica e familiar está em situa-
ção de vulnerabilidade histórica, 
devendo ser protegida em razão 
da hipossuficiência diante da do-
minação e hegemonia do gênero 
masculino. Esse é o fundamento 
para que essa questão tenha se 
transformado em política pública.

Para a defensora pública do Distrito Fede-
ral, Dulcielly Nóbrega De alMeiDa, a 
Lei Maria da Penha trouxe avanços signifi-
cativos, como a quebra da invisibilidade e 
da banalização da violência doméstica e 
familiar. Já entre os desafios neste enfren-
tamento, a defensora – que atualmente é a 
coordenadora da Comissão de Proteção e 
Defesa dos Direitos da Mulher do Colégio 
Nacional dos Defensores Públicos Gerais 
(Condege) – expressa preocupação com a 
adoção de medidas alternativas no sistema 
de justiça, como as constelações familiares 
e práticas restaurativas, para lidar com os 
casos de violência de gênero. Saiba mais:

a partir da Lei Maria da Penha, quais são 
as conquistas para o enfrentamento à 
violência doméstica e familiar contra as 
mulheres?

As principais conquistas são, em primeiro 
lugar, retirar a questão da invisibilidade. Hoje 
há uma cultura mais forte de que a mulher 
em situação de violência tem que receber 
ajuda, que é preciso denunciar aquilo que 
antes era visto como motivo de vergonha, 
como uma questão de marido e mulher, da 
vida privada. Então, vejo que hoje há mais 
apoio e estímulo para que a mulher procure 
os canais de ajuda e de responsabilização.

Outro ponto importante foi o crescimento 

Acolhimento e fortalecimento da mulher
devem estar sempre no centro da atuação, 
aponta defensora pública Dulcielly Nóbrega

e o fortalecimento da rede de enfrentamen-
to, desde o aumento no número de juizados 
especializados – todos os tribunais de justiça 
investiram nisso, com a realização de capacita-
ções de diversos agentes dos sistemas de jus-
tiça e de segurança pública. Hoje vemos que 
existe uma preocupação por parte dos pode-
res no sentido de capacitar mais, de criar uma 
rede. Então, ainda que haja muitos problemas 
e dificuldades de estruturação, a rede se forta-
leceu e acredito que agora está melhor do que 
era antes da Lei Maria da Penha. 

E quais são os principais desafios no ce-
nário atual?

Atualmente minha maior preocupação é 
que percebo um movimento em direção a que 
a mulher deixe de ser o centro da política e 
uma tendência de que essa centralidade pas-
se para a família. Isso me preocupa, porque 
não se implementa a Lei na sua integralidade 
– falta, por exemplo, a questão da competên-
cia híbrida dos juizados – e já se quer partir 
para outras soluções. Não se trata de ser con-
tra, mas temos que ver essas novas formas de 
abordagem com muito cuidado, porque sob 
esse guarda-chuva de justiça restaurativa po-
dem caber práticas que nos preocupam, como 
conciliação e outras práticas que vão gerar na 
verdade o silenciamento e a revitimização da 
mulher. Como restaurar algo entre partes que 
não estão em situação de igualdade? Como 
mediar partes quando existe uma assimetria 
de poder? Justiça restaurativa vai ser obriga-
tória? Como vai funcionar na prática? 

E outro grande desafio é trabalhar com 
a prevenção, porque a violência em si é a 
ponta do iceberg. Quando se investiga mais 
a fundo o que estrutura esta sociedade tão 
violenta com as mulheres percebe-se que os 
pilares estão nas noções e práticas machistas 
e patriarcais. Se não trabalharmos a descons-
trução da cultura machista, vamos seguir ‘en-
xugando gelo’, criando varas e trabalhando 
com a repressão, sem realmente diminuir os 
números, porque isso passa pela prevenção e 
pela mudança de cultura.
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de instalações de juízos únicos 
que evitariam a chamada ‘rota 
crítica’ (o caminho fragmentado 
que a mulher percorre buscando 
o atendimento do Estado, pas-
sando por diferentes instituições, 
departamentos e instâncias); 
porque se investe na precariza-
ção dos serviços que compõem 
as redes especializadas.

