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RESUMO  
  
O intuito deste trabalho é analisar o contexto da violência doméstica e familiar contra a               
mulher no Município de Volta Redonda, nos anos de 2016 e 2017. Para que seu objetivo seja                 
alcançado, o projeto pretende: 1) definir o conceito de violência doméstica e o tratamento              
específico dedicado à violência doméstica praticada contra a mulher; 2) contextualizar           
historicamente a violência doméstica contra a mulher no Brasil, a partir da análise de questões               
sociológicas e econômicas que ajudem a compreender a sociedade brasileira; 3) analisar as             
políticas públicas voltadas para o combate da violência doméstica contra a mulher e, por              
último, 4) estudar casos sobre a incidência da violência doméstica no Município de Volta              
Redonda a partir dos processos do Juizado Especial Criminal (Jecrim) nos anos de 2016 e               
2017. Esta monografia aborda a influência do patriarcalismo no que tange ao comportamento             
do Estado e dos indivíduos em relação à violência contra a mulher. Por isso, apresenta o                
histórico de legislações que eram prejudiciais às mulheres, o constructo social que determina             
o papel do homem e da mulher dentro da sociedade e a banalização da violência contra a                 
mulher por parte do Estado. Dito isso, será apresentada uma dissertação sobre as lutas              
feministas e o papel de organizações internacionais como a CEDAW e a Convenção de Belém               
do Pará, que foram essenciais para dar visibilidade a esta problemática social. Em outras              
palavras, como a violência contra a mulher passou a ser percebida como socialmente             
relevante, já que antes era percebida apenas como um elemento da esfera privada. Analisa,              
ainda, as mudanças ocorridas na legislação, sobretudo a Lei 11.340/2006, conhecida como Lei             
Maria da Penha, demonstrando sua relevância no combate à violência contra a mulher.             
Apresenta, ainda, os avanços e desafios no campo de públicas que buscam inibir a reprodução               
de tais violações praticadas contra a mulher. Por fim, o projeto aborda o perfil da violência                
doméstica e familiar no Brasil, a partir de uma reflexão sobre como ela se expressa no                
Município de Volta Redonda.  
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. INTRODUÇÃO 
 

A temática que será abordada neste trabalho acadêmico diz respeito à violência            

doméstica e familiar contra a mulher no município de Volta Redonda. Entende-se por             

violência doméstica e familiar contra a mulher “qualquer ação ou omissão baseada no gênero              

que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou              

patrimonial” (Lei 11.340/2006, Artigo 5º). Ainda no que se refere à definição de violência              

doméstica, Machado e Gonçalves (2003) a conceituam como a prática capaz de gerar             

sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou econômicos, de modo direto ou não, no interior             

do mesmo agregado doméstico privado ou de alguém que já tenha estabelecido qualquer             

relação conjugal anteriormente. Nesse sentido, Saffioti (1999), através da compreensão da           

violência contra a mulher como uma manifestação do patriarcado, define diversas formas de             

violência contra a mulher tais como: lesão corporal, injúria, dano moral e patrimonial, etc.  

Esse tipo de violência pode ocorrer no interior do domicílio ou fora dele, sendo o primeiro                

caso mais frequente. A violência intrafamiliar extrapola os limites do domicílio. A violência             

doméstica possui pontos de sobreposição com a violência familiar, podendo também atingir            

pessoas que, não pertencendo à família, vivem, parcial ou integralmente, no domicílio do             

agressor, como por exemplo os agregados e empregados domésticos. A violência de gênero é              

o conceito mais amplo que expressa o poder dos homens em determinar a conduta das               

mulheres, recorrendo não raras vezes à violência física ou psicológica.  

Nesse sentido, este estudo busca iluminar o problema da violência doméstica contra a             

mulher no município de Volta Redonda, estabelecendo um diálogo tanto com os estudos de              

gênero quanto com o campo de políticas públicas voltadas para a mulher. Para tal, elementos               

como o tipo de agressão, etnia, motivo, reincidência, idade, relação entre os atores e renda               

serão apresentados tanto em quadro nacional, a partir de dados apresentados pelo DataSenado,             

como estatísticas do próprio município. É importante dizer que, em relação às características             

da violência doméstica e familiar contra a mulher no município de Volta Redonda, os dados               

que serão apresentados foram colhidos na Promotoria de Justiça junto ao Juizado de Violência              

Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Especial Criminal de Volta Redonda (JECRIM),             
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órgão onde realizei estágio como gestor de processos, o que possibilitou realizar o estudo dos               

casos que serão mencionados neste trabalho. Os processos analisados correspondem às           

violências ocorridas nos anos de 2016 e 2017 e totalizam uma amostra de cento e vinte                

processos, sendo cinco de cada mês. Assim, será possível exibir em quais bairros ocorreram o               

maior índice de violência doméstica e familiar contra a mulher neste período e observar as               

características correspondentes às vítimas e aos autores das agressões.  

O Município de Volta Redondo, também conhecido como Cidade do Aço, devido à             

instalação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), nos anos 1940, é uma cidade            

localizada no Médio Paraíba. A cidade, de alta concentração operária, foi palco de inúmeros              

acontecimentos importantes para a história e a memória da classe trabalhadora do país, o que               

rendeu diversos estudos acadêmicos sobre a região, sobretudo nos anos 1980. Para além do              

interesse que a classe trabalhadora da região tendeu a atrair dos estudiosos e militantes de               

movimentos sociais, não há muitos estudos dedicados a compreender as diversas violações            

aos direitos humanos ocorridas na cidade, sobretudo a violência de gênero. Com o maior              

contingente populacional da região, Volta Redonda se apresenta aqui como um lócus            

privilegiado de análise para abordar a temática da violência doméstica.  

Este trabalho não se restringe apenas à exibição de dados. Para compreender esta             

problemática social que afeta milhares de mulheres, serão abordados: 1) os conceitos            

referentes à violência doméstica e familiar; 2) o tratamento específico que é dado à mulher               

vítima de violência; 3) o contexto histórico brasileiro que gira em torno da violência contra a                

mulher; 4) as políticas públicas voltadas ao combate desta forma de violência e, por último, 5)                

apresentar propostas de intervenção que tenham por objetivo prevenir a problemática (na            

forma de recomendações ao Estado). O que faz este estudo possuir um duplo caráter: tanto de                

contribuição para os estudos sobre violência doméstica no município, quanto de intervenção            

prática na realidade através da formulação de políticas públicas para mitigar a violência contra              

a mulher.  

Assim, este trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo,           

Patriarcalismo e violência doméstica, discorre sobre a definição de gênero e as relações             

desiguais e de poder estabelecidas entre homens e mulheres na sociedade. Nesse sentido,             

nossa intenção é buscar demonstrar como o patriarcalismo promove e justifica a violência             
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contra a mulher e como ele pode influenciar as próprias instituições. Assim, através da              

recuperação histórica das legislações voltadas para esta temática, demonstraremos como elas           

foram reprodutoras da violência de gênero, reflexo de uma sociedade patriarcal. 

O segundo capítulo, A percepção da violência doméstica como problemática social,           

aborda as críticas elaboradas pelos movimentos feministas relativas à tolerância do Estado em             

relação aos agressores, bem como aborda a visibilidade que a problemática passou a ter na               

agenda pública e como esta influenciou no âmbito político, legislativo e social. 

O terceiro capítulo, Origem da Lei Maria da Penha, relata a história de Maria da               

Penha Fernandes, vítima de violência doméstica, cujo caso foi tomado como exemplo            

emblemático que influenciou a criação da Lei 11.340/2006. Sua história trouxe à tona o              

tratamento dado à violência contra a mulher por parte do Estado brasileiro. Ou seja, casos               

como o dela eram tratados oficialmente de forma omissa ou até mesmo conivente,             

necessitando haver leis específicas para amparar as vítimas deste tipo de violência, assim             

como políticas públicas combativas e preventivas. 

O quarto capítulo, Prevenção e proteção às mulheres em situação de violência,            

abordará a formulação de uma série de políticas públicas de proteção e prevenção das              

mulheres em situação de violência por parte do Estado brasileiro. Além disso, o capítulo              

aborda mudanças que devem ser realizadas tanto na sociedade, como nas instituições, de             

maneira a explicitar como as ideologias patriarcalistas ainda estão enraizadas no corpo social             

e no aparelho estatal. 

O capítulo seguinte, A violência contra a mulher no Brasil, diz respeito à configuração              

dessa forma de violência em âmbito nacional. Por isso, pretendemos historicizar os casos             

deste tipo particular de violência, bem como iluminar o perfil das vítimas e dos autores               

envolvidos. Essa análise é essencial, pois relaciona-se com o capítulo seguinte, A violência             

contra a mulher no município de Volta Redonda, tornando possível observar especificidades            

dessa forma de violência no município em comparação com o âmbito nacional. 

12 
 



 
A relevância deste projeto consiste no fato do Brasil ser o quinto país onde mais se                

mata mulheres, segundo dados da UNIFESP . Além disso, as vítimas de violência doméstica e              1

familiar sofreram um aumento significativo de 18%, segundo dados de 2015, para 29%, em              

2017 (DataSenado, 2017 ). Assim, torna-se indispensável abordar esta problemática,         2

buscando analisar os fatores envolvidos que geram esse tipo de violência, a ponto de atingir               

números tão alarmantes, e as políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate da              

violência contra a mulher. Nesse sentido, é essencial realizar uma análise específica de como              

esta problemática se dá no município de Volta Redonda, inaugurando, assim, um estudo             

sistemático sobre a violência contra a mulher, nos últimos dois anos.  

 

CAP. 1 - PATRIARCALISMO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

Conforme aponta Saffioti (2002), o patriarcalismo diz respeito ao exercício de poder            

dos homens em determinar a conduta das mulheres. Segundo a autora, se gênero é um               

constructo social, isso significa que o papel do feminino e do masculino são construídos              

socialmente e expressam, portanto, uma relação de poder. O poder, no patriarcalismo, atua             

não apenas na prescrição de condutas morais e nos espaços de ação política, como              

recorrentemente se expressa através do uso da violência. A violência contra a mulher             

atravessa o corpo social por meio da cultura patriarcal, como foi historicamente legitimado             

pela ação do Estado. 

Saffioti explica, nesse sentido, que a mulher é não apenas objetificada pelo agressor no              

momento da agressão, mas também, em muitos casos, por ela mesma. Essa objetificação está              

atribuída ao discurso da vítima, que tem uma visão de si como não-sujeito, isto porque em                

nossa sociedade as mulheres não estão “no mesmo patamar que seu parceiro na estrutura de               

1 Disponível em   
http://www.unifesp.br/edicao-atual-entreteses/item/2589-brasil-e-o-5-pais-que-mais-mata-mulheres Acesso em   
11/12/2018 
2 Disponível em   
https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-de-mulheres-que-declaram-t
er-sofrido-violencia Acesso em 18/12/2018 
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poder”. (SAFFIOTI, 2002, p.71). A autora afirma que notar as relações desiguais de poder              

entre homens e mulheres na sociedade exclui a concepção de consentimento por parte da              

vítima que sofre este tipo de violência, como o senso comum ou algumas teorias de cunho                

conservador tentaram demonstrar.  

