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Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal

–  GPESC,  da  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul  (PUCRS),  em

parceria  com  pesquisadores  da  UFPE  e  da  UFMG.  A  pesquisa  teve  por  objetivo

aprofundar  o  conhecimento  a  respeito  das  diferentes  etapas  de  concessão  e

implementação das medidas protetivas de urgência, previstas pela Lei 11.340/2006, para

mulheres vítimas de violência. Pretendeu-se verificar como vem sendo aplicadas, quais as

dificuldades e boas práticas desenvolvidas em três capitais que tem chamado a atenção

nacionalmente pela implementação de mecanismos inovadores para o deferimento e o

controle da aplicação das medidas: Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Buscou-se, por

meio  de  entrevistas  com  os  responsáveis  por  todos  os  órgãos  envolvidos  com  o

atendimento, encaminhamento, deferimento e acompanhamento das medidas protetivas

de urgência nas três capitais, bem como com mulheres que tenham tido ou não o pedido

de  medida  deferido,  responder  às  seguintes  questões  norteadoras:  qual  é  o  trâmite

envolvendo a solicitação e o atendimento a medidas protetivas; quais são as medidas

mais  solicitadas,  e  quais  são  mais  concedidas;  como  as  mulheres  em  situação  de

violência e os profissionais envolvidos no pedido de concessão das medidas protetivas as

avaliam; qual é a percepção sobre a efetividade das medidas protetivas na perspectiva

das mulheres em situação de violência e dos profissionais envolvidos; se o retorno acerca

das medidas protetivas ocorre em tempo hábil. O trabalho foi desenvolvido no período de

abril a outubro de 2014, e visa contribuir para a avaliação das políticas implementadas e o

seu aperfeiçoamento.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Violência contra a mulher. Medidas protetivas de

urgência.

Introdução

A aprovação da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, representa

um  marco  no  extenso  processo  histórico  de  reconhecimento  da  violência  doméstica

contra  as  mulheres  como um problema social  no  Brasil,  e  traz  em seu  texto  muitas

marcas dos embates políticos travados pelos movimentos feministas e de mulheres na

luta pela conquista da cidadania para as mulheres (Pasinato, 2008). A nova legislação

introduziu mudanças substantivas no cenário jurídico brasileiro. Entre essas mudanças,

são  de  interesse  particular  nesta  pesquisa  aquelas  que  se  referem  à  concessão  e

aplicação das chamadas medidas protetivas de urgência. 



Incluindo  a  prisão  preventiva  como  medida  protetiva  de  urgência  cabível  em

determinadas circunstâncias, a nova Lei concedeu ainda ampla discricionariedade ao juiz

para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar ou outra restrição de direitos do

indivíduo  acusado  da  prática  de  violência  contra  a  mulher,  valendo-se  de  relações

domésticas e familiares, tanto por meio do encarceramento preventivo quanto das demais

medidas protetivas de urgência. 

O atendimento pela autoridade policial está regulamentado no Capítulo III da Lei

11.340/2006, artigos 10, 11 e 12. Além das atividades de polícia judiciária, como o registro

de ocorrência policial e a retomada dos inquéritos policiais como instrumento de apuração

das responsabilidades nos ilícitos penais que se enquadram na lei, a autoridade policial

também deve encaminhar ao juiz a solicitação de aplicação das medidas protetivas de

urgência,  sempre que a mulher  solicitar.  Estas medidas são,  em sua maior  parte,  de

natureza cível, tais como os pedidos de afastamento do agressor, pedidos de guarda de

filhos e ações de alimentos. Cabe também à autoridade policial providenciar para que

esta mulher receba socorro médico e tenha preservada sua segurança,  transferindo-a

para local seguro e adequado. 

Com  esta  alteração,  a  polícia  passa  a  atuar  de  imediato  em duas  frentes  de

intervenção. Os pedidos de medidas protetivas possuem trâmite rápido, e uma vez que

sua  solicitação  tenha  sido  registrada,  seu  envio  deverá  ser  imediato  para  o  juízo

competente para o seu deferimento. Paralelamente, deverá a mesma autoridade policial

providenciar  a  instauração  do  inquérito  policial,  realizando  todos  os  trâmites  da

investigação criminal.  

Uma vez concedida a medida pelo juiz, a questão que se coloca é a sua eficácia.

Muitas vezes a medida é deferida e a mulher não toma conhecimento do deferimento,

pois para tanto precisa comparecer novamente ao Juizado. Caso tome conhecimento, não

há mecanismos ágeis e eficazes para dar efetividade às mesmas, e tem se verificado

casos  em  que  mulheres  que  receberam  a  medida  protetiva  acabaram  novamente

agredidas ou até mortas pelos agressores2. 

Ao mesmo tempo, surgem em vários lugares iniciativas importantes para garantir a

eficácia preventiva destas medidas, como grupos especializados das Polícias Militares

voltados para o seu acompanhamento, ou a utilização de monitoramento eletrônico de

homens  agressores  para  que  cumpram  a  medida  determinada  judicialmente  de

afastamento da vítima.

Pretendeu-se,  com  a  presente  pesquisa,  verificar  as  práticas  de  aplicação  e
2Sobre as políticas de atendimento à mulher vítima de violência, importante referir os estudos do UNODC
(2011) da SPM (2006, 2007).



monitoramento das medidas protetivas de urgência em três capitais que tem chamado a

atenção  nacionalmente  pela  implementação  de  mecanismos  inovadores  para  o

deferimento e o controle da aplicação das medidas: Porto Alegre – RS, Belo Horizonte –

MG e Recife – PE3.

As medidas protetivas de urgência na cidade de Porto Alegre

A criação  de  uma  política  de  enfrentamento  à  violência  doméstica  e  familiar

implementada pelos órgãos de segurança pública do governo do RS se deu a partir da pa

rceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Políticas para as Mulher

es. 

O alinhamento do governo do Rio Grande do Sul com o governo federal, através da

adesão do Estado ao Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres,

já havia propiciado, no ano de 2011, a criação de uma Secretaria Estadual de Políticas

para as Mulheres, voltada para a implementação de ações que busquem promover e

garantir os direitos das mulheres. A criação de uma rede que garantisse o atendimento

humanizado  e  qualificado  às  mulheres  vítimas  de  violência  e  a  proteção  contra  o

acirramento das violências sofridas, além de estar voltada para objetivos incentivados

pelo governo federal,  passava a tomar o lugar do vácuo deixado pela inexistência de

programas e/ou políticas que dessem efetividade a Lei Maria da Penha e colocassem em

prática os direitos por ela garantidos às vítimas.