A prisão, manifestação do 
exercício do poder estatal em 
face da liberdade individual, 
acaba por ser concebida como 
meta principal. Já as medidas de 
proteção, reconhecidas como ur-
gentes, são continuamente des-
consideradas, desqualificadas e 
verdadeiramente pasteurizadas 
– analisadas mecanicamente na 
maioria das vezes. A ação estatal 
mantém-se ligada à ideia de pu-
nição e prisão. Que lei é essa que 
impõe o caminho da prevenção e 
do cuidado, contrariando o sen-
so comum punitivista, mas que é 
atacada como punitivista?

Os parceiros nessa batalha 
defensiva são convocados à 
luta pela garantia dos direitos 

11 anos da Lei Maria da Penha e a
proteção que ainda falta implementar

No dia 7 de agosto de 2017 
foram celebrados os 11 anos da 
Lei nº 11.340 – aquela que nesse 
período ficou conhecida como Lei 
Maria da Penha. Grosso modo, 
além de definir as linhas de uma 
política de prevenção e atenção 
baseada no enfrentamento à 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher, podemos dizer 
que a ‘Maria da Penha’ conse-
guiu neutralizar a força simbólica 
da Lei nº 9.099/1995, que im-
pingiu a adjetivação “infração de 
menor potencial ofensivo” para 
esses crimes.

É acertado dizer que a pro-
messa de um rigor legal frente 
à escalada das violações de 
gênero inviabiliza a aplicação 
dos institutos despenalizadores 
trazidos pela Lei nº 9.099 – es-
ses, por vezes, serviram à ba-
nalização das graves violências 
domésticas praticadas contra as 
mulheres. Por outro lado, preci-
samos destacar que o desejo de 
prevenção está assumidamente 
expresso na 11.340, sendo certo 
que brota de seu caráter proteti-
vo e inovador.

Entretanto, nesta década de 
luta pela efetivação da Lei Maria 
da Penha e pelo reconhecimento 
dos direitos humanos das mulhe-
res, nos mais variados embates, 
próprios das disputas democrá-
ticas, será o seu aspecto supos-
tamente punitivista que ganhará 
centralidade. Em que pese todo 
desejo protetivo, estes 11 anos 
ainda não foram suficientes para 
que a promessa de proteção 
legal tenha sido efetivada e, ar-
riscamos dizer, internalizada por 
toda a sociedade e, em especial, 

pelo sistema de justiça.
Reconhecemos, por um lado, 

que as ferramentas trazidas pela 
Lei – quando bem manuseadas 
– deslocam para o centro a pro-
teção da mulher, viabilizam re-
cursos muitas vezes essenciais a 
sua sobrevivência e possibilitam 
construir formas dignas de estar 
no mundo. De outro, também 
reconhecemos o fosso entre o 
texto legal e a vida vivida.

Ainda hoje ouvimos inda-
gações do tipo ‘por que uma 
lei deve existir para proteger 
mulheres?’; e muitas vezes os 
comentários que se seguem 
buscam deslegitimar o direito e 
invisibilizar a realidade. De nossa 
parte, poderíamos dar as seguin-
tes respostas: porque a fala da 
mulher é desqualificada; porque 
a sua dor é desacreditada; por-
que a prática jurídica ‘privilegia’ 
a prisão do violador da lei em de-
trimento do pensamento preven-
tivo e inibidor do ciclo de violên-
cia – detectado na dificuldade de 
obtenção das medidas protetivas 
de urgência previstas, na recusa 

IMPLEMENTAÇÃO PARCIAL

Por arLaNza Maria rEBELLo, defensora 
pública e coordenadora de Defesa dos 
Direitos da Mulher da Defensoria Pública do 
Rio de Janeiro (DPRJ); MatiLDE aLoNso, 
defensora pública e coordenadora do Nú-
cleo de Defesa dos Direitos da Mulher e de 
Vítimas de Violência de Gênero (Nudem) da 
DPRJ e siMoNE EstrELLita , defensora 
pública titular do Nudem da DPRJ.