Não é novidade que a violência doméstica atinge mulheres e meninas de diversos             

países, idades, etnias e classe social. No que tange ao Brasil, as mulheres estão sujeitas à                

violência relacionada ao gênero desde o período colonial. É importante observar que o papel              

das mulheres perante a sociedade foi estruturado, em grande medida, pelos dogmas religiosos,             

sobretudo de matriz católica, que colaboraram para a definição da mulher como submissa,             

obediente ao chefe de família, a quem cabia o papel de cuidar do lar e dos filhos, ou seja,                   

vinculadas ao âmbito doméstico e familiar (WALLER, 2008). Conforme Del Priore (2013),            

desde o período colonial, o patriarcalismo afetava de maneira diferente as mulheres, pois as              

pertencentes à elite levavam uma vida de submissão ditada pela Igreja e pela sociedade; já as                

mulheres pertencentes às camadas mais populares, em sua maioria mulatas ou índias, eram             

tidas como promíscuas ou lascivas, pois era comum essas mulheres se tornarem mães solteiras              

devido à exploração sexual e doméstica, traduzindo-se em humilhações, abandono e violência            

por parte do homem progenitor da criança. O patriarcalismo contribui, em última instância,             

para a crença na inferioridade feminina, o que mantém a construção da desigualdade de              

gênero, incorporada pela sociedade e por diversos dispositivos legais (ISER, 2013). 

Os reflexos do patriarcalismo na legislação brasileira nos remetem ao Código Filipino.            

Este código, de princípio do séc. XVII, cujas leis foram compiladas por ordem de D. Felipe I,                 

era caracterizado pela misoginia e androcentrismo, advindos da cultura portuguesa. Este           

código era marcado pela união entre o Estado e a Igreja católica, sendo o Tribunal do Santo                 

Ofício um exemplo dessa união. O Tribunal do Santo Ofício era uma instituição estatal e a                

figura do inquisidor era determinada pelo rei. Seu objetivo era investigar o comportamento e              

inibir qualquer prática alheia aos princípios estabelecidos pela Igreja. A exemplo da            

desigualdade de tratamento entre homem e mulher, cabe citar o título XXX, do livro cinco:               

“Das barregãs dos clérigos e de outros religiosos”. Esse título, resumidamente, dizia que o              

clérigo que fosse visto por seis meses contínuos, por sete ou oito vezes, frequentando a casa                
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de uma mulher que a comunidade considerasse como concubina do clérigo, esta estaria             

sentenciada a pagar uma pena de dois mil réis, bem como era degradada para terras distantes                

e, até mesmo, açoitada em praça pública, “enquanto os frades encontrados na companhia de              

mulheres deveriam ser entregues aos superiores” (GODOY, 2017). Este exemplo foi utilizado            

para demonstrar a aplicação da lei de maneira desigual, pois a sentença era atribuída apenas               

sobre as mulheres, consequência de uma sociedade em que imperava a relação desigual entre              

homens e mulheres. As Ordenações Filipinas, no título XXXVI, estabelecia os homens como             

os representantes legais das mulheres, deixando, portanto, as mulheres numa situação de            

tutela por parte de seus maridos, que poderiam castigá-las fisicamente, além dos filhos e dos               

escravos. Como consequência, portanto, observou-se, na prática, a isenção de pena para todos             

aqueles que violassem suas mulheres, principalmente em casos de adultério ou suspeita de             

adultério. 

O Código Criminal de 1830 sucedeu as ordenações filipinas e foi promulgado após a              

Constituição de 1824. Esse código foi o primeiro a ser promulgado e se deu durante o                

conturbado período do Primeiro Reinado (1822-1831), momento em que se discutia a            

independência do país. O Código Criminal do Império tratava da regulamentação da ordem             

social, isto é, direcionava-se à sociedade como um todo, tanto indivíduos livres como             

escravos. O Código de 1830 introduziu a descrição de crimes e delitos e ainda trouxe uma                

classificação para os delitos, que poderiam ser tipificados em públicos (crimes contra a ordem              

política instituída, o império e o imperador); particulares (crimes contra a propriedade privada             

ou contra o indivíduo) e policiais (crimes contra a civilidade e os bons costumes). Embora o                

Código apresente a mediação do Estado, as represálias eram voltadas aos escravos e             

quilombos e, devido à influência do patriarcalismo, essa mediação não impediu a            

desigualdade de tratamento entre homens e mulheres nas relações sociais e na esfera jurídica.              

Neste Código, o legislador volta a proteção jurídica para a “mulher honesta”, que seria aquela               

não considerada prostituta, ou seja, a honestidade relacionava-se com a sexualidade. Assim,            

esse Código discriminava sobre quais mulheres poderiam protagonizar o papel de vítima, isto             

é, quais mulheres mereciam a proteção do Direito Penal, pois, caso contrário, eram taxadas de               
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provocadora, instigadora do crime cometido em seu desfavor (MONTENEGRO, 2010,          

p.138). 

O Código Criminal de 1830 vigorou por 60 anos. Mas, com a Proclamação da              

República, foi substituído pelo Código Penal de 1890. Esse Código, em seu artigo 27, §4º,               

tornava irresponsável por seus atos os agressores que alegavam estar em estado de completa              

privação dos sentidos e de inteligência no ato do crime contra a mulher. Assim, o crime                

passional, presente neste Código, excluía a culpabilidade do agressor, que alegava ser movido             

pela emoção ou paixão. Embora os crimes passionais fossem atribuídos para ambos os sexos,              

as mulheres eram as principais vítimas de agressões e de injustiças por parte do Estado,               

conforme aponta Magali Gouveia Engel (2000). Em uma pesquisa com base em 275 casos              

levantados de jornais que datam de 1901 até 1929, a autora demonstra que as vítimas de                

crimes passionais eram, em sua maioria, mulheres, totalizando 221 dos casos ou 80,36%. Os              

homens, por sua vez, eram em sua maioria agressores, totalizando 245 ou 89,09% (ENGEL,              

2000). 

Engel apresenta, ainda, que, em relação às tentativas de homicídios e ferimentos            

graves, a agressão de homens contra outros homens totalizava 13,26%, enquanto os            

homicídios totalizavam 17,39%. Já a agressão de homens contra as mulheres totalizava            

76,53% das tentativas de homicídios e ferimentos graves e 73,91% de homicídios. Assim,             

devido ao contexto de relações amorosas ou sexuais, as mulheres eram o principal alvo de               

agressão masculina. Em relação ao vínculo, as agressões se apresentavam mais frequentes em             

vítimas casadas e amasiadas. Entre os principais motivos identificados pela autora, o ciúme é              

o principal, presente em 65,49% dos casos, seguido do abandono do cônjuge ou companheiro              

(10,56%) e, por fim, das tentativas de reconciliação frustradas (9,15%) (ENGEL, 2000).  

Para reforçar seu ponto de vista, Gouveia (2000) analisou 63 processos judiciais que             

datam de 1896 até 1932. O estudo apontou que, dentre os acusados, 82,53% eram homens e,                

apenas, 17,46% eram mulheres. Dentre as vítimas agredidas por homens, 83,63% eram            

mulheres e 16,36% eram homens. Vale observar que a maior parte dos processos analisados              

apresentavam como atores envolvidos os setores mais pobres da população.  
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Ao analisar os jornais (1901-1929) e os processos judiciários (1896-1932), Magali           

Gouveia (2000) demonstrou que, de uma amostra de 300 homens, 58,33% haviam sido             

casados ou amasiados com suas vítimas. É possível notar um predomínio das agressões por              

parte dos homens que partilhavam ou haviam partilhado uma vida em comum com as vítimas,               

o que explicita uma íntima relação entre a violência contra a mulher praticada no espaço               

doméstico, cujos cônjuges caracterizam-se como os principais agressores.  

Ao abordar as sentenças, a autora deixou explícita a responsabilidade do Estado com             

este tipo de violência, uma vez que 42,85% dos casos absolveram os agressores, contra apenas               

19,04% de condenações. A maior parte dessas absolvições foram fundamentadas de acordo            

com o artigo 27, §4º, do Código de 1890, que tornava inimputável os autores que cometiam o                  

crime sob “duradoura paixão” ou “súbita emoção”. As correntes da medicina mental tiveram             

papel fundamental na defesa desses agressores, pois conferiam um status de “loucura            

momentânea” aos agressores, justificando cientificamente os crimes dos homens contra as           

mulheres (ENGEL, 2000). 

A autora analisou, ainda, o perfil de gênero e a condição socioeconômica dos             

indivíduos envolvidos nos casos estudados. A autora levou em consideração quarenta e três             

processos judiciais, pois estes apresentavam desfechos compreensivos. Assim, como         

resultado, é possível observar que “dentre 8 mulheres acusadas de homicídio e de tentativa de               

homicídio contra as vítimas do sexo masculino, apenas 1 foi condenada por lesões corporais à               

pena de 2 anos de prisão”. “Dos 31 homens acusados, apenas 11 foram condenados por               

homicídio, tentativa de homicídio e lesões corporais, cujas vítimas eram todas do sexo             

feminino”. Porém, “20 foram absolvidos, sendo que 18 destes casos referem-se a homicídios e              

a tentativas de homicídio contra mulheres e 2 a homicídios de indivíduos do sexo masculino”.               

Em síntese, a autora expõe a fragilidade da Lei em punir os homens que mataram, ou tentaram                 

matar, as mulheres, assim como que os homens representavam os maior número de agressores              

(ENGEL, 2000, p. 167). 

É importante ressaltar que o fundamento para as absolvições dos homens acusados de             

homicídio ou tentativa de homicídio contra as mulheres (que poderiam ser suas companheiras,             
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esposas, etc) e contra os dois homens descritos nos casos, se deram em razão da ameaça à                 

honra masculina. Portanto, o § 4° do Art. 27 do Código vigente era responsável pela maioria                

das absolvições dos homens que cometiam violência contra suas esposas (ENGEL, 2000). 