3 Para  sua  realização,  o  enfoque  metodológico  adotado  foi  qualitativo,  valendo-se  prioritariamente  da
realização  de  entrevistas  semiestruturadas  a  respeito  de  cada  uma  das  etapas  de  aplicação  e
acompanhamento das medidas protetivas de urgência previstas pela Lei Maria da Penha. Foram realizadas
entrevistas  nas  três  capitais  pesquisadas,  mediante  roteiros  semiestruturados  de  questões,  que
posteriormente foram processadas e analisadas segundo as questões norteadoras da presente pesquisa.
As entrevistas foram realizadas, em cada uma das capitais pesquisadas, com as Delegadas atuantes na
Delegacia  da  Mulher,  com  a(s)  Juíza(s)  ou  o(s)  Juiz(es)  responsável(eis)  pelo  Juizado  de  Violência
Doméstica e Familiar  contra a Mulher,  pelos integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública
atuantes no Juizado, pelos Comandantes de equipes especializadas das Polícias Militares responsáveis
pelo acompanhamento das medidas protetivas e pelos responsáveis pelos programas de monitoramento
eletrônico utilizados para a efetivação de medidas protetivas de urgência.  Para aferir  a percepção das
mulheres  que  recorreram  ao  sistema  de  segurança  pública  em  cada  uma  das  capitais  pesquisadas,
buscando a proteção contra a violência, foram entrevistadas mulheres que tiveram medidas deferidas ou
indeferidas pelo Poder Judiciário, para avaliar a percepção das mesmas a respeito da concessão ou não da
medida e as possíveis consequências ocorridas no período imediatamente posterior à decisão judicial. As
entrevistas não tiveram a preocupação com a representatividade estatística,  mas sim em dar conta da
experiência vivenciada no contato com o sistema, na dimensão específica das questões norteadoras da
presente pesquisa. O enfoque utilizado para a análise de todo o material coletado nas entrevistas foi voltado
para a identificação do histórico, limites e possibilidades de aperfeiçoamento dos mecanismos policiais e
judiciais de garantia dos direitos da mulher contra a violência, assim como para a avaliação, a partir da
percepção  dos  entrevistados,  sobre  os  resultados  até  aqui  alcançados  pelas  políticas  implementadas.
Levando em conta as características específicas das instituições pesquisadas em cada uma das cidades,
bem como os  estágios  diferenciados  de  implementação  dos  diferentes  mecanismos  de  atendimento  à
mulher vítima de violência, optou-se por não realizar uma comparação ponto a ponto entre as cidades.
Procurou-se identificar os pontos fortes e as limitações dos programas implementados.



A rede de atendimento para o enfrentamento à violência doméstica e familiar foi

implementada em outubro de 2012, centralizada na Secretaria de Segurança Pública do

Rio  Grande  do  Sul,  através  da  articulação  de  ações  realizadas  pela  Brigada  Militar,

através do programa Patrulha Maria da Penha, pela Polícia Civil, através do atendimento

às mulheres vítimas nas DEAMs, e pelo Instituto Geral de Perícias, através do programa

Sala  Lilás.  A atuação  das  instituições  que  formaram  a  rede  esteve  voltada  para  a

fiscalização  das  medidas  protetivas  de  urgência  solicitadas  ao  Judiciário  e  para  o

atendimento humanizado e qualificado às vítimas de violência. Além das três instituições

vinculadas à Secretaria de Segurança Pública acima citadas, as atividades desenvolvidas

na  rede  de  atendimento  e  proteção  são  auxiliadas  pelos  dados  produzidos  pelo

Observatório da Violência Contra a Mulher, criado junto ao Departamento de Estatísticas

Criminais, e pelo Departamento de Ensino e Treinamento, ambos órgãos da Secretaria de

Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

Figura 1 – Fluxograma de articulação da rede de atendimento e proteção às mulheres em

situação de violência da Secretaria de Segurança Pública:

Fonte: VASCONCELLOS, Fernanda. Punir, proteger, prevenir? A Lei Maria da Penha e as limitações da
administração dos conflitos conjugais violentos através da utilização do Direito Penal, 2015. 
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violências  sofridas  serviu  como ponto  de  partida  para  a  criação  de  um programa de

proteção através do policiamento ostensivo, atividade de atribuição da Brigada Militar. Até

a criação do programa, a instituição não contava com qualquer serviço voltado para o

atendimento específico dos casos abarcados pela Lei Maria da Penha e a inexistência de

dados  organizados  sobre  os  atendimentos  prestados  pela  instituição  a  estes  casos,

somada  a  não  utilização  de  um  procedimento/protocolo  qualificado  de  atendimento

configurava-se num entrave para a realização de um trabalho qualificado e capaz de

prevenir novos casos por parte da Brigada Militar.

Até a criação da Patrulha Maria da Penha, o contato dos policiais militares com as

mulheres  vítimas  de  violência,  bem como com agressores,  ocorria  apenas  quando  a

atuação  da  corporação  era  demandada  através  de  sua  central  telefônica  para

atendimento de casos de emergência (190). O procedimento padrão utilizado para estes

atendimentos  era  o de dirigir-se  ao local  do  fato  e  encaminhar  os  envolvidos à  uma

delegacia de Polícia Civil, onde deve ser realizado o registro formal da ocorrência policial.

Neste sentido, a Brigada Militar não desempenhava qualquer atividade de prevenção e, é

possível dizer que sua atuação nestes casos estava ligada apenas à condução de vítimas

e agressores às unidades da Polícia Civil.

No que se refere à articulação com o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, a

mesma era inexistente, não havendo qualquer compartilhamento de informações sobre os

casos  encaminhados  até  as  delegacias  de  polícia,  bem  como  em  relação  a  novos

registros de ocorrências realizados por vítimas encaminhadas conduzidas pela Brigada

Militar.  Além  disso,  quando  realizavam  os  atendimentos  de  emergência  demandados

através da central 190, os policiais militar não possuíam qualquer informação acerca da

situação das vitimas e agressores e a existência de um possível histórico de conflitos

violentos entre as partes ficava restrita aos servidores da Polícia Civil, uma vez que a

mesma não era compartilhada com os profissionais da Brigada Militar, impossibilitando,

mais uma vez, a existência de um atendimento direcionado e qualificado por parte da

mesma.

A Patrulha Maria da Penha foi criada com o intuito de aperfeiçoar o atendimento às

vítimas a partir de uma maior articulação com outros órgãos de segurança pública e assist

ência social. Lançada em 20 de outubro de 2012, a Patrulha passou a acompanhar o cum

primento de medidas protetivas de urgência encaminhadas ao Juizado de Violência Domé

stica e Familiar contra a Mulher da cidade de Porto Alegre por mulheres residentes nos lo

cais onde estão implementados os quatro Territórios de Paz na cidade4. 
4Os  Territórios  de  Paz  da  cidade  de  Porto  Alegre,  criados  a  partir  do  PRONASCI,  com  o  intuito  de
implementar  políticas  públicas  de  prevenção  e  redução  às  violências,  estão  localizados  nos  bairros



A atuação da Patrulha se dá a partir da parceria com a DEAM, de maneira informal

e não regulamentada. A partir de relatórios diários elaborados pela Polícia Civil, a Brigada

Militar passou a tomar conhecimento de todos os pedidos de medidas protetivas de urgên

cia realizados pelas vítimas no momento do registro das ocorrências policiais, passando,

então, a acompanhar os casos identificados pela Polícia Civil como mais graves, observa

ndo o cumprimento das medidas por agressores e vítimas, antes mesmo que sejam expe

didas pelo Judiciário. No sentido de prevenir o acirramento das violências sofridas, os prof

issionais que atuam na Patrulha cumprem um roteiro, elaborado a partir do relatório entre

gue pela DEAM, o qual orienta a criação de um cronograma diário de visitas a serem reali

zadas pelas viaturas da Patrulha.