das mulheres. A todos os atores 
do sistema de justiça são dados 
novos papéis, com ênfase na 
dimensão do acolhimento e do 
cuidado: à autoridade policial é 
dada a missão de atuar ainda na 
iminência da prática de violência 
doméstica; os juizados e/ou varas 
de violência doméstica e familiar 
contra a mulher foram criados 
para que os pedidos de medidas 
protetivas de urgência tivessem 
uma acolhida mais sensível; a ce-
leridade na apreciação das medi-
das de urgência é uma obrigação 
que a Lei impõe ao juízo em um 
prazo de 48 horas; o Ministério 
Público, sempre reconhecido por 
seu múnus acusatório, é chama-
do a uma intervenção protetiva, 
legítima no pleito da concessão 
de medidas protetivas.

Aos atores jurídicos juntam-
-se as equipes multidisciplinares 
e a proposta de um trabalho 
integrado com os serviços espe-
cializados, atuando em rede e 
tecendo uma ampla malha de 
proteção. A vítima do processo 
criminal tradicional, objeto da 
violência e sem autonomia, dá 
lugar à mulher em situação de 
violência – pessoa de direitos, 
entre os quais o direito de ver-
-se representada por advogado 
ou pela Defensoria Pública. Uma 
atuação direcionada exclusiva-
mente às demandas da mulher, 
de modo a evitar a vitimização 
secundária e reconhecendo a 
sua vulnerabilidade.

No entanto, todo o esforço 
legislativo de reconhecimento 
de direitos e de recursos prote-
tivos não gerou transformações 
concretas na vida das mulheres 
ou na atuação do sistema de 
justiça que, recalcitrante, insis-
te em repetir velhos padrões, 
não se abrindo às profundas 
inovações trazidas pela Lei ora 
festejada. Punir e proteger são 
dimensões diversas. O puniti-
vismo não está na lei, mas em 
quem a aplica e interpreta. Até 
quando manteremos nossos 
olhos toldados à proteção?
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Cartaz da exposição “Nunca me Calarei”, ação promovida pela Coordenação de 
Defesa dos Direitos da Mulher da DPRJ em parceria com o Metrô Rio e o fotógrafo 
Márcio Freitas, que foi composta por uma série fotográfica de rostos de mulheres 
brasileiras que sofreram alguma forma de assédio, violência ou abuso sexual e por  
uma roda de conversa sobre a violência de gênero. 

Onze anos da Lei Maria da Penha:
avanços significativos, mas ainda muito a fazer 

Quais os principais avanços 
da Lei Maria da Penha nestes 
onze anos?

Em primeiro lugar é pre-
ciso destacar a qualidade da 
Lei Maria da Penha, que conta 
com reconhecimento interna-
cional e é avaliada pela ONU 
como uma das melhores leis no 
mundo para o enfrentamento à 
violência doméstica. Trata-se de 
um instrumento legal criado há 
onze anos no país, o que por si 
só já é um avanço, pois parto do 
princípio de que temos um ins-
trumento muito completo para 
trabalhar e atuar na proteção 
integral das mulheres. 

A Lei Maria da Penha contri-
buiu e ainda contribui para rom-
per com a invisibilidade e a na-
turalização da violência contra as 
mulheres na sociedade brasileira. 
Trouxe a dimensão da prevenção, 
mas também um maior rigor na 
punição aos agressores. Outro 
aspecto importante a destacar é 
o conhecimento da Lei pela po-
pulação. Quantos já sabem o que 

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Como nova diretora de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulhe-
res da Secretaria de Governo (SPM/Segov), Lucinery Resende 
enfrenta os desafios de consolidar e promover avanços na po-
lítica pública nacional de atenção às mulheres em situação de 
violência em todo o país.