O Código Penal de 1890 foi substituído pelo Código de 1940, ainda em vigor              

atualmente. Conforme esse Código, em seu art. 28, o crime passional deixou de ser              

considerado como excludente de culpabilidade. Em outras palavras, eliminou a excludente de            

ilicitude atribuída aos atores que estavam sob a privação dos sentidos. No entanto, devido ao               

Decreto-Lei 2.848/1940, o homicídio cometido por autor que alegue estar sob privação de             

sentidos, passou a ser caracterizado como homicídio privilegiado, o que pode servir como             

justificativa para a redução da pena em relação aos indivíduos que cometem crime             

conscientemente. Cabe dizer que isso é uma herança do patriarcalismo presente na sociedade             

brasileira, uma vez que a traição concederia ao marido o direito de assassinar sua esposa ou                

pelo menos lhe renderia atenuantes em sua pena. Portanto, surge a ideia da Legítima Defesa               

da Honra, como uma forma de tornar impune a conduta criminosa, que não deveria mais               

servir como tese. No entanto, alguns crimes são julgados pelo tribunal do júri, que pode ser                

composto por pessoas leigas sem conhecimento técnico, o que faz com que a legítima defesa               

da honra ainda seja utilizada em favor dos agressores. Isso demonstra a necessidade em se               

romper com a ignorância machista herdada pela sociedade brasileira. 

Até meados de 1970, este dispositivo legal ainda predominava, explicitando através           

das sentenças judiciais o patriarcalismo enraizado na sociedade brasileira. O conselho de            

sentença era predominantemente composto por homens, facilitando, assim, a elaboração da           

tese da Legítima Defesa da Honra (Engel, 200). 

A Legítima Defesa da Honra deixou de existir apenas em 1991, por decisão do              

Superior Tribunal de Justiça, sob a justificativa de que apresentava um caráter subjetivo. A              

influência do patriarcalismo torna-se clara através da apresentação desses exemplos que           

configuram legislações que banalizavam as agressões contra as mulheres e absolviam seus            

agressores. Nesse sentido, é possível compreender a importância em se criar uma legislação             
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específica para proteger mulheres vítimas da violência, há muito tempo prejudicadas pela            

omissão do Estado e por essas legislações. 

 

CAP. 2 - A PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO PROBLEMÁTICA 
SOCIAL 

Conforme afirma Luciene Alcinda de Medeiros (2011), a perspectiva feminista          

compreende a violência contra a mulher cometida por seu parceiro íntimo como a expressão              

mais cruel da desigualdade de gênero. Diante da desigualdade e da opressão refletidas através              

das relações sociais e da legislação, cabe abordar a resistência das mulheres.  

A agressão cometida contra a mulher passou a ser considerada no Brasil como             

violência no final da década de 1970, época em que os movimentos feministas denunciando a               

conivência da sociedade e do Estado em relação aos homens que violentavam ou, até mesmo,               

assassinavam suas esposas, sob o pretexto da legítima defesa da honra, como vimos no              

capítulo anterior.  

A partir da segunda metade do século XX surgiu, nos EUA e na Europa, os primeiros                

movimentos feministas, que se articularam em torno do direito ao sufrágio, aos direitos             

sociais e civis. No Brasil, ainda na década de 1920, foi criada Federação Brasileira para o                

Progresso Feminino (FBPF) , que se engajou em lutas importantes como o direito ao voto              3

feminino e lei de proteção à mulher e à criança.  

Tardaria, no entanto, ainda várias décadas para que os direitos das mulheres            

ganhassem visibilidade e integrassem a agenda de organismos internacionais e governos           

nacionais. Apenas na década de 1970 é que a ONU elegeria o ano de 1975 como o Ano                  

Internacional da Mulher, sendo realizada no México a I Conferência Mundial sobre a Mulher.              

Através dessa Conferência, foi elaborado o primeiro instrumento internacional de direitos           

3 Organizado, em 1922, no Rio de Janeiro, o movimento tinha o objetivo de defender os direitos da mulher                   
brasileira,como a instrução da mulher, a proteção às mães e à infância, e uma legislação reguladora do                 
trabalho feminino e, principalmente, o voto da mulher no Brasil. O movimento era composto, quase que                
exclusivamente, por mulheres da alta classe média. Foi extinto em 193 (Alves, 1933).  
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humanos que tratava sobre a proteção das mulheres, a convenção sobre a Eliminação de todas               

as Formas de Discriminação contra as Mulheres (Cedaw), aprovada pela Assembleia Geral da             

ONU, em dezembro de 1979 (SOARES, 2012). A CEDAW, em seu artigo 1°, definiu a               

discriminação contra a mulher da seguinte forma: 

Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda              
a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto             
ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício da           
mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do           
homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos           
campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro           
campo. 

 

A CEDAW entrou em vigor apenas no ano de 1981, quando conseguiu obter o número               

mínimo de vinte ratificações. Entretanto, tardaria ainda até 1992 para incorporar em seu texto              

a temática da violência contra a mulher, consolidada por meio da Recomendação n°19/92, que              

definiu a violência contra a mulher como uma forma de discriminação. O Brasil, em 1984,               

ratificou essa Convenção com reservas, pois não incorporou a questão da eliminação da             

discriminação no casamento e na família; essas reservas só foram suprimidas em 1994.             

Atualmente, mais de duzentos países são signatários da referida Convenção.  

O Ano Internacional da Mulher e a criação da Década da Mulher influenciaram, a              

partir dos anos sessenta e setenta do século XX, o movimento feminista brasileiro, que, dentre               

outras demandas, passou a lutar pela transformação das relações de gênero. Como aponta             

Luciene Alcinda Medeiros (2011), a violência doméstica contra a mulher nunca deixou de             

estar presente nas pautas de reivindicações dos movimentos feministas e passou a ser             

construída empiricamente a partir de casos de assassinatos que se justificavam pela legítima             

defesa da honra. 

Em 1980, ocorreu um encontro de feministas (Encontro de Valinhos), no Estado de             

São Paulo. As pautas de discussão dessa reunião se concentraram na luta por autonomia e na                

definição de prioridades, como a luta pelo enfrentamento da violência doméstica e contra o               

controle da natalidade, para o movimento feminista. Por fim, o combate à violência doméstica              
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se tornou uma prioridade, ao lado de outras pautas como a questão do controle da natalidade,                

entre outras. Outro aspecto importante que deve ser destacado é a origem “do processo de               

formulação de políticas públicas com recorte de gênero tendo como foco a violência contra a               

mulher na sociedade paulistana, que se propagou, em tempo contínuo, em todo o País”              

(MEDEIROS, 2011, p.8).  

Antes de discorrer sobre os movimentos feministas que lutaram contra o dispositivo da             

legítima defesa da honra, houve a criação, em outubro de 1980, do SOS-Mulher, a primeira               

organização não-governamental brasileira que visava prestar atendimento às vítimas de          

violência doméstica. Essa organização foi a primeira forma de contato direto com as vítimas              

de violência doméstica, tornando a visibilidade desta problemática social possível, ao mesmo            

tempo que demonstrava a necessidade de superar desafios sociais. Assim, as atividades            

realizadas por essa organização tinham por finalidade:  

Denunciar as violências sofridas, principalmente às relacionadas aos assassinatos de mulheres           
pelos seus parceiros íntimos; mobilizar a sociedade para os atos públicos           
realizados pelo movimento feminista pelo enfrentamento da violência        
contra a mulher e temas relacionados com a desigualdade de gênero; e,            
atender às mulheres vítimas de violência doméstica [...] (Medeiros, 2011,          
p.9-10). 

Além disso, era um espaço que buscava gerar reflexões e alterações nas condições de              

vida dessas mulheres vítimas de violência. Contudo, como aponta Mônica Ribeiro (apud            

Pinto, 2003, p. 81), essa organização logo entrou em colapso, devido ao retorno das vítimas               

aos seus parceiros, consequência da carência de políticas sociais e da ausência de uma rede de                

serviços, bem como ao não comparecimento dessas mesmas mulheres aos grupos de reflexão             

elaborados pela ONG. Nesse sentido, aspectos voltados ao atendimento das vítimas de            

violência doméstica ainda se encontram presentes em atendimentos especializados, ou seja,           

em organizações que tratam sobre a mulher vítima de violência doméstica em todo o território               

nacional. Isso demonstra a contribuição dessa organização, que, além de ter demonstrado a             

necessidade de implementar políticas públicas para enfrentar esta problemática, deixou como           

legado o auxílio dessas mulheres em situação de violência até os dias de hoje. 
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O julgamento dos atos de violência contra a mulher embasados na legítima defesa da              

honra que tiveram repercussão nacional foram relevantes, pois a temática da violência            

doméstica contra a mulher passou a ter visibilidade, demonstrando que esse tipo de violência              

não está restrita apenas às mulheres negras, pobres e de baixa escolaridade, mas afeta todas as                

mulheres de maneira ampla. Além disso, também foi possível observar que os agressores não              

eram apenas os homens negros, pobres, residentes das periferia dos centros urbanos            

(MEDEIROS, 2011, p.3). 

Em 1980, o manifesto “Quem ama não mata” foi assinado pelos grupos feministas             

Coletivo de Mulheres/RJ, Grupo Feminista do Rio, Sociedade Brasil Mulher/RJ e o Centro da              

Mulher Brasileira/Niterói , como forma de repúdio aos assassinatos cometidos contra Eloisa            

Ballesteros Stacioli (assassinada pelo marido, Márcio Stancioli, enquanto dormia após pedir o            

divórcio) e Maria Regina Santos de Souza Rocha (assassinada quando saía da ginástica pelo              

paisagista Eduardo Souza Rocha, que disparou seis tiros contra a vítima, por motivos torpes),              

ocorridos em Belo Horizonte/Minas Gerais (MEDEIROS, 2011:7). Esse movimento resultou          

em uma série de atos públicos de âmbito nacional, sendo o dia dez de outubro marcado como                 

o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, devido ao movimento que começou em                

São Paulo, onde houve uma reunião de mulheres nas escadarias do teatro municipal para              

protestar contra o aumento dos crimes de gênero no Brasil . 4

O manifesto tornou a violência contra a mulher assunto público. 

Essa violência é a forma exacerbada de domínio do homem sobre a mulher, que considerando ser                
seu senhor e proprietário, atribui-se o direito de dispor sobre sua própria            
vida.  

Essa violência é expressão máxima de toda a opressão de uma moral machista que,              
sistematicamente difundida pelos meios de comunicação de massa, tenta         
sensibilizar a opinião pública contra nossos projetos de emancipação,         
independência e autonomia.  

Fatos como esses revelam uma moral machista que justifica a violência de sermos consideradas              
objetos sexuais; a violência de nos ser negada uma identidade própria; a            
violência da desigualdade de oportunidades de trabalho; a violência da          

4 “Brasil comemora dia nacional de luta contra a violência à mulher”, 2014. Disponível em               
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/10/brasil-comemora-dia-nacional-de-luta-contra-a-violencia-a
-mulher Acesso em 10/12/2018. 

22 
 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/10/brasil-comemora-dia-nacional-de-luta-contra-a-violencia-a-mulher
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/10/brasil-comemora-dia-nacional-de-luta-contra-a-violencia-a-mulher


 
dupla jornada de trabalho; a violência do mando do pai sobre a filha, do              
marido sobre a mulher; a das agressões sexuais que sofremos todos os dias             
nas ruas (MEDEIROS, 2011). 