Além de fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência por parte dos

agressores e das vítimas, a Patrulha Maria da Penha também realiza encaminhamentos p

ara instituições de assistência social que fazem parte da rede de atenção e proteção às m

ulheres vítimas de violência, oferece informações sobre direitos, deveres e procedimentos

que devem ser seguidos pelas vítimas. A realização de tais encaminhamentos busca supri

r necessidades materiais das vítimas, muitas delas economicamente dependentes dos agr

essores, além de possibilitar o acesso à serviços de atendimento na área da saúde e assi

stência jurídica.

A opção da Patrulha de acompanhar os casos mesmo em um momento anterior ao

deferimento dos pedidos de medida protetiva de urgência é justificada pela demora para q

ue o parecer do Judiciário seja expedido, o qual costuma ser elaborado em um período qu

e vai de 48 a 72 horas. A real possibilidade de acirramento da violência após o registro pol

icial do caso aumenta a vulnerabilidade das vítimas e o acompanhamento dos casos pela

Patrulha, logo após os boletins de ocorrência serem lavrados e os pedidos de medida prot

etiva de urgência serem encaminhados, configura-se em uma prática de prevenção.

Após a realização de cada visita às residências das vítimas, os policiais militares da

Patrulha Maria da Penha elaboram relatórios, voltados para a identificação dos casos de

violência mais graves. Os relatórios são, posteriormente, remetidos à Polícia Civil, para

que os mesmos sejam anexados aos documentos do processo de investigação (inquérito

policial). Cada um dos inquéritos policiais referentes aos casos atendidos pela Patrulha

Maria da Penha recebem uma identificação, no sentido de serem acompanhados com

maior atenção.

Nos casos em que o acompanhamento através das visitas não é suficiente para

que seja mantido o afastamento do agressor e a Patrulha é comunicada pela vítima, são

Restinga, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta e Santa Tereza.



elaborados,  como estratégia final  de prevenção,  pedidos encaminhados para o Poder

Judiciário para a prisão preventiva do agressor. Os profissionais da Patrulha Maria da

Penha  dão  prosseguimento  ao  trabalho  de  acompanhamento  às  vítimas  até  que  a

ameaça de novas violências seja cessada.

O trabalho de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas  de urgência

realizado pela Patrulha Maria da Penha alcançou, em seu primeiro ano de atividades, o

principal objetivo proposto em seu projeto de criação, não tendo ocorrido nenhum caso de

homicídio  entre  as  vítimas  acompanhadas  pelo  programa.  A eficácia  das  atividades

desenvolvidas  pelos  policiais  militares,  no  que  se  refere  ao  seu  caráter  preventivo,

também pode ser observada através da inexistência do registro de novas ocorrências

policiais por parte das vítimas atendidas pela Patrulha.

Em Porto  Alegre,  apenas entre  os  meses  de  janeiro  e  agosto  de  2014,  foram

registrados 4.206 pedidos de medidas protetivas, conforme os dados obtidos através do

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em meados do mês de outubro, o número de

medidas ativas somadas era de 4.514.

A  manutenção  e  a  escolha  do  atendimento  da  Patrulha  são  definidas  pela

gravidade  dos  casos,  registrados  diariamente  a  partir  de  relatórios  utilizados  para  a

certificação de cada caso. Há cinco tipos distintos de certidão utilizada pelos policiais para

qualificar cada caso: “certidão negativa de endereço”; “certidão de informação de término

de atendimento à vítima”; “certidão de fiscalização de medida protetiva com retorno de

companheiro(a)  ao  lar”;  “certidão  de  recusa  de  atendimento  por  parte  de  vítima  de

violência doméstica”; “certidão de vítima em situação de vulnerabilidade”. 

Nos  casos  em  que  o  acompanhamento  da  Patrulha  Maria  da  Penha  não  é

encerrado, a equipe produz um breve relatório sobre a realização da visita, informando o

local, a data, o horário e a descrição do caso. Essas informações somam-se ao registro

de ocorrência da vítima, que é consultado e atualizado manualmente a cada atendimento.

As  vítimas  cujos  relatórios  são  classificados  por  “certidões  de  vulnerabilidade”

recebem atendimento prioritário dos profissionais da Patrulha e, por serem tratados como

emergenciais,  os  casos  têm  seus  respectivos  relatórios  de  atendimento  entregues

diariamente  à  coordenação  do programa no 19º  BPM, o  qual  possui  a  atribuição de

centralizar as informações, bem como de encaminhar os pedidos de prisão preventiva

resultantes  dos  acompanhamentos  realizados  aos  Juizados  competentes.  Os  demais

relatórios  (certidões)  são repassados  ao  mesmo batalhão,  o  qual  é  responsável  pela

coordenação do programa, nas sextas-feiras, bem como todos os documentos e dados

acerca dos atendimentos prestados nos demais dias da semana. Neste momento,  as



equipes recebem, então, novas ocorrências para atendimento/visitação. 

Com a implantação do sistema informacional específico para o atendimento das

mulheres atendidas pelo programa, todas as unidades da polícia militar passam a ter a

possibilidade  de  encontrar  informações  referentes  ao  trabalho  realizado  pelos

profissionais da Patrulha Maria da Penha, no que se refere aos históricos de atendimento

e administração dos casos. A criação do banco de dados também tornaria possível  a

realização  de  um  atendimento  mais  qualificado  e  direcionado  por  parte  da  central

telefônica para atendimento de emergências. Porém, no decorrer da pesquisa, percebeu-

se que tal  integração entre  a  central  de  emergências  da Brigada Militar  e  o  sistema

informacional da Patrulha Maria da Penha ainda não ocorreu. Assim, caso a vítima ligue

para  o  telefone  celular  indicado  para  atendimento  direcionado  fora  do  expediente  de

trabalho do batalhão, seu chamado fará parte do montante geral de chamadas telefônicas

de emergência recebidas pela Brigada Militar. 

A partir do atendimento realizado pelos servidores da Polícia Civil são realizados os

encaminhamentos das vítimas aos serviços oferecidos pelo Instituto Geral de Perícias

(Sala Lilás), assim como seus casos, quando elaborados pedidos de medida protetiva de

urgência,  são informados à Brigada Militar  para o acionamento  da Patrulha  Maria  da

Penha. 