Pernambucana, luciNery HeleNa reseNDe Ferreira 
desenvolveu sua carreira profissional no Pará, onde por mais 
de dez anos esteve à frente do Núcleo de Enfrentamento da 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (NEVM) do Mi-
nistério Público. Confira:
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é a Lei Maria da Penha? Quantos 
já ouviram falar da Lei que pune 
a violência contra as mulheres? 
A maioria da população. Pode-se 
dizer que se trata da lei mais co-
nhecida do país. 

A Lei Maria da Penha mudou 
a forma como a so-
ciedade vê a violência 
contra as mulheres 
no Brasil. A pesquisa 
DataSenado de 2017 
revela crescimento no 
percentual de mulhe-
res que disseram co-
nhecer alguma mulher 
que já sofreu violência 
doméstica ou familiar praticada 
por um homem: o índice saltou 
de 56%, em 2015, para 71%, 
em 2017. Hoje as próprias mu-
lheres falam cada vez mais da 
violência sofrida. No Ligue 180, 
embora a violência física seja a 
mais denunciada (52%), as mu-
lheres já identificam e falam da 
violência psicológica (32%).

Quando comentamos os nú-
meros de denúncias vem sempre 
o questionamento: a violência 
contra as mulheres aumentou ou 
o que aumentou foi o encoraja-
mento das mulheres? Penso que 
os dois fatores compõem a res-
posta: as mulheres já sabem as 
portas em que podem bater para 
pedir ajuda, isso faz com que au-
mente essa conscientização da 
busca da proteção. Mas também 
é fato que os homens continuam 
agredindo as mulheres. O que é 
certo é que as brasileiras passa-
ram a acreditar no seu direito de 
viver sem violência.

E os desafios de aplicação da 
Lei Maria da Penha no siste-
ma de justiça?

O problema da violência 
contra as mulheres é muito com-
plexo. Quem atua nesse campo 
sabe que a mulher em situação 
de violência quer falar e precisa 
ser ouvida. A mulher quer con-
tar o que ela vem enfrentando e 
espera esse acolhimento. Dessa 
forma, a equipe multidisciplinar 
pode contribuir para o fortaleci-
mento da mulher, até para que 
ela possa enfrentar o processo de 

superação da violência até o fim.
Essa visão multidisciplinar 

também é um avanço que a Lei 
Maria da Penha traz e é preciso 
reunir todos os esforços institu-
cionais para garantir esse atendi-
mento em todo o país. Sabemos 
que ainda há muitas dificuldades 
para a Lei Maria da Penha che-
gar às mulheres que estão nos 

chamados ‘rincões’ do país. 
Aqui é preciso destacar que 

a visão multidisciplinar da Lei 
Maria da Penha exige cada vez 
mais respostas do Estado. Há 
sem dúvida muitas conquistas 
e avanços, mas o grande desa-
fio em um país das dimensões 
do Brasil é perseguir sempre a 
ampliação e interiorização da 
rede de atendimento. E para dar 
conta desse desafio é preciso 
investimento, são necessários 
recursos financeiros, infraestrutu-
ra e, principalmente, a formação 
de equipes multidisciplinares. A 
Casa da Mulher Brasileira traz 
essa concepção de reunir toda a 
rede de atenção em um só ende-
reço, para que as mulheres em si-
tuação de violência não tenham 
que se submeter ao desgaste de 
buscar atendimentos em várias 
portas e, ao mesmo tempo, em 
vários endereços diferentes.

Há sem dúvida muito o que 
fazer e a avançar, mas é impor-
tante ressaltar o crescimento da 
institucionalização dos serviços, 
com cada vez mais profissio-
nais preparados, qualificados e 
comprometidos nas diferentes 
áreas da rede de atenção. É 

preciso ampliar a rede, 
sim; faz-se necessário 
maior investimento em 
formação, sim; é preci-
so maior investimento 
financeiro, sim; mas te-
mos que valorizar tudo 
o que já foi construído 
para podermos avançar 
mais. São referências 

que comprovam as possibi-
lidades e potencialidades de 
ampliação da rede de atenção. 
Sou otimista, e é com este oti-
mismo que me disponho a atu-
ar no Executivo, nesse lugar de 
diretora de violência contra as 
mulheres na Secretaria de Po-
líticas para as Mulheres do go-
verno federal. 