 

Em relação à legítima defesa da honra, a crítica que o manifesto apresenta é a                

transformação das vítimas em rés. Além disso, menciona o controle sobre a liberdade             

individual e sobre os corpos. Para exemplificar a receptividade junto às instâncias            

governamentais e da sociedade civil, podemos mencionar o caso de Doca Street, homem que              

assassinou sua esposa Rosângela Diniz, e saiu aclamado de seu julgamento, devido à tese da               

legítima defesa da honra.  

No ano de 1982, a minissérie “Quem ama não mata” (expressão criada em Belo               

Horizonte, em protestos contra crimes passionais) foi exibida pela Rede Globo. Essa            

minissérie inspirava-se em contextos de violência contra a mulher fundamentados na legítima            

defesa da honra. A relevância dessa exibição reside no fato de ter fomentado o debate público                

e contribuído com a luta feminista, como aponta Luciene de Medeiros (apud Brazão e              

Oliveira, 2010, p. 22). 

Os movimentos feministas da década de setenta, portanto, foram importantes, pois           

contribuíram para que a problemática da violência doméstica contra a mulher cometida pelo             

parceiro íntimo deixasse de ser assunto da esfera privada; em outras palavras, esta temática              

passou a estar inserida na agenda pública, graças à visibilidade alcançada por esses             

movimentos, que demonstraram que a violência contra a mulher não devia ser naturalizada e              

colocava o Estado como um agente importante no combate e na prevenção dessa forma de               

violência. Tais movimentos foram responsáveis, em última instância, por tratar esta temática            

como um problema social e político.  

A primeira política pública de combate à violência contra a mulher foi a criação da               

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), criada em São Paulo, no            

governo de Franco Montouro, no ano de 1985, denominada de Delegacia de Defesa da              

Mulher. Essa política se propagou pelo país, sendo criada no Rio de Janeiro, no ano seguinte,                

a primeira DEAM, no governo de Leonel Brizola. As DEAM’s, nas palavras de Márcia              
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Cristiane Nunes Scardueli (2006), não foram relevantes apenas no que diz respeito à proteção              

dà mulher vítima de violência e na punição dos agressores, mas também tiveram papel              

fundamental na publicização da violência contra a mulher como um problema social que             

dizia respeito à toda a sociedade.  

No ano de 1985, no governo de José Sarney, ocorreu a criação do Conselho Nacional               

dos Direitos da Mulher (CNDM), vinculado ao Ministério da Justiça. Esse Conselho teve             

participação importante pelos direitos das mulheres na Constituição Federal de 1988, pois foi             

concebido visando promover a eliminação das discriminações contra a mulher. Vale lembrar            

que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, traz o princípio de igualdade entre                

homens e mulheres; diz em seu inciso I que “homens e mulheres são iguais em direitos e                 

obrigações, nos termos desta constituição” (Vade Mecum Impetus, 2017: 53); e em seu artigo              

226, § 8º, apresenta ainda o Estado como agente que deve assegurar a assistência a cada                

indivíduo que integre à família, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas               

relações . 5

Em âmbito internacional, o combate à violência contra a mulher ganha novo fôlego             

nos anos 1990. Um exemplo disso é a adoção da Declaração sobre a Eliminação da Violência                

contra a Mulher pela ONU em 1993, através da Resolução 48/104, que passou a compreender               

a violência contra a mulher como uma violação dos direitos humanos. Na mesma direção, a               

Organização dos Estados Americanos (OEA) adotou, em 1994, a Convenção Interamericana           6

para Prevenir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, popularmente conhecida como            

Convenção de Belém do Pará, que daria respaldo posteriormente à denúncia de Maria da              

Penha contra o Estado, já que este foi negligente em relação ao julgamento de seu ex-marido,                

assunto que será tratado mais adiante.  

5 Constituição Federal de 1988. Disponível em       
http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.02.2015/art_226_.asp Acesso em 10/12/2018. 
6 A instituição da OEA foi criada em 1948, tendo como um de seus princípios a proteção dos indivíduos,                   
independentemente de raça, nacionalidade, credo ou sexo. Essa Organização foi criada com o intuito de               
fortalecer a cooperação entre os países do continente americano em questões econômicas, sociais e culturais,               
e fortalecer os princípios democráticos, os direitos humanos e o incentivo à paz. 
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A iniciativa de criação dessa Convenção partiu das integrantes da Comissão           

Interamericana de Mulheres (CIM), órgão técnico especializado de assessoramento nas          

questões referentes aos direitos das mulheres na OEA. As integrantes da CIM também             

ampliaram o entendimento com relação à violência contra a mulher como a agressão física,              

psicológica e sexual, não apenas no espaço privado, mas em todos os âmbitos da sociedade.               

Vale destacar, mais uma vez, a centralidade e articulação dos movimentos feministas nas             

Américas, pois as pautas incorporadas pela CIM, no momento da elaboração da convenção,             

foram advindas desses movimentos. As pautas, além de denunciar esse problema social grave             

que é a violência contra a mulher, denunciavam também a omissão do Estado, que permitia               

que a mulher fosse submetida aos arbítrios do marido.  

Essa Convenção foi pioneira em definir a violência contra a mulher como uma forma              

de violação aos direitos humanos e foi capaz de envolver diversos países que a assinaram. O                

entendimento da Convenção de Belém do Pará é o mesmo daquele apresentado pela CIM.              

Logo em seu art 1°, define.  

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou              
conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou             
psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada (Senado Federal,             
p.18). 

 

Em seu art 2°, aborda âmbitos em que a violência contra a mulher pode ocorrer: 

a. Ocorrida no âmbito familiar ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal,            
quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se,            
entre outras formas, o estupro, maus tratos e abuso sexual; 

b. Ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, o             
estupro, o abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e            
assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de             
saúde ou qualquer outro local; e 

c. perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes onde quer que ocorra. (idem) 
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De acordo com pesquisa realizada pelo ISER, embora, em 1948, houvesse menção à             

igualdade de direitos entre homens e mulheres na Declaração Universal dos Direitos            

Humanos, “o reconhecimento das discriminações e violências contra as mulheres como           

violação dos direitos humanos data do início dos anos 1990” (ISER, 2012: 9). Em 1995,               

ocorreu a instituição, através da Lei 9.099, dos Juizados Especiais Criminais (JECRIM). A             

sua finalidade era julgar crimes de menor potencial ofensivo, o que corresponde, hoje, aos              

crimes cuja pena não ultrapassam dois anos, cumulada ou não com multa. Embora não tenha               

sido criado para tratar de casos de violência doméstica especificamente, esses eram remetidos             

ao JECRIM, em razão de seu conteúdo ser considerado mais “leve”, tais como lesão corporal,               

ameaças, vias de fato, injúrias, entre outros que constituíam a maioria dos delitos cometidos              

contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar.  

Isto trouxe como consequências a banalização da violência, ao tratá-la como qualquer            

outro delito de menor potencial ofensivo, o que significava na prática maior risco para as               

mulheres inseridas nesta situação. Essa Lei demonstrou-se insuficiente ao tratar os delitos            

cometidos contra as mulheres, pois, como aponta Calazans e Cortes (2011), diversos grupos             

feministas e instituições apontaram o óbvio, que a aplicação da Lei 9.099/95 favorecia aos              

agressores, por meio da impunidade. Nos poucos casos em que ocorria a punição do agressor,               

esse geralmente era condenado a entregar cesta básica para alguma instituição filantrópica.  

Outra desvantagem apresentada pelos autores ao tratar a violência doméstica e familiar            

contra a mulher nos JECRIMs diz respeito ao ritmo do julgamento, o que não abria espaço                

para o contraditório, para a conversa com a vítima, não sendo possível, portanto, atender suas               

necessidades. Em razão disso, o movimento de mulheres reivindicava há muito a criação de              

uma lei específica, a lei que hoje ficou conhecida como Lei Maria da Penha. 

 

CAP. 3 - ORIGEM DA LEI MARIA DA PENHA 
Conforme demonstramos, as manifestações das mulheres contra as violências de          

gênero tomaram proporções internacionais. A violência contra as mulheres e outras violações            
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à sua condição humana passaram a ocupar o foco de preocupações de organizações             

internacionais, que priorizaram esta problemática em sua pauta de discussões. Dito isso, duas             

convenções, já mencionadas brevemente, merecem destaque: a Convenção para Eliminação          

de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW- sigla em inglês), de 1979,               

e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher              

(Convenção de Belém do Pará), de 1994. 

Como vimos, o Brasil, com reservas, ratificou a CEDAW apenas em 1984. Isso             

porque, para certos setores conservadores, os laços matrimoniais ou familiares diriam respeito            

ao âmbito privado, não devendo o Estado imiscuir-se nesses assuntos de foro íntimo. Como              

aponta Saffioti (2002), o Estado, fundamentando-se no adágio “em briga de marido e mulher              

não se mete a colher”, não interfere na vida privada, o que permite o exercício da dominação                 

masculina, mesmo após o término do relacionamento. Após muitas disputas, este privilégio só             

foi suprimido em 1994. É importante salientar que essa Convenção não trazia em seu texto a                

temática da violência contra a mulher. Mas, segundo Télia Negrão (2017), coordenadora do             

Coletivo Feminino Plural e integrante do consórcio nacional de monitoramento da Cedaw no             

Brasil, ainda assim as integrantes do movimento feminista brasileiro, em busca de            

meios para se combater a violência, incidiram sobre os governos estaduais. A            

omissão dessa convenção foi sanada pela Recomendação 19⁄92, que definiu a           

violência contra a mulher como forma de discriminação. 

Avançando nesse sentido, no ano seguinte, por meio da Resolução 48⁄104, a            

Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração sobre a Eliminação da Violência            

Contra a Mulher, que definiu essa violência como qualquer ato baseado no gênero             

que resulte ou possa resultar em dano físico, sexual ou psicológico ou em sofrimento              

para a mulher, podendo ocorrer na esfera pública ou privada. Esta declaração, tal             

qual a CEDAW nos anos 1970, baseava-se numa compreensão da violência contra            

as mulheres como uma violação de direitos humanos (Piosevan, 2009). 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a            

Mulher, ou Convenção Belém do Pará, foi formulada no âmbito da OEA, em 1994, e               
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ratificada pelo Brasil em 1995. No processo de elaboração da Lei Maria da Penha, essas               

Convenções (CEDAW e Convenção de Belém) foram retomadas e serviram de subsídio para             

os termos da lei. Maria da Penha, juntamente com as Organizações Não Governamentais             

Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL ) e Comitê Latino-americano e do Caribe              7

para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) , entraram, em 1998, com petição contra o               8

Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A denúncia dizia           

respeito à tolerância do Estado brasileiro em relação à violência doméstica. 