A porta de entrada para os dois Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra

a Mulher de Porto Alegre (o primeiro criado em abril de 2008 e o segundo em março de

2014) é, na quase totalidade dos casos, aberta pelos pedidos de medida protetiva de

urgência requeridos quando do registro policial dos casos na DEAM. A análise inicial dos

pedidos costuma ser realizada em um período médio de 48 horas.

Os documentos enviados pela  DEAM para pedido das medidas protetivas  são,

basicamente,  copias  dos  formulários  utilizados  para  os  registros  policiais,  os  quais,

eventualmente, são acompanhados de termos de declaração das mulheres solicitantes e

por  uma breve descrição dos fatos.  Os pedidos,  de acordo com a juíza  titular  do 1º

Juizado, não costumam trazer elementos suficientes para que, inicialmente, seja formado

um juízo qualificado em relação à necessidade ou não de deferimento de tais pedidos.

As medidas protetivas de urgência mais solicitadas pelas mulheres que procuram a

polícia  civil  são  as  de  caráter  proibitivo,  referentes  à  proibição  de  contato  entre  as

solicitantes  e  os  acusados,  quando  os  mesmos  residem  em  locais  diferentes,  e  as

medidas  de  afastamento,  quando  dividem  a  mesma  residência.  As  solicitações  para

medidas protetivas  de afastamento  costumam ser  recebidas em um número bastante

inferior, se comparadas às proibitivas, já que, de acordo com a juíza titular do 2º Juizado,



os registros policiais são realizados, em sua maioria,  por mulheres que não possuem

vínculos de coabitação com os acusados de agressão. 

No que se refere à concessão das medidas protetivas solicitadas, pode-se dizer

que  a  maior  parte  delas  é  deferida.  Todos  os  pedidos  marcados  por  situações  de

ameaças  ou  agressões  costumam  ser  concedidos  pelos  juizados.  Só  não  ocorre  o

deferimento  daqueles  pedidos  de  medida  protetiva  justificados  por  circunstâncias  de

natureza não criminal. 

O critério fundamental para a análise das solicitações costuma ser o risco que as

demandantes possam estar sofrendo. No entanto, tal avaliação, de acordo com as juízas

entrevistadas, é realizada com um alto grau de dificuldade, uma vez que os pedidos de

medida protetiva recebidos são comumente acompanhados de poucos elementos que

permitam  a  classificação.  Além  disso,  a  unilateralidade  do  registro  policial  também

configura-se em um elemento que problematiza a classificação dos riscos vivenciados em

cada caso: mesmo nas hipóteses em que a demandante cita a existência de testemunhas

que comprovem sua versão dos fatos, as testemunhas não costumam acompanhá-la até

a DEAM, não existindo o registro de qualquer declaração que não a da vítima.

Após a concessão da medida protetiva de urgência, é realizada a inclusão dos

dados  em  um  sistema  (Consultas  Integradas)  que  pode  ser  consultado  pelo  Poder

Judiciário, Polícia Civil e Brigada Militar. Além disso, os servidores dos juizados buscam

realizar contato telefônico com as solicitantes das medidas, no sentido de informá-las a

respeito do deferimento. 

Todas  as  mulheres  entrevistadas  que  foram atendidas  pela  Patrulha  Maria  da

Penha monstraram-se positivamente impressionadas e interessadas com o trabalho de

atenção, mediação e proteção desenvolvido pelo programa, mesmo quando retomaram

seus relacionamentos. Foi possível constatar, no entanto, que as mesmas não se sentem

efetivamente protegidas pela Patrulha. A expressão “se ele quisesse fazer algo comigo,

faria  igual”  foi  frequentemente  utilizada  pelas  mulheres  entrevistadas.  Em  duas  das

entrevistas  realizadas,  as  vítimas  atendidas  pela  Patrulha  referiram  serem  de  maior

importância os recursos do programa vinculados ao tratamento psicológico e à assistência

social ofertados pela rede de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica da

qual a Patrulha Maria da Penha faz parte, do que a proteção policial propriamente dita. 

Do mesmo modo, outras mulheres que permaneceram recebendo o atendimento

do programa referiram acreditar muito mais em eventuais tratamentos ou na prisão dos

agressores  do  que  na  efetividade  da  prevenção  pretendida  pela  Patrulha.  Os

atendimentos, assim, parecem funcionar mais como uma possibilidade de diálogo das



vítimas com o Estado, no sentido de terem suas histórias ouvidas, dando vazão à sua

necessidade de escuta  (reclamam do atendimento  da própria  Brigada Militar,  referem

desejos de resolução ou de separação, contam suas histórias e até referem a importância

do atendimento a outras mulheres, excluindo-se da situação de “vítimas”), do que numa

crença efetiva de prevenção de novas agressões.

Quanto às mulheres entrevistadas em audiência e que desistiram de suas medidas

protetivas ou as tiveram substituídas por acordos de respeito, foi possível observar que há

uma postura do próprio  juizado de priorizar  a  proteção das vítimas.  O 1º  Juizado de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher atua especificamente para a resolução de

medidas  protetivas.  Em  conversas  com  a  juíza  durante  os  intervalos  de  audiências

acompanhadas,  a  mesma  ratificou  o  que  foi  possível  perceber  durante  um  mês  de

observação:  sempre que houvesse um pedido de proteção por  parte  das vítimas,  as

medidas protetivas de urgência eram concedidas. O relato da magistrada foi confirmado

por uma funcionaria do Juizado, a qual confirmou que mesmo quando o juiz de plantão

recusava pedidos encaminhados pela DEAM, essas decisões eram revistas pela juíza

titular.

De fato,  durante a observação de mais de 30 audiências foi  possível  perceber

serem raros os cancelamentos de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas

sem que ocorra um diálogo anterior entre vítimas, agressores e juíza, no sentido de que

seja proferida uma decisão judicial que dê conta das reais necessidades e expectativas

das  partes.  Mesmo  para  as  hipóteses  em que  as  próprias  vítimas  descumpriram as

medidas protetivas, mas que seus casos indicavam necessidade de precaução, a juíza

preferia adverti-las com discursos sobre a suas responsabilidades na resolução de suas

vidas, mas, ainda assim, mantendo o deferimento das medidas. 

O cancelamento das medidas protetivas de urgência em juízo costuma ocorrer a

partir  da  resolução  de  outros  conflitos  relacionados  àquele  que  motivou  o

encaminhamento das partes ao juizado, como o estabelecimento de pensão alimentícia e

guarda de filhos em comum. Foi possível verificar a existência de uma ponderação por

parte  das  vítimas,  e  mesmo  de  alguns  agressores,  que  a  proteção  garantida  pelas

medidas protetivas possuem um efeito temporário, estando a necessidade de utilização

de muitas delas em casos de separações conjugais marcadas pela impossibilidade de

acordo entre as partes e que acabam resultando em agressões. 

Assim que as disputas patrimoniais ou relativas à guarda ou pensão para filhos em

comum são acordadas com o auxílio da juíza (sendo verificado o encerramento do ciclo

de ameaças entre vítima e agressor), as medidas protetivas de urgência canceladas são



substituídas por acordos de respeito mútuo e/ou, em alguns casos, pelo encaminhamento

para a mediação judicial do conflito.