Confira a entrevista completa realizada com a nova diretora de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Lucinery Resende,
no Portal Compromisso e Atitude:  http://www.compromissoeatitude.org.br/informativo-14

“A Lei Maria da Penha contribuiu 
e ainda contribui para romper com 
a invisibilidade e a naturalização 

da violência contra as mulheres na 
sociedade brasileira”

Acesse o artigo na íntegra e saiba mais no Portal Compromisso e Atitude:  http://www.compromissoeatitude.org.br/informativo-14
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Mulher contra a Violência (OMV) no âmbito da 
estrutura do Senado Federal. Em novembro de 
2016, o OMV produziu um painel de indicado-
res nacionais e estaduais sobre os diversos tipos 
de violências contra as mulheres.

A partir da compilação e análise de distin-
tos indicadores, foi oferecido um panorama 
da violência contra as mulheres, bem como 
das ações governamentais que objetivam o 
seu enfrentamento, no Brasil e em suas uni-
dades federativas. A publicação do Panora-
ma logrou êxito em sistematizar a violência 
contra as mulheres levando em conta as di-
ferenças regionais e estaduais, embora ape-
nas parcialmente, em razão de limitações dos 
dados disponíveis para análise.

O primeiro desafio enfrentado, em maior 
ou menor grau comum a qualquer tipo de 
violência, é a subnotificação, já bastante co-
nhecida. Outro notório desafio tem origem 
não apenas na dimensão continental do 
Brasil, mas principalmente na diversidade 
de realidades do território nacional. Além 
disso, alguns dados indispensáveis para 
uma análise mais abrangente, por vezes, 
sequer são produzidos e/ou sistematizados 
tempestivamente. Ou, quando o são, apre-
sentam restrições quanto à sua disponibili-
zação ao público interessado.

Somando-se a tudo isso a falta de inte-
gração entre os diversos setores relacionados 
ao atendimento a mulheres em situação de 
violência, torna-se impossível acompanhar os 
registros de vítimas e agressores, ou conhecer o 
percurso de uma mulher vítima de violência. Por 
exemplo, não é possível saber se uma mulher 
que deu entrada em um hospital e cujo registro 
foi notificado por um/a médico/a fez um registro 
de ocorrência policial em uma delegacia.

Ciente dos desafios, o Observatório da 
Mulher contra a Violência atua em proximi-
dade com os principais produtores de dados 
no país, sejam federais ou estaduais, buscan-
do estimular a produção desses dados de 
maneira tempestiva, sistemática e confiável, 
para que possam servir de insumo para a 
implementação e avaliação da política pú-
blica de enfrentamento à violência contra 
as mulheres. Além disso, em parceria com o 
DataSenado, o OMV atua na produção de 
pesquisas sobre violência contra as mulheres, 
visando contribuir com o maior entendimen-
to a respeito da questão.

Desafios para o acesso e sistematização dos
dados de violência contra as mulheres no Brasil 

Seja qual for o fenômeno social, a coleta, 
a sistematização e a interpretação dos da-
dos a ele relacionados têm uma importância 
fundamental para o seu entendimento. Além 
disso, a análise sistemática desses dados bru-
tos pode chamar a atenção da sociedade e 
de seus representantes para a necessidade 
de tratar determinado fenômeno social como 
uma questão digna de ser objeto de uma po-
lítica pública, por considerar que o enfrenta-
mento dessa questão é prioritário em relação 
às demais demandas, justificando uma inter-
venção governamental.