O CEJIL possui função importante, pois acolhe casos e atua como interlocutor de peso              

para o processo de denúncia junto aos órgãos internacionais como a CIDH da OEA. A seleção                

dos casos realizada pelo CEJIL é representativa e possui um padrão sistemático de violações,              

cuja resolução é capaz de produzir impacto na implementação de normas internacionais de             

direitos humanos, seja através da sua repercussão no âmbito das leis, práticas internas, casos              

individuais ou políticas estatais. “Desde os seus primeiros anos CEJIL tem se destacado por              

levar casos importantes e ilustrativos sobre violações aos direitos humanos e pela assessoria             

jurídica que oferece para as ONGs da região”  .  9

Maria da Penha Maia Fernandes, formada em biofarmacêutica, casou-se com o           

professor universitário colombiano Marco Antônio Herredia Viveros. Em 1983, Maria da           

7 O CEJIL é uma organização criada em 1991 como um consórcio de organizações de direitos humanos da                  
América Latina e do Caribe, apresenta como objetivo principal: alcançar a plena implementação das normas               
internacionais de direitos humanos no direito interno dos estados membros da Organização dos Estados              
Americanos (OEA). Apresenta a defesa dos direitos humanos perante a Comissão Interamericana de Direitos              
Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos como componente central de atividade. É a               
primeira de direitos humanos que oferece um programa integrado de defesa, assessoria jurídica gratuita,              
organização e fiscalização do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Disponível em             
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/ongs/cejil/cejil.html Acesso em 13/12/2018 
8 O CLADEM é uma rede feminista que trabalha para contribuir à plena vigência dos direitos das mulheres                  
na América Latina e Caribe, utilizando o direito como um instrumento de mudança; possui, desde 1995,                
status consultivo perante as Nações Unidas e goza de reconhecimento para participar nas atividades da OEA                
desde 2002. O CLADEM é uma organização regional que articula pessoas e organizações feministas da               
América Latina e do Caribe, reconhece a diversidade cultural, étnico-racial, sexual e social, para o pleno                
exercício e desfrute dos direitos humanos das mulheres. O CLADEM incide na defesa e promove a                
exigibilidade dos direitos humanos das mulheres na região com uma visão feminista e crítica do direito,                
mediante o litígio internacional, o monitoramento aos Estados, e o fortalecimento da capacidade de suas               
integrantes para a análise e argumentação jurídico-política, a concertação de agendas e o desenho de               
estratégias e cursos de ações para a ação política local e regional. Disponível em              
https://www.cladem.org/pt/sobre-nosotras/sobre-o-cladem Acesso em 10/12/2018. 
9 Para maiores informações, consultar http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/ongs/cejil/cejil.html Acesso em        
10/12/2018. 
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Penha começou a sofrer agressões por parte de seu marido, chegando ao extremo de ser               

baleada enquanto dormia, deixando-a paraplégica. Após essa primeira tentativa de homicídio,           

Marcos Antonio Viveros, pela segunda vez, tentou, sem êxito, consumar o homicídio,            

eletrocutando Maria da Penha enquanto ela tomava banho. O agressor, em 1991, foi a júri               

popular. Os advogados de defesa, porém, conseguiram anular o julgamento. Em 1996, ao ser              

novamente julgado pelo júri popular, obteve a pena de dez anos e seis meses de prisão, sendo                 

beneficiado pela tolerância em relação à violência contra a mulher. Após 15 anos de luta para                

que o agressor fosse apenado proporcionalmente ao delito, a justiça brasileira foi tolerante ao              

caso, o que demonstra a conivência do setor judiciário. Assim, Maria da Penha recorreu às               

ONGs para que seu caso fosse remetido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos             

(CIDH) da OEA, que, pela primeira vez, em 20 de agosto de 1998, receberia uma denúncia de                 

violência doméstica. 

O Estado brasileiro não ofereceu resposta à denúncia. Assim, a CIDH, então,            

como consta no relatório 54⁄01, entendeu que o Estado brasileiro violou os direitos             

às garantias judiciais e à proteção judicial em prejuízo de Maria da Penha             

Fernandes; compreendeu também que a violação era devido ao padrão          

discriminatório, com respeito à tolerância da violência doméstica contra as mulheres           

no Brasil. Assim, seguiu-se algumas recomendações, como:  

 

medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais policiais especializados para que            
compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica;         
multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos           
direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à efetiva           
tramitação e investigação de todas as denúncias de violência doméstica,          
bem como prestar apoio ao Ministério Público na presença de seus           
informes judiciais; Incluir em seus planos pedagógicos unidades        
curriculares destinadas à compreensão da importância do respeito à         
mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará,            
bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares (Senado Federal, p. 20). 

 

Ao analisar um relatório enviado pelo Brasil em 2002, o Comitê CEDAW considerou             

insuficiente o enfrentamento desta problemática. Por isso, apresentou como uma das           
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recomendações a adoção de legislação específica e formas de monitoramento para avaliação            

de sua efetividade.  

Os representantes do Consórcio ONGs elaboraram um anteprojeto que apresentava          

como propostas:  

a. conceituação da violência doméstica contra a mulher com base na Convenção de             
Belém do Pará, incluindo a violência patrimonial e moral; 

b. criação de uma Política Nacional de combate à violência contra a mulher; 

c. medidas de proteção e prevenção às vítimas; 

d. medidas cautelares referentes aos agressores; 

e. criação de serviços públicos de atendimento multidisciplinar; assistência jurídica          
gratuita para as mulheres; 

g. criação de um Juízo Único, com competência cível e criminal através de varas              
Especializadas, para julgar os casos de violência doméstica contra as mulheres e outros             
relacionados; 

h. não aplicação da lei 9099/1995- Juizados Especiais Criminais- nos casos de            
violência doméstica contra as mulheres (CALAZANS E CORTES, 2011). 

 
Em 11 de novembro de 2003, o Consórcio de ONGs apresentou o anteprojeto à              

bancada feminina em seminário promovido com o intuito de debater a violência doméstica             

contra as mulheres na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da              

Câmara dos Deputados. No início de 2004, o consórcio de ONGs remeteu o anteprojeto de lei                

à Ministra da Secretaria especial de Política para as mulheres (SPM) que, através do Decreto               

n° 5.030/2004, instituiu um Grupo de Trabalho com a finalidade de criar proposta de medida               

legislativa e outros instrumentos visando coibir a violência doméstica contra a mulher. A             

elaboração do projeto pelo grupo interministerial frustrou as expectativas em tratar os crimes             

contra as mulheres como violação de seus direitos humanos, pois os delitos ainda eram              

tratados no âmbito da Lei n° 9.099/1995, como crimes de menor potencial ofensivo. Outro              

fator que não logrou êxito diz respeito à criação de um juizado único e específico com                

competência cível e criminal, ou seja, o projeto do Executivo mantinha a apreciação desses casos               

em órgãos separados. Diante do descontentamento das ações do Executivo, o projeto foi encaminhado              
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para a Câmara dos Deputados . Em 25 de novembro de 2004, a Câmara dos Deputados recebeu                10

o Projeto de Lei, que recebeu o n° 4.559/04. O projeto foi encaminhado para a Comissão de                 

Seguridade Social e Família, que gerou diversas inovações como: 

afastamento definitivo da Lei n° 9099/95 desses casos; criação dos Juizados de Violência             
Doméstica e familiar contra a mulher, com competência cível e criminal; vedação das penas              
de prestação pecuniária e cesta básica; inclusão de dano moral e patrimonial no conceito de               
violência doméstica e familiar contra a mulher; reforço para as Delegacias de atendimento             
à Mulher; possibilidade de inclusão da vítima em programas assistenciais do governo,            
programas de proteção à vítima e testemunhas, acesso à transparência de local de trabalho              
(quando servidora pública), estabilidade de seis meses por motivo de afastamento do            
emprego e acesso a benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico; substituição do            
termo “medidas cautelares” por “medidas protetivas”; obrigatoriedade de criação de          
centros de atendimento psicossocial e jurídico, casas de abrigo, delegacias especializadas,           
núcleos de defensoria pública, entre outros serviços de atendimento; comparecimento do           
acusado a programas de recuperação e reeducação , entre  outras. 

11

 
Após passar pela Comissão de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e             

Cidadania, o projeto foi submetido à apreciação e votação das emendas de redação no Senado               

Federal. Finalmente, foi encaminhado à sanção e tornou-se a Lei n° 11.340/2006. 

“O Brasil foi o 18° país latino-americano que elaborou uma lei integral e específica              

para regular a aplicação dos delitos cometidos contra as mulheres” (SENADO: 35).            

Novamente, nota-se a influência do patriarcado, enraizado na cultura brasileira, sendo capaz            

de gerar atrasos no que tange à proteção das mulheres. Assim, a Lei 11.340/2006, conhecida               

como Lei Maria da Penha, é uma homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, a qual tem                 

seu nome associado à lei de proteção às mulheres contra as agressões no âmbito doméstico e                

familiar. 

A partir de então, a implementação da Lei Maria da Penha vem resultando em              

transformações importantes para a sociedade brasileira. Primeiramente, cabe abordar a          

mudança no tratamento da violência contra a mulher, que entendia a violência doméstica e              

familiar contra a mulher como crime de menor potencial ofensivo, o que fundamentava a              

inércia ou conivência do Estado em relação a esse tipo de delito. Graças à Lei Maria da                 

Penha, a violência contra a mulher passou a ser caracterizada como crime de elevado              

10 Disponível em saberes.senado.leg.br. Acesso em 10/12/2018. 
11De acordo com o art.152 da lei de Execução Penal. Disponível em https: saberes.senado.leg.br Acesso em 
04/05/2017  
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potencial ofensivo. Além disso, a lei apresentou a necessidade em se adotar medidas             

preventivas, protetivas e penalizadoras. Assim, a Lei 11.340/2006 tornou obrigatória a           

instauração do inquérito, independentemente do delito cometido contra a mulher em situação            

de violência doméstica e familiar. Além da obrigatoriedade da abertura do inquérito, provas             

documentais e periciais devem agora ser coletadas, o exame de corpo de delito é obrigatório               

quando há lesões nas vítimas, bem como os depoimentos da ofendida, do agressor e de               

eventuais testemunhas devem ser coletados. A Lei também atribui deveres aos policiais, como             

o de registrar a ocorrência, o atendimento humanitário à mulher em situação de violência, o               

encaminhamento dessas mulheres ao IML, à Casa-abrigo, aos Centros de Referência           

Especializado de Assistência Social (CREAS) ou ao atendimento de saúde, o oferecimento de             

medidas protetivas e de prisão preventiva, a realização de prisões em flagrante e, por fim,               

subsidiar o Ministério Público, quando necessário, com informações e outras iniciativas.  