É  importante  observar  que  nenhuma  das  mulheres  entrevistadas  logo  após  a

audiência fez qualquer referência sobre ter conhecimento da existência tanto da Patrulha

Maria  da  Penha,  quanto  da Rede Lilás.  Mesmo quando  questionadas  sobre  serviços

específicos que possam lhes ter sido oferecidos, como o encaminhamento aos CRAS e a

própria  realização de perícia  médico-legal  através  da Sala  Lilás,  nenhuma relacionou

esses  atendimentos  à  Rede  Lilás  ou  medidas  de  políticas  públicas  de  combate  à

violência.  Muitas,  inclusive,  demonstraram  surpresa  ao  serem  informadas  sobre  a

existência de uma rede de atenção e proteção, comentando o quanto teriam necessitado

das visitas da Patrulha Maria da Penha ou de atendimento psicológico para si  e seus

filhos. 

Entre  os  pontos  específicos  de  funcionamento  das  instituições  mais  criticados,

estão a demora no tempo de atendimento da DEAM e no prazo para agendamento da

primeira audiência das medidas protetivas, período que as vítimas solicitantes de medidas

protetivas  de  urgência  consideraram  como  fundamental  para  a  prevenção  de  novas

agressões ou reprimendas pelas denúncias.

Em todos os casos em que as mulheres desistiram das medidas sem que tivessem

retomado seus relacionamentos – tanto aquelas atendidas pela Patrulha quanto as que o

fizeram em audiência -, a justificativa foi justamente a de que o denunciado não havia

voltado  a  incomodá-las  ou  a  demonstrar  perigo  no  período  em  que  esperavam:

justamente  o  momento  imediatamente  posterior  à  denúncia.  Todas  as  mulheres  que

desistiram da medida sem ter retomado o relacionamento não foram importunadas pelos

ex-companheiros logo após as denúncias.

O relato de uma das vítimas entrevistadas, que foi procurada para uma conversa

pelo ex-namorado, ilustra a problemática citada. Perguntada se sentia-se protegida em

relação a novas agressões e qual a motivação para o pedido de não manutenção da

medida protetiva de urgência anteriormente concedida, a entrevistada afirmou:

Não, na verdade, não, né? Porque, sim, se ele quisesse me achar e
me agredir de novo, a medida não me assegurava disso. Depois de
ele ter feito isso, aí sim, eu iria procurar e dizer: "olha, eu tenho uma
medida contra ele, ele veio aqui e fez isso". Aí não sei como que ia
ser o procedimento, né? Mas, na verdade, não... não me sinto, não
me  senti  protegida  nem  um  pouco  com  isso,  tanto  que  ele  me
procurou, né? Ele me procurou depois, mas aí... Ele: "ai, não, vamos
conversar, eu quero só conversar, se tu quiser ir com alguém, pode ir
com  alguém.  Se  quiser  levar  o  teu  namorado,  pode  levar  teu



namorado... escolhe um lugar", entendeu? Daí eu fui falar com ele,
assim, porque achava também que deveria, né, falar com ele, assim.
E aí... e aí foi tudo tranquilo, assim, ele me pediu desculpa, queria
voltar e eu não vi, não tinha necessidade de eu ir lá e falar: "olha, ele
me procurou, eu tenho uma medida protetiva, mas ele me procurou",
entendeu? E depois  ele  não me procurou mais  também.  (Mulher
entrevistada)

As medidas protetivas de urgência na cidade de Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, foram entrevistados, nos meses de maio a julho de 2014, um

total  de  treze  representantes  de  seis  instituições  relacionadas  com a  concessão  e  o

acompanhamento das medidas protetivas de urgência. Foram duas delegadas de polícia,

uma sargento da Polícia Militar, três defensoras públicas, três promotores de justiça, três

juízes e um responsável pelo monitoramento eletrônico. 

De acordo com os entrevistados, diversas são as “portas de entrada” da vítima ao

sistema,  posto  que  muitas  das  instituições  afirmam  fazer  esse  primeiro  trabalho  de

atendimento. O processo mais comum é através do encaminhamento da Polícia Militar

para  a  Delegacia  de  Atendimento  à  Mulher  (DEAM).  Quase  tão  comum quanto  esse

encaminhamento é a demanda espontânea das vítimas diretamente na Delegacia ou em

Delegacias Distritais. Nos dois casos, geralmente, o plantão da DEAM (que é localizada

em um prédio na área central da cidade, e onde encontram-se também outros órgãos de

defesa aos direitos, e é conhecido como Casa da Cidadania) é a seção, dentro da Polícia

Civil, procurada para esse primeiro atendimento. 

Uma vez solicitada medida na delegacia de polícia, ela deve ser encaminhada ao

juiz em até 48 horas. O juiz examina o procedimento e decide o que fazer: se conceder a

medida diretamente, se solicitar alguma prova adicional a ser produzida e apresentada

pela vítima na audiência de justificação, se encaminhar a mulher para o setor técnico ou,

até mesmo, se ouvir a Defensoria e o Ministério Público. Qualquer dessas decisões deve

ser tomada em até 48 horas, conforme disposto em lei. 

Analisando uma pequena amostra aleatória de 21 processos em tramitação nas

Varas de Violência Doméstica contra a Mulher de Belo Horizonte, pode-se constatar que,

em que pese as mulheres solicitarem as medidas protetivas na data da agressão, o tempo

decorrido  para o julgamento  do cabimento  da medida e  a sua comunicação à vítima

acaba sendo bem maior, em média, do que a previsão legal voltada para a celeridade da

concessão da medida. Além desse entrave, destaca-se a inexistência de um trabalho ou

ações que interliguem as instituições - sendo impossível, assim, falar da existência de



uma rede de proteção.5

Uma  vez  concedida  a  medida,  dois  são  os  problemas  a  serem  enfrentados.

Primeiro, a ciência da vítima, que pode ocorrer após vários dias ou até meses após a

decisão judicial, impactando diretamente a substância da proteção à vítima. Segundo, o

acompanhamento  do  cumprimento  da  medida.  Nesse  quesito,  todos  os  atores

entrevistados, em maior ou menor medida, alegam existir algum procedimento destinado

a constatar  a  violação das determinações judiciais.  Entretanto,  é  necessário  qualificar

esse  acompanhamento,  pois  a  maioria  dos  atores  entrevistados  entende  que  a

responsabilidade de relatar o descumprimento da medida é da vítima. Neste sentido, o

acompanhamento feito é uma espécie de “acompanhamento passivo”, no qual os casos

são monitorados apenas quando as instituições são informadas pela própria vítima do

descumprimento. 