Tomada a decisão pela atenção de um 
problema público específico, a análise dos 
dados pode, em seguida, servir de indicação 
para a escolha do conjunto de ações gover-
namentais que serão implementadas para o 
seu enfrentamento. Posteriormente, outras 
análises desses mesmos dados somados a 
outros devem servir de insumo para a avalia-

ção da eficiência e da eficácia dessas ações. 
A partir dessa avaliação, nova decisão deverá 
ser tomada pelo aprimoramento da política 
ou pela implementação de novas ações. Por 
fim, completando o ciclo, a partir de todos 
esses dados, é possível avaliar se as ações im-
plementadas lograram êxito em alcançar os 
resultados almejados, isto é, se provocaram 
as mudanças pretendidas na realidade social.

No caso da violência contra as mulheres 
não é diferente. A análise dos resultados das 
pesquisas realizadas certamente contribuiu 
tanto para o aumento da compreensão do 
fenômeno social da violência de gênero e 
sua percepção como um problema público, 
quanto para sua priorização frente a outras 
demandas públicas e para a formulação da 
política pública para o seu enfrentamento.

Para suprir essa deficiência e subsidiar uma 
melhor atuação de parlamentares e gestores, foi 
criado, em março de 2016, o Observatório da 

IMPORTÂNCIA DOS DADOS

Por roBErta ViEgas,
coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violên-
cia (OMV) do Senado.

Panorama da violência contra as mulheres no Brasil 
indicadores nacionais e estaduais (OVM, 2016)

De volta para o futuro: o CNVD como ferramenta 
para mudar o enfrentamento à violência e salvar vidas 

Desde a sua origem a hu-
manidade se espanta com o 
fenômeno da violência. A histó-
ria registra que, não raro – na 
verdade, com muita frequência 
–, a força bruta serviu de fer-
ramenta do poder, fosse para 
submeter continentes (colo-
nização da África e América), 
países (ditaduras da América 
do Sul), povos (indígenas) e gê-
neros (mulheres). Portanto, não 
há nenhuma novidade quando 
a atenção é direcionada a esse 
movimento bruto que remete 
à ancestralidade. Até aqui, não 
existe prognóstico racional para 
uma convivência pacífica.

Por outro lado, toda e qual-
quer irresignação contrária à 
violência, seja no nível que for 
– continentes (descolonização), 
países (redemocratização), 
povos (indigenato) e gênero 
(igualdade) –, é celebrada, por-
que prenuncia novos tempos na 
evolução.

Na ótica da mulher, a Lei nº 
11.340, em vigor desde 22 de 
setembro de 2006, serviu como 
divisor de águas, tanto que é 
plausível falar da violência con-
tra a mulher antes e depois da 
sua edição, tamanha a estatura 
social e jurídica dos instrumen-
tos ali contemplados, como, por 
exemplo, o juízo da violência 
doméstica, as medidas proteti-
vas de urgência e o cadastro na-
cional da violência doméstica.

O juizado de violência do-
méstica possibilita a tutela in-
tegral da mulher, exatamente 
porque atua em favor de todos 
os espaços suscetíveis de confli-
to ou agressão, indo desde uma 
separação de corpos preparató-
ria do divórcio até a prisão do 
agressor, prevenindo o dano ou 
minorando os seus efeitos, na 
medida do possível.

No entanto, desde a sua edi-
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ção, e lá se vão onze anos, existe 
na Lei nº 11.340 (Lei Maria da 
Penha) uma ferramenta revolu-
cionária formidável que não foi 
testada: o Cadastro Nacional da 
Violência Doméstica, previsto no 
art. 26, inciso III, que estabelece 
que cabe ao Ministério Público 
cadastrar os casos de violên-
cia doméstica e familiar contra 
a mulher. O CNMP (Conselho 
Nacional do Ministério Público) 
tratou do CNVD na Resolução 
nº 135/2016, depois alterada 
pela Resolução nº 167/2017.

O Cadastro Nacional da 
Violência Doméstica oferece em 
nível nacional os números con-
solidados entre os vinte e sete 
estados brasileiros referentes à 

violência doméstica contra a mu-
lher, inclusive o feminicídio. Com 
isso a taxonomia desenvolvida é 
tão minuciosa que esquadrinha 
de modo inédito cada detalhe da 
agressão registrada. É possível, 
por exemplo: verificar a idade do 
agressor e sua escolaridade; o lo-
cal e circunstâncias da agressão, 
como dia e horário; a situação da 
vítima; entre tantas outras possi-
bilidades.