A Lei Maria da Penha torna, assim, a atividade policial comprometida com o combate              

à violência contra a mulher, na medida em que eles tornam-se agentes desse processo, capazes               

de contribuir para a redução dos riscos à segurança das mulheres em situação de violência e                

para a resolução final dos casos. Cabe abordar que, antes, quando os casos de violência contra                

a mulher eram atribuídos à Lei 9.099/1995, era realizado o Termo Circunstanciado, um             

modelo simplificado de inquérito, que apenas serve como notificação ao judiciário sobre o             

crime, levando muitas vezes à desistência da ofendida e ao arquivamento no JECRIM. 

Ainda segundo a referida Lei, a violência doméstica e familiar contra a mulher é              

baseada no gênero, conforme afirmam Narvaz e Koller (2007), definem a diferença e o papel               

de homens e mulheres. Essas diferenças definem as relações de gênero de maneira             

hierárquica, o que torna claro o por quê dos homens, numa tentativa de manter a dominação,                

recorrer à violência. 

A Lei Maria da Penha, em seu artigo 5°, menciona que a violência doméstica contra a                

mulher não depende da orientação sexual, ou seja, essa Lei também abrange as relações              

homoafetivas. É nesse sentido, inclusive, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e                

o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul já decidiram em relação à aplicação                 

da Lei 11.340/2006 a mulheres transexuais, que sofreram violência nas relações           

doméstico-familiares ou afetivas. 
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Mais adiante, a Lei Maria da Penha traz em seu artigo 7° uma tipologia para a                

compreensão da violência contra a mulher, classificando esse tipo de violência como física,             

psicológica, sexual, patrimonial, moral entre outras. Esse detalhamento tornou possível          

ampliar a aplicação da Lei para diversos casos de abusos referentes à violência contra as               

mulheres. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 14°, traz a criação dos Juizados de Violência                 

Doméstica e Familiar contra a Mulher com competência cível e criminal. Isso significa que              

esses Juizados poderão julgar casos que possuam aspectos criminais, cíveis e de família,             

desde que relacionados com a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois               

possuem competência mista. 

Outro aspecto relevante no que tange a esta lei é a existência das medidas protetivas de                

urgência. Estas medidas possuem um cunho cautelar, já que visam proteger as mulheres em              

situação de violência, garantindo assim sua integridade física e psicológica antes e durante o              

processo; podem visar também assistência às vítimas da violência contra a mulher.  

Entre as medidas protetivas de urgência encontram-se o afastamento do lar por parte             

do ofensor, quando conviventes; a proibição do contato e aproximação em relação à ofendida              

e às testemunhas; e a suspensão do porte de armas, quando for o caso. Caso o agressor                 

descumpra essas medidas, estará sujeito à prisão preventiva ou cautelar.  

Em relação às assistências que podem ser concedidas às vítimas, as medidas protetivas             

de urgência apresentam encaminhamento à equipe multidisciplinar, inclusão em programas          

assistenciais do governo federal, estadual e municipal, acesso prioritário à remoção, quando            

servidora pública, manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do           

local de trabalho. 

A Lei estabelece o atendimento multidisciplinar ao se tratar a violência doméstica e             

familiar contra a mulher. Ou seja, as vítimas recebem tratamento além da via jurídica, como o                

acompanhamento psicossocial e de saúde (art 29 a 32). Como meio de fornecer maiores              

informações às mulheres vítimas de violência sobre seus direitos e as fases judiciais, a lei               

estabelece, em seu artigo 27°, o acompanhamento da mulher em situação de violência por              

advogado. 
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A Lei 11.340/2006 apresenta, ainda, a possibilidade de condução do agressor em            

programas de reeducação e reestruturação. Isso objetiva a diminuição da reincidência e as             

violências cometidas. 

Uma inovação que a Lei apresenta, em seu artigo 16°, visando maior segurança na              

continuidade dos atos processuais e na segurança das mulheres, é a retratação da             

representação em audiência. A desistência do processo será realizada somente em audiência            

específica para esse fim. Assim, somente a ofendida poderá requerer a audiência. No entanto,              

a decisão do arquivamento vai depender da avaliação de risco que a mulher sofre. Esse artigo                

se aplica apenas às violências que dependem de representação, como o crime de ameaça. A               

exemplo disso, a lesão corporal leve é submetida à ação penal pública incondicionada, sem              

necessidade de consentimento da ofendida. Assim, a representação das mulheres em situação            

de violência não é mais necessária para processamento e prosseguimento da ação penal. Em              

relação ao tratamento que era dado na Lei 9.099/1995, em que as lesões corporais leves               

dependiam de representação das mulheres, a Lei Maria da Penha é uma melhor garantidora da               

integridade física e psicológica das mulheres, retirando as vítimas da mercê dos agressores,             

que as ameaçavam para desistir do prosseguimento do processo. 

Assim, em síntese, a referida lei estabeleceu como fundamentais 1) a compreensão em             

torno das relações de gênero para se discutir e combater a violência doméstica e familiar; 2)                

ampliou a concepção relativa aos meios pelos quais a violência contra a mulher pode se               

manifestar, conforme apresenta em seu artigo 7°: “violência física, psicológica, sexual,           

patrimonial e moral”, entre outras; 3) trouxe competência híbrida aos juizados que tratam             

sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, antes esse tipo de delito era                 

julgado pelos Juizados Especiais Criminais, atualmente podem ser julgados também pelos           

Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (JEVDF), que            

possuem caráter criminal, cível e de família; 4) atendimento multidisciplinar às vítimas de             

violência doméstica, como acompanhamento psicossocial, jurídico e de saúde; 5) a violência            

doméstica contra a mulher independe da orientação sexual; 6) a instauração do inquérito             

passou a ser obrigatória; 7) a criação de medidas protetivas de urgência; 8) com a finalidade                

de tratar esse tipo de violência de maneira relevante, passou a ser proibido pagamento de               

cestas básicas, multas ou qualquer outra pena pecuniária. 
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Esta lei significa, em última instância, uma transformação no que se refere à atuação              

do Estado, que deve assumir a partir de agora o papel de punir, prevenir e proteger as vítimas                  

de violência doméstica, bem como reeducar seus autores. 

 

CAP. 4 - PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
 

Dentre as diversas políticas e órgãos que atuam para a prevenção e proteção das              

mulheres em situação de violência, cabe apresentar primeiramente o papel da Secretaria de             

Políticas para as Mulheres (SPM). As SPMs desenvolvem políticas que visam a superação das              

desigualdades e o combate a todas as formas de preconceito e discriminação. No entanto, seu               

objetivo geral é a redução dos índices de todas as formas de violência contra as mulheres,                

conforme aponta o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013 – 2015). No intuito de                

atingir esse objetivo, a SPM apresenta os seguintes objetivos específicos: 

i) garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de violência, considerando os              
marcadores sociais de diferença (raça, orientação sexual, deficiência,        
idade, inserção social, 

econômica e regional;  
ii) garantir a implementação e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, 
por meio da divulgação da lei e do fortalecimento dos instrumentos de proteção de direitos de                

mulheres em situação de violência;  
iii) ampliar e fortalecer os serviços especializados, integrar 
e articular os serviços e instituições de atendimento às mulheres em situação de violência,              

especialmente as mulheres do campo e da floresta;  
iv) proporcionar atendimento humanizado, 
integral e qualificado nos serviços especializados e na rede de atendimento; v) promover mudanças              

culturais para ampliar o respeito à diversidade e a valorização da paz;  
vi) identificar e responsabilizar os agressores das mulheres; vii) prestar atendimento às mulheres             

que têm seus direitos humanos, sexuais e reprodutivos violados;  
viii) garantir a inserção das mulheres 
em situação de violência nos programas sociais disponibilizados pelas três esferas de governo             

(MARTINS e MATOS, 2015, p. 10). 
 

Especificamente, a atuação da Secretaria se desdobra nas seguintes ações: (a)            

Políticas do Trabalho e da Autonomia Econômica das Mulheres; (b) Enfrentamento à            

Violência contra as Mulheres; e (c) Programas e Ações nas áreas de Saúde, Educação,              
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Cultura, Participação Política, Igualdade de Gênero e Diversidade. (Martins, Cerqueira e           

Matos, 2015, p.9). 

Segundo a Consultoria ONU Mulheres (2013), a criação da SPM, em 2003, resultou              

em um expressivo incremento da criação de Organismos de Políticas para as Mulheres             

(OPMs) em âmbito municipal, sendo a quantidade desses organismos mantida estável na            

esfera estadual. No mesmo ano de sua criação, a SPM passou a induzir políticas públicas de                

enfrentamento à violência, como por exemplo: a criação de normas e padrões de atendimento,              

o aperfeiçoamento da legislação, o incentivo à constituição de redes de serviços, apoio a              

projetos educativos e culturais de prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à               

justiça e aos serviços de segurança pública (Política Nacional de Enfrentamento à Violência             

contra as Mulheres, 2011). 

Os OPMs são relevantes em matéria de formulação, monitoramento e coordenação das            

políticas voltadas para a defesa dos direitos das mulheres. Esses organismos exercem essas             

funções com representantes autônomos dos governos subnacionais frente ao governo central,           

onde há uma distribuição do poder político em mais de um nível territorial de governo, em                

que a atuação se dá em consonância com as especificidades locais e com os planos e pactos                 

nacionais. A atuação dos OPMs, portanto, se caracteriza como mecanismos governamentais,           

quando atua com o poder Executivo; nos âmbitos locais, são representados pelas Secretarias e              

Coordenadorias de Mulheres e pelos Núcleos de Políticas para as Mulheres (MARTINS,            

CERQUEIRA, MATOS 2015, p.11). 

As Redes de Atendimento e de Enfrentamento à violência contra as mulheres também             

exercem papel fundamental para a superação dessa problemática. Estas Redes visam abordar            

o caráter multidimensional dessa temática. Por isso, são constituídas por órgãos de diversas             

áreas, como: atendimento psicossocial, saúde, segurança e pelas instituições do sistema de            

Justiça. Assim, através dessa multiplicidade de órgãos, essa rede amplia e melhora a             

qualidade do atendimento, que será humanizado, pois os serviços estarão melhor distribuídos            

e os agentes capacitados.  

As Redes de Enfrentamento contemplam os quatro fatores presentes na Política para            

superar esse contexto de violência, como o combate, prevenção, assistência e garantia de             

direitos. Esse tipo de rede, diferente da anterior, é composta pelos agentes governamentais e              
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não governamentais formuladores, fiscalizadores e executores de políticas; pelos serviços          

voltados para a responsabilização dos autores de violência; pelas universidades; órgãos           

federais, estaduais e municipais responsáveis pela garantia de direitos e por serviços            

especializados e não especializados de atendimento às mulheres em situação de violência            

(Martins, Cerqueira e Matos, 2015, p.13). 

Dito isso, cabe abordar os serviços que configuram as redes de atendimento e de              

enfrentamento. Possuem caráter de redes de atendimento: Centros Especializados da Mulher,           

Casas Abrigo, Atenção integral à saúde da mulher em situação de violência. Já as DEAMs e o                 

Sistema de Justiça compõem as redes de enfrentamento. 