Duas são as exceções à situação supracitada. A primeira é o trabalho denominado

PVD (Serviço de Prevenção à Violência Doméstica), desempenhado pela Polícia Militar,

no qual  há acompanhamento ativo e preventivo tanto de algumas medidas protetivas,

como de ocorrências policiais advindas de violência doméstica onde não há a decretação

de medida protetiva. A segunda exceção são os casos em que o juiz determina o uso de

uma tornozeleira eletrônica pelo acusado. 

A equipe entrevistou 27 mulheres em Belo Horizonte, sendo que 22 autorizaram a

gravação do depoimento. As informações coletadas indicam que o primeiro obstáculo a

ser superado é fazer com que os juízes analisem os pedidos de medida protetiva em até

48 horas após a lavratura do Expediente Apartado de Medidas Protetivas na DEAM. Nos

casos em que as informações processuais puderam ser coletadas, o tempo estabelecido

pela Lei 11.340/2006 foi respeitado em apenas seis casos. Inclusive, diversas foram as

mulheres que identificaram como ponto que compromete a eficácia da medida a lentidão

em sua concessão. A maioria repetia o bordão "se ele tivesse que fazer alguma coisa

comigo, já teria feito", como forma de expressar o seu descontentamento com a demora

na prestação de um serviço que é um direito da mulher.

Nesse  ponto,  a  13ª  Vara  Criminal  parece  possuir  posição  de  vanguarda,  por

solicitar que o setor técnico convoque a vítima para se manifestar acerca da continuidade

da medida um ano após a sua concessão, o que permite também a revisão de casos em

que as proibições não foram suficientes para cessar o ciclo de violência. Infelizmente, as

demais Varas Maria da Penha não adotam procedimento semelhante, atuando somente
5 Embora  ocorram  reuniões  com  o  intuito  de  articular  essa  rede  (uma  dessas  presenciada  pelos
pesquisadores) com a participação de atores de diversos órgãos, entre eles, as instituições supracitadas,
prefeitura, ONG e outras, através das entrevistas não identifica-se uma agenda de ações que abarcasse tal
finalidade. 



no momento do pedido da mulher, sem qualquer preocupação com os desdobramentos

da situação.

A trajetória de vitimização continuada da mulher foi outro ponto de crítica por parte

das entrevistadas. A fragilidade da fiscalização do cumprimento da medida em alguns

casos faz com que os agressores se sintam livres para voltar a ameaçar ou agredir, já que

o registro de ocorrência não resultou em qualquer tipo de prejuízo em suas vidas. Para as

mulheres, a grande vantagem da proteção é a possibilidade de acionamento mais rápido

da  Polícia  Militar  e,  ainda,  a  visita  constante  da  Patrulha  de  Prevenção  à  Violência

Doméstica  (PVD)  da  instituição.  Essa  parece,  de  fato,  alertar  os  agressores  para  as

consequências da medida protetiva, especialmente, em razão da possibilidade de sua

detenção em caso de flagrante descumprimento das determinações judiciais.

Outro ponto que merece destaque é a dificuldade das mulheres entrevistadas em

compreender  o  fluxo  de  processamento  das  medidas  protetivas.  Algumas  vítimas

acreditavam que o simples Registro de Evento de Defesa Social (REDS), feito pela Polícia

Militar,  seria  suficiente  para  promover  o  afastamento  do  agressor.  Para  outras,  o

documento entregue pela delegada, que lista as medidas protetivas solicitadas, é uma

prova de que elas já estão incluídas na proteção prevista pela Lei Maria da Penha. Assim,

quando informadas pelos órgãos judiciais de que o benefício solicitado não foi alcançado,

elas não conseguem entender o porquê e, ainda, qual seria o papel do juiz nessa relação.

Por fim, "a promessa de um mundo novo", quando do registro da ocorrência nas

DEAMs, não se confirma na realidade para uma boa parcela das mulheres que, diante

das dificuldades materiais que o afastamento impõe, decidem retornar a coabitação com

seus agressores. Nesses casos, os institutos da Lei Maria da Penha possuem efetividade,

posto que alcançam o propósito de conscientização das mulheres sobre os seus direitos,

mas  carecem de  eficácia,  dada  a  não  transformação  de  sua  realidade  imediata.  Em

situações como essa, uma atuação mais incisiva da rede de apoio, desconhecida pela

maioria  das  entrevistadas,  poderia  auxiliar  as  vítimas,  abrigando-as  por  um  tempo

determinado ou encaminhando-as para serviços médicos, psicológicos e de assistência

social que viabilizem a interrupção do ciclo de violência. 

Os  crimes  elencados  pelas  vítimas  possuem  uma  gama  extremamente

diversificada, sendo relatado desde tortura psicológica à ameaça de morte, de agressão

verbal à tentativa de homicídio.  Neste leque variado de crimes denunciados, também se

encontra uma variação significativa quanto ao perfil  dos acusados. Embora uma parte

expressiva seja composta por cônjuges/namorados, a pesquisa encontrou outros formatos

na relação vítima e agressor.  Neste sentido,  pelejas entre sogras e noras,  agressões



advindas de filhos ou de outros parentes próximos foram relatadas nas entrevistas. 

O fator interessante encontrado em algumas entrevistas é que a violência exercida

atinge outras pessoas do círculo familiar, por exemplo, quando o marido que agredia a

mulher, algumas vezes agredia também os filhos; ou quando o filho que agredia a mãe,

ao mesmo tempo exercia violência contra os irmãos. Nestes contextos, a solicitação da

medida protetiva e, por vezes, a sua concessão, servem como um instrumento protetivo

não apenas para a mulher solicitante, mas também para outras pessoas do circulo familiar

que eram vitimadas. 

A forma como as vítimas ficam sabendo da possibilidade de obter uma medida

protetiva  também varia  de  caso  para  caso.  O  mais  comum nos  relatos  é  que  essa

informação  surge  no  contato  feito  com policiais  militares,  responsáveis  pelo  primeiro

atendimento,  antes  do  registro  da  ocorrência  na  delegacia.  Entretanto,  algumas

entrevistadas afirmam que foram alertadas para a possibilidade por parentes ou amigos,

por programa de TV, ou mesmo já sabiam da existência da lei, antes da violência sofrida.

Chamou  a  atenção,  contudo,  a  quantidade  de  referências  ao  crime  da  cabeleireira,

ocorrido na cidade de Belo Horizonte no ano de 2009, quando uma mulher foi morta em

seu local de trabalho por seu marido, após registrar oito Boletins de Ocorrência (BO) e

diversos pedidos de medida protetiva.6

Um primeiro problema encontrado pelas mulheres já no início do fluxo é a ausência

de  conectividade entre  os  serviços  da Polícia  Civil.  Segundo os  acordos feitos  pelos

delegados da Região Metropolitana de Belo Horizonte,  apenas são encaminhados ao

Judiciário os casos registrados na DEAM e, assim, quando a mulher comunica a agressão

em uma unidade distrital, esse registro não tem desdobramentos judiciais, impedindo que

ela alcance a proteção a que faz jus.