O resultado dessa iniciativa 
já oferece efeitos práticos. Pes-
quisadores das mais diversas 
áreas já têm material para es-
tudo. Além disso, operadores do 
Direito têm a chance inédita de 
lançar mão do CNVD para mol-
dar a persecução criminal, o que 

será uma enorme contribuição à 
proteção da mulher.

Dois exemplos servem para 
demonstrar a importância do 
CNVD. O primeiro está no fato 
histórico de que o agressor 
costuma se defender sob o ar-
gumento de que agiu por im-
pulso, movido por uma paixão 
irracional. A função do CNVD 
é demonstrar que não é bem 
assim. Levando em considera-
ção os dados comparados, fica 
claro que na maioria estatística 
das agressões o autor do crime 
premeditou a violência, tanto 
que recorrentemente a violência 
doméstica ocorre na casa da ví-
tima, no fim de semana, à noite, 
depois da ingestão de álcool 
pelo agente agressor.

O segundo exemplo está na 
dosimetria da pena. Ainda que 
se trate de agressor sem antece-
dentes, o juiz poderá aumentar 
a pena caso leve em conta as 
circunstâncias do crime, como, 
por exemplo, a constatação 
estatística de que crimes de 
violência doméstica contra a 
mulher ocorrem recorrentemen-
te à noite e durante os finais de 
semana, como aponta o CNVD.

Concluindo, não é exage-
rado pensar o CNVD como a 
medida revolucionária que irá: 
combater eficazmente – e mu-
dar para pior – o destino dos 
agressores domésticos; prevenir 
eficientemente novas agres-
sões no ambiente doméstico; e, 
quem sabe, erradicar esse crime 
contra a humanidade. O CNVD 
salva vidas. 

Há onze anos a Lei Maria da 
Penha já se preocupava com o 
problema da violência domésti-
ca e indicava os caminhos. Está 
mais do que na hora de fazer va-
ler os seus comandos, ainda que 
para tanto seja preciso navegar 
de volta para o futuro.

Acesse o artigo completo no Portal Compromisso pela Lei Maria da Penha:   http://www.compromissoeatitude.org.br/informativo-14

“O agressor costuma se defender sob o argu-
mento de que agiu por impulso, movido por 
uma paixão irracional. A função do CNVD é 
demonstrar que não é bem assim. Levando 
em consideração os dados comparados, fica 

claro que na maioria estatística das agressões 
o autor do crime premeditou a violência”

Acesse o artigo na íntegra e conheça mais o trabalho do OMV no Portal Compromisso pela Lei Maria da Penha:  http://www.compromissoeatitude.org.br/informativo-14

Por VaLtEr shuENQuENEr,
conselheiro do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP)

O conselheiro Valter Shuenquener participou da aprovação da nova redação à resolução 
que trata do Cadastro Nacional de Violência Doméstica contra a Mulher pelo CNMP. 
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Lei Maria da Penha e constelação familiar:
do protagonismo das mulheres ao resgate do familismo 

A campanha Justiça pela 
Paz em Casa integra a Política 
Judiciária de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres 
do Poder Judiciário brasileiro, 
criada pela Portaria nº 15, de 
08/03/2017, do Conselho Na-
cional de Justiça, e tem em-
basado a disseminação das 
denominadas constelações 
familiares, práticas alternati-
vas de solução de conflitos, e 
autorizado mudanças preocu-
pantes e ilegais como a alte-
ração de nome das Varas de 
Violência Doméstica e Familiar 
para Varas de Justiça pela Paz 
em Casa, fato ocorrido recente-
mente em Salvador (BA).