Os Centros Especializados da Mulher atuam no desenvolvimento de ações e           

oferecimento de serviços de cunho psicossocial, para auxiliar na ruptura das mulheres com a              

situação de violência. Para realizar essa ação, os Centros Especializados da Mulher contam             

com uma equipe interdisciplinar. Além disso, os Centros de Referência de Atendimento à             

Mulher prestam acolhida, acompanhamento psicológico e social e orientação jurídica às           

mulheres em situação de violência. 

As Casas Abrigo têm a finalidade de oferecer asilo e atendimento integral a mulheres              

em situação de risco de vida iminente, em decorrência de violência doméstica. O serviço              

possui caráter sigiloso e temporário. As usuárias podem utilizar esse serviço acompanhadas            

dos filhos, até adquirir condições necessárias para retomar suas vidas. O período de             

permanência na Casa pode variar de 90 a 180 dias. As usuárias têm acesso a serviços de                 

atendimento integral (psicossocial e jurídico). A região Sudeste apresenta o maior número de             

Casas Abrigo, totalizando 23 das 77 existentes em todo o país. Além disso, a região também                

apresenta uma melhor distribuição desse tipo de assistência entre os municípios.  

Os serviços de saúde especializados para o atendimento dos casos de violência contra             

a mulher também contam com uma equipe multidisciplinar. No entanto, como particularidade,            

em casos de violência sexual, exames são realizados e as vítimas são orientadas para a               

prevenção de DSTs, incluindo HIV e gravidez indesejada. Esse tipo de serviço também             

oferece abrigo e pode encaminhar as vítimas para um aborto legal. 

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) compõem a          

estrutura da Polícia Civil e possuem a atribuição de realizar ações de prevenção, apuração,              

37 
 



 
investigação e enquadramento legal às vítimas de violência doméstica. As mulheres, vítimas            

de violência, se dirigem a essas unidades para registrar o Boletim de Ocorrência (B.O.) e               

solicitar medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica. Segundo a SPM             

Brasília (2013), tal qual a realidade das Casas Abrigo, a região Sudeste apresenta a maior               

concentração das DEAMs, contando com 217 unidades, seguida pela região Sul (95),            

Nordeste (80), Centro-Oeste (67) e Norte (47). 

Em relação ao Sistema de Justiça, as Varas e Juizados Especiais de violência             

doméstica e familiar contra a mulher podem ser considerados um progresso no que tange ao               

tratamento sociojurídico da questão, pois partem do reconhecimento da existência de um tipo             

específico de crimes entre sujeitos que mantêm relações de afetividade, conjugalidade ou            

habitação, justificando a existência de esferas judiciais especializadas ou exclusivas para o            

processamento destes conflitos. 

Outro aspecto relevante sobre o Sistema de Justiça é o deferimento das medidas             

protetivas (instrumento de prevenção de agressões mais graves ou homicídios), que é            

concedido por juízes, tornando relevante a atuação do judiciário em termos da aplicação da              

Lei 11.340/2006. Por meio dos núcleos de gênero, a Defensoria Pública e o Ministério              

Público atuam na garantia dos direitos humanos das mulheres, fiscalizando o cumprimento            

das leis que determinam a igualdade de homens e mulheres e visando à observância da Lei                

Maria da Penha; fiscalizam os serviços de atendimento à mulher, especialmente aqueles            

destinados à mulher em situação de violência. As defensorias da mulher prestam assistência             

jurídica, orientação e encaminham as mulheres em situação de violência. Os órgãos dos             

estados federados são responsáveis pela defesa das mulheres que necessitem de assistência            

jurídica integral e gratuita. Por fim, eles possuem o compromisso de promover o acesso da               

mulher à Justiça e articular os serviços que garantam seu direito à cidadania. 

 

CAP. 5 - O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 
 

Neste capítulo, será apresentado o quadro da violência doméstica contra a mulher em             

âmbito nacional. De acordo com a pesquisa mais recente, realizada pelo DataSenado, de             
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junho de 201, o número de mulheres que declaram estar em situação de violência provocada               

por um homem aumentou, pois “esse percentual passou de 18%, em 2015, para 29%, em               

2017”. Em relação ao tipo de violência sofrida, a pesquisa apontou um maior índice de               

violência física, totalizando 67%. A psicológica apresentou 47% das respostas. Já a violência             

moral e sexual apresentaram, respectivamente, um total de 36% e 15% das menções. A              

pesquisa desta edição diz não haver discrepância em relação à pesquisa realizada em 2015.              

Porém, denuncia um aumento significativo no que diz à violência sexual, cuja declaração de              

ocorrência passou de 5%, em 2011, para 15% em 2017. 

Outra particularidade que a pesquisa constatou é o fato da maior propensão da mulher              

que tem filhos sofrer violência. Segundo a mesma pesquisa, enquanto “o percentual de             

mulheres sem filhos que declararam ter sofrido violência provocada por um homem foi de              

15%, o percentual de mulheres com filhos que o declararam foi de 34%”. 70% das mulheres                

com filhos relataram ter sofrido violência física, enquanto o percentual das mulheres sem             

filhos que relataram ter sofrido esse tipo de violência foi de 38%. O que nos leva à                 

constatação de que as mulheres com filhos estão mais sujeitas a este tipo de violência.  

Outro aumento relatado pela pesquisa diz respeito ao tratamento dado pelas mulheres            

no Brasil. Em 2015, 43% afirmavam que a mulher não era tratada com respeito no Brasil. Em                 

2017, 51% partilhavam dessa concepção. Somente 4% afirmaram que a mulher é tratada com              

respeito, outras 44% disseram que a mulher é tratada com respeito às vezes. Em relação ao                

âmbito em que a mulher é mais desrespeitada, a rua se apresentou em primeiro lugar, seguida                

da família e, por fim, do ambiente de trabalho. Dito isso, em relação ao machismo no Brasil,                 

69% das mulheres consideraram o país muito machista e 28% o acham pouco machista. 

Em relação à Lei Maria da Penha, a totalidade das entrevistadas afirmou já ter ouvido               

falar sobre a lei. No entanto, 77% dizem conhecê-la pouco, enquanto 18% a conhecem muito.               

No que tange à proteção concedida às mulheres pela Lei Maria da Penha, “para 26%, a lei                 

protege as mulheres, 53% disseram que ela protege apenas em parte, enquanto 20%             

responderam que não protege”. Há uma particularidade em relação aos 20% das mulheres             

entrevistadas que afirmaram que a referida Lei não protege as mulheres, pois 17% delas não               

sofreram violência; as mulheres que foram vítimas de violência doméstica ou familiar,            

totalizou 29%. 
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Em relação à raça das mulheres em situação de violência: 

 

Constatou-se uma relação entre a raça e o tipo de violência predominante. Dentre as mulheres que                
declararam ter sofrido algum tipo de violência, enquanto o percentual de           
brasileiras brancas que sofreram violência física foi de 57%, o percentual           
de negras (pretas e pardas) foi de 74%. 

 

Em 2015, 53% das mulheres vítimas de violência doméstica provocada por um            

homem apontaram como agressores: o namorado, companheiro ou marido; e 21% apontaram            

ter sofrido agressões pelo ex-namorado, ex-companheiro ou ex-marido. Em 2017, porém, as            

mulheres vítimas de violência doméstica pelo namorado, companheiro ou marido          

representaram um total de 41%, outras 33% apresentaram como agressores o ex-namorado,            

ex-companheiro ou ex-marido.  

Sobre a motivação da agressão, a pesquisa revela que “24% das entrevistadas            

mencionaram o uso de álcool. Na sequência, as brigas ou discussões (19%) e o ciúme (16%)                

foram os mais recorrentes. Em comparação com a pesquisa de 2015, houve um aumento de               

respondentes que acreditam que a violência foi induzida pelo uso de álcool”. 

 

CAP. 6 - A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE VOLTA 
REDONDA 
 

O Município de Volta Redonda, objeto de análise neste trabalho, conta com os             

seguintes mecanismos para combater e prevenir a violência contra a mulher: Secretaria da             

Mulher, Iidoso e Direitos Humanos (SMIDH); atendimento para vítimas de violência, com            

profissionais de assistência social, psicológica, jurídica e de segurança; palestras e campanhas            

para promoção e prevenção; atividades na clínica de bem-estar; orientação e divulgação do             

enfrentamento da violência pelas redes de relacionamento; capacitação em desenvolvimento          

humano e parcerias para cursos profissionalizantes; Centro especializado de atendimento à           
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mulher (Ceam) - Casa da Mulher Bertha Lutz; Casa Abrigo Deiva Ramphini Rebello; e a               

Patrulha Maria da Penha . 12

A SMIDH possui uma parceria com o Poder Judiciário que resulta em maior proteção              

en assistência à mulher em situação de violência. Assim, no município, no momento em que               

uma medida protetiva é deferida pela justiça, a Secretaria toma conhecimento e disponibiliza             

para as vítimas os serviços disponíveis na rede de assistência à mulher. Por fim, a Patrulha                

Maria da Penha, ligada à Secretaria da Mulher, formada por Guardas Municipais, também             

oferece suporte para as vítimas, pois entram em contato com a mulher que sofreu agressão e                

monitoram, através de rondas, os locais em que as mulheres se sentem mais vulneráveis. No               

que tange ao agressor, o judiciário o encaminha para a SMIDH, que conta com o programa                

“Desconstruindo o Machismo”. Nota-se a importância desses mecanismos para o município,           

pois além de atender as mulheres em situação de violência, procura-se reeducar os agressores              

para que não venham se tornar reincidentes. Podemos observar, de maneira geral, como o              

município de Volta Redonda vem atuando de forma consoante às normativas internacionais            

das quais o Brasil é signatário e de acordo com a Lei Maria da Penha. 

Através de dados coletados, por meio dos processos remetidos à Promotoria de Justiça             

junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Especial Criminal de               

Volta Redonda, foi possível realizar uma análise sobre os casos de violência contra a mulher               

que ocorrem no município. Em 2016, o número de denúncias recebidas foi 4.068, já em 2017                

esse número foi de 3199. Como metodologia de pesquisa, a análise foi feita com base na                

escolha aleatória de cinco processos por mês, no decorrer de XX meses. Nesse sentido, foram               

analisados 54 processos referentes ao ano de 2016 e 47 processos que ocorreram em 2017. 

De acordo com o Mapa da Violência, de 2015, que analisa o índice de feminicídio no                

Brasil, não há como indicar uma tendência nacional, devido às oscilações. Tais flutuações             

devem-se a circunstâncias locais, que devem ser estudadas de forma mais aprofundada. Nesse             

sentido, este estudo pretende contribuir para o melhor entendimento a respeito da violência             

doméstica contra a mulher no município. 