Em outras situações as vítimas reclamam da falta de melhores esclarecimentos

acerca dos tipos de medidas existentes e dos meios necessários para obtê-las, ou alegam

a falta de preparo por parte dos policiais civis em lidar com a questão da violência contra

mulher. Neste contexto, a delegacia, ao invés de funcionar com um local inicial para que

os direitos da vítima sejam preservados, por vezes, funciona com uma porta de saída de

um processo que ainda nem entrou no sistema de justiça, ao desestimular que as vítimas

façam a solicitação das medidas protetivas.

Considerando as informações extraídas das entrevistas, é possível afirmar que a

porta de entrada do fluxo de encaminhamento da medida protetiva está longe de ser um

6 Para  entender  como  o  caso  foi  noticiado  pela  imprensa  da  época,  ver:
http://oglobo.globo.com/brasil/cabeleireira-morta-pelo-ex-marido-com-sete-tiros-dentro-de-salao-de-beleza-
em-minas-gerais-3065361, acesso em 24 de outubro de 2014.



espaço de acolhida da mulher vítima de violência, se consolidando muitas vezes em uma

forma de expulsão da mulher do sistema de justiça, seja pela ausência de conectividade

entre os serviços, seja pela forma como é feito o atendimento.

Outro fator que compromete a concessão imediata da medida é a dificuldade de

comprovar a real necessidade da concessão da medida. Diversos são os casos em que o

juiz, inclusive, solicita que a mulher venha ao Judiciário justificar o porquê do pedido de

proteção  feito  na  delegacia,  já  que  o  expediente  da  DEAM  não  possui  "provas"

suficientes.

Superados os entraves iniciais para a concessão da medida, o segundo gargalo do

fluxo de processamento é a comunicação à mulher da decisão judicial,  o que deveria

acontecer em 48 horas. Segundo as entrevistadas, essa determinação legal quase nunca

é cumprida, sendo raras as situações em que os oficiais de justiça vão às residências das

vítimas para comunicá-las do desfecho do pedido. O mais comum é que as mulheres

tomem ciência da decisão judicial a partir de suas visitas constantes às Varas Maria da

Penha.

Embora  se  observem  relatos  de  cumprimento  das  medidas,  dois  aspectos

principais fazem com que o índice de descumprimento seja relativamente alto: a ausência

de mecanismos que garantam a efetivação da medida e a complexidade das interações

sociais vividas entre agressor e vítima. 

Com  a  exceção  do  uso  de  tornozeleira  eletrônica,  um  mecanismo  utilizado

geralmente em casos de comprovada gravidade e de alta reincidência, o outro recurso

utilizado para a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas é o trabalho exercido

pela Polícia Militar.  Dada a impossibilidade de uma vigilância constante das vítimas e

agressores  pelos  membros  da  instituição,  a  Polícia  Militar  na  maior  parte  das  vezes

trabalha sobre demanda das vítimas, que solicitam o serviço geralmente por telefone. Em

alguns momentos, tal prestação de serviço é suficiente, não para garantir o cumprimento

da  medida  protetiva,  mas  para  que  haja  uma  responsabilização  do  agressor  pelo

descumprimento.  Em muitas situações nem essa responsabilização é efetivada,  posto

que, por vezes, a Polícia Militar não consegue chegar a tempo de flagrar o agressor na

residência  da  vítima,  descumprindo  a  medida.  Isto  é,  quando  os  policiais  chegam o

agressor já se evadiu do local. 

Interessante notar que diversas entrevistadas relacionaram a eficácia da medida à

visita do serviço de Prevenção à Violência Doméstica (PVD) da Polícia Militar de Minas

Gerais, que serviria para mostrar ao agressor como o poder público estaria vigiando o

cumprimento da medida. Porém, mesmo nesse caso, as entrevistadas observaram que as



visitas do serviço ocorrem logo após a concessão da medida, tendendo a diminuir com o

passar do tempo.

A Aplicação das Medidas Protetivas de Urgência no Recife

No Recife,  foram realizadas  nove  entrevistas  com operadores  do  sistema  de

segurança pública e justiça criminal relacionados com a concessão e o acompanhamento

das medidas protetivas de urgência. Foram duas delegadas de polícia e uma gestora do

Departamento  de  Polícia  da  Mulher,  um  Policial  Militar,  uma  Juíza,  uma  Defensora

Pública, um Promotor de Justiça, uma gestora vinculada à Diretoria de Enfrentamento à

Violência  de  Gênero  do  governo  estadual  e  um  responsável  pelo  Centro  de

Monitoramento Eletrônico de Reeducandos.

Em Recife, parecem ser raras as decisões que indeferem medidas protetivas de

urgência. Não há sistematização dos dados de modo a quantificar tais casos, mas tal

informação foi constatada a partir das conversas com o Promotor de Justiça, a Juíza da 2ª

Vara e sua assessora, a equipe multidisciplinar da Vara, Psicólogas e Assistentes Sociais,

e com a equipe do Centro de Referência da Mulher - Clarice Lispector.

De  acordo  com  os  relatos  dos  operadores  acima  citados,  os  casos  de

indeferimento total das medidas dizem respeito à não constatação da violência doméstica

contra  a  mulher,  como  dissídios  entre  irmão  e  irmã  ou  mãe  e  filha  por  questões

patrimoniais, por exemplo. 

A falta de controle qualitativo (de conteúdo) das decisões nas Varas dificultou a

localização dos casos. Naqueles localizados a partir das minutas de decisões feitas pela

assessoria da juíza, deparamo-nos com as seguintes situações:

a. “Indeferimento liminar” da medida. São os casos em que a juíza não concede a

medida de pronto, por não verificar o fumus boni iuris, o periculum in mora e a

verossimilhança,  então,  geralmente intima o réu para se pronunciar.  Não se

trata de um indeferimento da medida de todo, pois esta ainda será apreciada

posteriormente,  na  sentença.  Ainda  assim,  como  não  houve  concessão

imediata,  consideramos essa situação como de indeferimento para efeito da

realização das entrevistas;

b. Declinação  de  competência.  Nos  casos  de  medidas  protetivas  envolvendo

idosas ou crianças, ao invés de indeferir, declina-se da competência, vez que o

Estatuto do Idoso(a) e o ECA também preveem Medidas Protetivas. Excluímos

esse caso da amostra de nossas entrevistas;



c. Indeferimento  parcial  das  medidas.  Ocorre  quando  a  juíza  concede  apenas

algumas  das  medidas  solicitadas.  A maior  parte  das  medidas  negadas  diz

respeito  à  solicitação  de  alimentos  provisionais,  proibição  de  estabelecer

contratos e limitação de visitação aos filhos(as). Os dois primeiros casos são

geralmente indeferidos por falta de prova e, o segundo, porque raramente a

equipe psicossocial  opina pela  limitação da visitação aos filhos,  apenas em

casos patentes de risco, conforme informou a própria equipe;

d. Extinção por desistência. Mesmo concedida em caráter liminar, a medida pode

ser extinta (e, novamente, não indeferida) quando a usuária dela desiste.