As constelações familiares 
são uma técnica psicoterapêu-
tica que reconstitui a genealo-
gia dos ancestrais (DUNKER, 
2016). A execução das inter-
venções é feita a partir de re-
presentantes da família, papel 
que pode ser representado por 
pessoas que integrem a técni-
ca (e que podem simular ser, 
inclusive, membros já falecidos 
da família), ou até mesmo por 
bonecos (!), na busca por uma 
espécie de árvore genealógica 
viva (TALARCZYK, 2011).

A rapidez terapêutica da 
ação é questionada por seus 
aparentes efeitos terapêuti-

REFLEXÃO

cos que disseminam a equi-
vocada ideia de que um saber 
anônimo pode produzir mu-
danças (de fora para dentro) 
(DUNKER, 2016).

A comunidade científica 
internacional critica sua legiti-
midade. Herman Nimis (2005) 
aponta a falta de formação te-

órica dos/as consteladores/as, 
seu amadorismo e a ausência 
de acompanhamento ulterior. 
O fato de o próprio criador da 
técnica refutar caracterizá-la 
como procedimento terapêuti-
co também dificulta a ulterior 
apreciação ética.

O modelo resgata padrões 
morais contrários aos atuais 
arranjos familiares, privilegian-
do uma concepção hierárquica 
de família na qual o pai é o 
chefe, a quem se submetem a 
esposa e as crianças. Através 
da Recomendação Geral nº 33 
sobre o acesso das mulheres 
à justiça, o Comitê CEDAW/
ONU já desaconselhou, sob 
quaisquer hipóteses, o enca-
minhamento das mulheres 

em situações de violências a 
procedimentos alternativos de 
resolução de conflitos.

A prática afronta a Lei Ma-
ria da Penha ao fortalecer o 
familismo e negar o direito e 
a liberdade das mulheres de 
tecer suas próprias escolhas 
(ELIAS, 2014), incluindo a 

de não constituir uma famí-
lia nos tradicionais modelos 
(heterossexual, monogâmico 
e com filhos).

Desta forma, as constela-
ções familiares trazem para o 
Poder Judiciário perspectiva 
mítica que fere o pressuposto 
constitucional do Estado laico; 
privilegiam um padrão moral 
de família que retira as mulhe-
res do centro do processo inter-
ventivo; estão calcadas em fun-
damentos polêmicos e de baixo 
controle ético; e deslocam o 
eixo interventivo – que deve 
ser público e estrutural – para a 
esfera individual, desonerando 
os/as agentes públicos/as da 
responsabilidade de estruturar 
políticas públicas.

“Através da Recomendação Geral nº 33 sobre 
o acesso das mulheres à justiça, o Comitê CE-
DAW/ONU já desaconselhou, sob quaisquer 
hipóteses, o encaminhamento das mulheres 
em situações de violências a procedimentos 

alternativos de resolução de conflitos”

Por CarMEN hEiN DE CaMPos
e isaDora ViEr MaChaDo,
ambas professoras e doutoras em
Ciências Criminais (PUCRS) e em Ciências 
Humanas (UFSC), respectivamente.

Acesse o artigo no Portal Compromisso pela Lei Maria da Penha e confira as referências bibliográficas pesquisadas pelas autoras: :  http://www.compromissoeatitude.org.br/informativo-14

o ComitÊ CedaW
reComenda que os 
estados partes: 

a) informem às mulheres 
sobre seus direitos de uti-
lizar mediação, conciliação, 
arbitragem e resolução co-
laborativa de disputas; 
b) assegurem que proce-
dimentos alternativos de 
resolução de disputas não 
restrinjam o acesso pelas 
mulheres a remédios judi-
ciais e outros em todas as 
áreas do direito, e não con-
duzam a novas violações de 
seus direitos; 
c) assegurem que casos 
de violência contra as mu-
lheres, incluindo violência 
doméstica, sob nenhuma 
circunstância sejam enca-
minhados para qualquer 
procedimento alternativo de 
resolução de disputas.

Fonte: Recomendação Geral no 
33 sobre o acesso das mulheres 
à justiça (Comitê sobre a Elimi-
nação da Discriminação contra as 
Mulheres, 2015)