12 Disponível em   
https://destaquepopular.com.br/2018/09/19/secretaria-da-mulher-idosos-e-direitos-humanos-tem-parceria-co
m-poder-judiciario/ Acesso em 11/12/2018. 
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Apesar do Rio de Janeiro vir apresentando uma queda significativa na taxa de             

homicídios contra mulheres (- 27,4%, para o período 2003-2013), o estado ainda permanece             

acima da média nacional, ocupando a quarta posição entre os estados que mais matam              

mulheres no país, registrando 386 casos em 2013, mais de um assassinato por dia. 

A partir do levantamento quantitativo realizado para este estudo, os dados do ano de              

2016 indicaram algumas tendências regionais, como veremos adiante:  
 
Gráfico 1 - ÍNDICE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE             

VOLTA REDONDA 
 

 

Os tipos de violência mais registrada foram a física (66%), seguida da psicológica             

(50%) e moral (9%). Nenhum dos processos obtidos continha crimes que poderiam ser             

enquadrados como violência sexual. Já em 2017, os 47 processos indicaram a violência física              

com um índice de 53%, a violência psicológica apresentou o percentual de 62% dos casos, a                

moral e a sexual apresentaram, respectivamente, o índice de 13% e 1%. Cabe esclarecer que               

em alguns casos a vítima relata sobreposição de tipos de violência. O Mapa da Violência               

(2015) também aponta a violência física em primeiro lugar com 48,7%, seguida da             

psicológica com 23% e, em terceiro, a violência sexual com 11,9%. Vale ressaltar que, além               
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do Mapa da Violência tratar sobre a taxa homicídios, sua análise é realizada por meio do                

atendimento prestado.  

Em relação à raça das mulheres vítimas de violência no município, a pesquisa             

apontou, em 2016, 41% das vítimas eram mulheres pardas, 48% eram mulheres brancas e              

11% eram mulheres negras. Já em 2017, 23% das vítimas eram mulheres pardas, 62% eram               

mulheres brancas e 15% negras. Os dados do município de Volta Redonda parecem contrariar              

a média nacional apontada pelo Mapa da Violência (2015), que aponta a população negra              

como a vítima prioritária da violência homicida no Brasil. O Mapa aponta, ainda, que a taxa                

de homicídios das mulheres brancas tende, historicamente, a cair, enquanto a taxa de             

mortalidade entre as negras aumenta. No estado do Rio de Janeiro, dos 386 feminicídios              

ocorridos no ano de 2013, 136 vítimas eram mulheres brancas, enquanto 235 mulheres negras              

foram assassinadas. Cabe verificar, em pesquisas futuras, corresponde à realidade ou é            

resultado da subnotificação por parte das mulheres negras, para quem talvez a Lei Maria da               

Penha ainda não tenha alcançado devidamente.  

No que tange à relação com os agressores que possuíam vínculo com as vítimas, em               

2016, 23% dos agressores eram cônjuges das vítimas, 40% eram companheiros e 2%             

namorados; os que não possuíam vínculo com as vítimas apresentaram-se na seguinte            

proporção: 13% ex-cônjuges, 17% ex-companheiros e 4% ex-namorados. Em 2017, a           

proporção se deu da seguinte maneira: 32% cônjuges, 16% companheiros e 7% namorados; os              

que não mais possuíam vínculo com as vítimas: 16% ex-cônjuges, 21% ex-companheiros e             

7% ex-namorados.  

A raça dos agressores se apresentaram na seguinte proporção: em 2016, 50% branca, 16%              

negra e 33% parda. Já em 2017, 44% dos agressores eram brancos, 19% negros e 36% pardos.                 

A renda dos autores também foi um fator analisado. Em 2016, 72 dos autores recebiam até um                 

salário. Já em 2017, 80% dos agressores recebiam até um salário mínimo. 

Os motivos das agressões estavam explicitamente descritos em 77 processos;          

apresentaram os seguintes índices: alcoolismo 6%, ciúmes 34%, brigas 43% e outros 17%.             

Apesar da motivação por álcool estar presente em apenas 6% dos casos, conjuntamente, os              

dois anos apresentaram um percentual de 63% dos autores que faziam o uso de álcool. Por                

fim, uma última análise foi realizada sobre a reincidência dos agressores, assim, contatou-se             
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que, em 2016, 66% já haviam agredido anteriormente suas mulheres, e 24% estavam             

respondendo pela primeira agressão, os outros 7% não apresentam dados sobre a reincidência.             

Já em 2017, 68% eram reincidentes, 23% não eram reincidentes e, portanto, a reincidência ou               

não ignorada foi de 8%.  

Em relação à idade, tanto da vítima como do agressor, a análise apontou que, em 2016,                

20% das mulheres e 14% dos homens tinham até 30 anos; 33% das mulheres e 36% dos                 

homens tinham idade entre 31 e 40 anos; 22% das mulheres e 24% dos homens tinham idade                 

entre 41 e 50 anos; por fim, apresentaram idade acima de 50 anos 24% das mulheres e 26%                  

dos homens. Em 2017, essa proporção se deu da seguinte maneira: as vítimas com idade até                

30 anos foi 30% e os agressores 17%; idade entre 31 e 40 anos, 35% das vítimas e 43% dos                    

agressores; entre 41 e 50 anos, 26% das vítimas e 19% dos agressores; por fim acima dos 50                  

anos, 8% das vítimas e 17% dos autores.  

Para concluir este capítulo, houve uma análise em relação aos bairros, para que fosse               

possível observar onde a violência contra a mulher mais ocorre no município em questão.              

Assim, no ano de 2016, nota-se o seguinte: Retiro e Três Poços apresentaram 11% dos casos,                

cada um, totalizando 22%; Aterrado teve um índice de 9%; Santa Cruz apresentou 7% dos               

casos; Água Limpa e Jardim Amália totalizaram 10% dos casos; Belmonte, Santo Agostinho,             

Jardim Belvedere, Siderlândia, Vila Mury e Ponte Alta apresentaram um índice de 24%; e,              

por fim, Minerlândia, Barreira Cravo, Vila Americana, Eucaliptal, São Luís, Centro, Jardim            

Cidade do Aço, São Cristóvão, Padre Josimo, São Sebastião, Monte Castelo, Santa Rita do              

Zarur, Morada da Colina, Rústico e Açude, juntos apresentaram um total de 30% dos casos               

presentes nos processos. 

A seguir segue a taxa de violência doméstica e familiar contra a mulher nos bairros               

pertencentes ao município de Volta Redonda no ano de 2017: apresentaram 2%            

individualmente o índice de violência doméstica e familiar contra a mulher os bairros             

Colorado, Vila Americana, Vila Brasília, São Luís, São Carlos, São Sebastião, Rústico,            

Jardim Paraíba, Água Limpa, São Lucas, Siderópolis, Santa Inês, Vale Verde, Voldac,            

Conforto e Aero Clube, assim, juntos totalizaram 32%; Belo Horizonte, São Lucas, Volta             

Grande, Siderlândia, Retiro e Açude representaram cada 4% dos casos analisados, ou seja,             

juntos totalizam 24%; Três Poços, Santa Cruz, Aterrado e Jardim Amália totalizam juntos             
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24% dos casos analisados, porém cada bairro apareceu na proporção de 6%; por fim, o bairro                

mais frequente na análise foi Santo Agostinho, que individualmente apresentou uma           

incidência de 13%. 

Apesar do tipo da amostra não permitir inferir nada a respeito da distribuição             

geográfica no município, vale uma reflexão a respeito dos bairros aqui mencionados, onde             

aparecem as maiores concentrações de casos, sendo o maior bairro, em termo populacional o              

Retiro, que contém 28550 habitantes, seguido por Santo Agostinho com 26194 habitantes e,             

por último Vila Brasília com 14949 habitantes . 13

Apesar dos dados apontarem um maior índice de agressão às mulheres brancas,            

questiona-se se as mulheres negras, de fato, denunciam o crime. Através de uma entrevista              

com uma servidora, que desejou ser mantida no anonimato, relatou-se que antes da             

institucionalização da Defensoria da Mulher no município, mulheres negras se dirigiam ao            

Ministério Público para realizar as denúncias, que não eram registradas na delegacia. Além             

disso, a servidora entrevistada disse perceber disparidade em relação às críticas sobre o             

tratamento concedido pelos profissionais. As mulheres negras não se sentiam bem recebidas,            

enquanto as críticas das mulheres brancas eram positivas. Dito isso, não é possível mensurar              

se as mulheres brancas realmente são as que mais sofrem violência no município, já que, caso                

a denúncia de mulheres negras não seja realizada, estas irão se dirigir a defensoria da mulher.  

Outro fator que guarda relação com o quadro nacional se deve ao fato dos agressores               

possuírem, ou já terem possuído, relação afetiva com as vítimas. Este fator é um quadro do                

machismo presente na sociedade brasileira, em que a mulher é objetificada, sendo o ciúme um               

dos principais motivadores que levam a agressão. 

É importante dizer que não é possível tirar maiores conclusões a partir desses dados, já               

que se tratam apenas de uma amostragem, porém eles são indicativos que podem contribuir              

para a compreensão da violência contra a mulher em Volta Redonda. 

 

CONCLUSÃO 
 

13 Disponível em http://populacao.net.br/os-maiores-bairros-volta-redonda_rj.html Acesso em 13/12/2018 
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Este trabalho buscou contribuir para a reflexão em torno da temática da violência             

doméstica e familiar contra a mulher no município de Volta Redonda, visando demonstrar o              

perfil das vítimas que sofrem essa agressão, assim como caracterizar seus agressores. De             

início, o intuito era representar um total de 120 casos de violência contra a mulher, através                

dos processos da Promotoria de Justiça Junto ao Juizado de Violência Doméstica e Especial              

Criminal (JECRIM) de Volta Redonda, durante os anos de 2016 e 2017. Contudo, a              

quantidade de dados obtida foi inferior, devido à remessa de processos de anos anteriores              

cujos crimes não estavam prescritos. Assim só foi possível analisar cento e um processos,              

sendo 54 amostras referentes a 2016 e 47 denúncias ocorridas em 2017.  

Nota-se, porém, que certos aspectos presentes em âmbito nacional se repete no            

município abordado, como o alto índice de violência física e psicológica. No entanto, em              

2017, por meio dos dados analisados, apresentou um índice superior a física. 

Por fim, nota-se a importância dos mecanismos de prevenção e combate à violência             

contra a mulher, pois é uma problemática recorrente, que infelizmente, como aponta a             

pesquisa DataSenado (2017), aumentou em relação aos dados obtidos em 2015, sendo            

necessário mobilizar políticas públicas e educar a sociedade sobre os malefícios da cultura             

machista. A Lei Maria da Penha, portanto, é importante na medida em que oferece medidas               

protetivas para a vítimas e promove um tratamento humanitário, evitando que as vítimas             

sofram revitimização, bem como que haja subnotificação das agressões praticadas. 
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