Foram  realizadas  14  entrevistas  com  mulheres  vítimas  de  violência  que

solicitaram medidas protetivas. Dessa amostra, 10 tiveram medidas deferidas e 4 tiveram

medidas  indeferidas.  A  maioria  das  mulheres  tinha  pouca  escolaridade  (algumas

demonstraram um pouco de dificuldade de se expressar, inclusive) e faziam parte do que

se convencionou chamar de nova classe média. Em termos de faixa etária, a amostra foi

bem variada (entrevistamos mulheres de menos de 30 anos e mulheres com mais de 60

anos).

A maioria  das  mulheres  entrevistadas  não  sabia  da  existência  das  medidas

protetivas, até procurarem a DEAM (principal  porta de entrada no Sistema de Justiça

Criminal),  ou algum outro órgão da rede de proteção à mulher vítima de violência.  O

Centro  de  Referência  Clarice  Lispector  foi  bastante  citado,  como  um  lugar  de

conhecimento das medidas protetivas e dos direitos, pois fizemos o recrutamento das

entrevistas lá, o que não diminui em nada o valor do trabalho realizado naquele espaço.

As mulheres tomam a decisão de ir à delegacia por motivos variados, às vezes é

a evolução da violência (quando há uma agressão física); às vezes alguém encoraja (um

parente, uma amiga) e outras vezes alguém encaminha para o Clarice Lispector e depois

de serem atendidas lá,  elas decidem procurar a polícia.  Não existe um padrão nesse

sentido, depende da trajetória pessoal de cada mulher.

Quando eu sofri a agressão. Era algo que eu já tinha cabeça, caso
acontecesse alguma coisa eu não ia ficar calada. Quando aconteceu
eu disse ao meu ex-marido que ia à delegacia prestar queixa. Lá na
delegacia  me  disseram  que  exista  a  medida  protetiva  que  era
determinada pela justiça e que tinha um limite de distância que a
pessoa  teria  que  ficar  de  mim.  Perguntaram  se  eu  queria  essa
medida e, por conta da situação, eu disse que queria. Eu só achei
um pouco demorado (Mulher Entrevistada).



Na imensa maioria dos casos, é a primeira vez que a medida protetiva, um direito

que não sabiam que tinham,  é solicitada.  A notificação da mulher  do  deferimento ou

indeferimento da medida é feita pelo oficial de justiça, mas nem sempre, especialmente

nos casos de indeferimento, elas entendem o teor das decisões. Quando isso acontece,

recorrem à delegacia especializada, à defensoria ou ao Clarice Lispector – que são os

órgãos mais acessíveis por assim dizer - para receber maiores esclarecimentos. 

Houve o caso de uma entrevistada que teve a medida indeferida, mas durante a

entrevista se comportou como se a decisão não tivesse sido tomada ainda, evidenciando

a sua dificuldade em compreender o procedimento.

A sensação  de  segurança  não  está  diretamente  relacionada  à  concessão  da

medida,  mas claro  que quando o Sistema de Justiça  funciona em tempo razoável,  a

sensação  de  segurança  da  mulher  aumenta.  Às  vezes,  quando  a  notificação  da

concessão da medida chega, a mulher sente-se amparada, mas se o agressor arruma

meios para driblar e continuar ameaçando, sem uma punição rápida, essa sensação de

segurança se esvai. Os casos de descumprimento são bastante comuns.

Afora isso, tem os casos – especialmente os de afastamento do lar – em que o

agressor fica rondando, portanto descumprindo a medida, mas a própria vítima, por conta

dos filhos, não quer denunciar, porque não quer que ele vá preso. Então, acaba optando

por viver com medo.

O que vai determinar a sensação de segurança da mulher, e sua percepção de

que a medida está funcionando, é o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento da

medida.  Nos  casos  em que  ela  tem que  comunicar  à  polícia  o  descumprimento  e  a

resposta demora a ser dada, de fato a sensação de segurança é reduzida.

A  despeito  das  críticas,  nenhuma  das  mulheres  invalida  a  existência  do

instrumento. Acham ótimo que ele exista, só demandam mais eficácia, mais rapidez ou

serem contempladas por  ele,  quando acham que o seu direito  foi  negligenciado (nos

casos de indeferimento).

A Patrulha Maria da Penha é um programa novo, mas algumas das entrevistadas

receberam a sua visita. De acordo com seus relatos, as visitas não são sistemáticas, mas

pontuais.  Foram  visitadas  uma  vez  apenas.  Somente  nos  casos  de  monitoramento

eletrônico é que houve mais de uma visita. Durante a visita, os policiais perguntam às

vítimas e a seus familiares o que está acontecendo, se o agressor está descumprindo a

medida etc. Mas, em vários casos, eles realizam a patrulha mesmo sem a vítima estar

presente no domicílio.

O bom atendimento e a resposta célere ajudam a empoderar essas mulheres e as



encoraja a seguir em frente, a seguir provocando as agências quando for preciso, para

garantirem os seus direitos. Nessas falas dificilmente aparece uma resposta preocupada

com políticas preventivas de longo prazo, o que elas demandam é a resolução rápida de

seus problemas.

Em geral, a avaliação que as mulheres fazem da rede é bastante positiva. Mesmo

as que tiveram medidas indeferidas acabam tendo uma boa impressão,  por  conta da

acolhida  que  receberam  no  Centro  Clarice  Lispector.  Contudo,  existem  queixas

especialmente do atendimento recebido em órgãos não especializados no enfrentamento

da violência de gênero.

Considerações Finais

 Uma vez feito o registro da ocorrência e encaminhado o caso ao Poder Judiciário,

o desafio que se coloca diz respeito à necessária rapidez para a análise e deferimento da

medida protetiva de urgência. A previsão da Lei é de que em no máximo 96h a medida,

caso se avalie necessário, seja deferida e a mulher comunicada do deferimento. Não é o

que acontece em grande parte dos casos, de acordo com os relatos tanto dos servidores

quanto  das  mulheres  atendidas.  Embora  haja  situações  em que  a  previsão  legal  foi

cumprida, o tempo médio de tramitação até o deferimento tem ficado em torno de 30 dias,

o que pode significar tanto a total  ineficácia da medida quanto o descrédito da vítima

sobre a capacidade do sistema oferecer de fato uma proteção contra novas violências.

Em grande medida, a possibilidade de dar andamento ao pedido em tempo hábil  tem

dependido, pelo que pudemos constatar, tanto da iniciativa pessoal de delegadas e juízas,

quanto  da  existência  de  uma  estrutura  adequada  para  que  não  haja  uma  excessiva

sobrecarga de trabalho nas Delegacias e Juizados;

 Quanto  aos  critérios  para  a  concessão  da  medida,  também  há  disparidade,

levando a situações em que as mulheres manifestam descontentamento quanto à falta de

preocupação  do  Judiciário  para  com  a  sua  situação  específica.  Pelo  que  pudemos

constatar, os melhores resultados neste caso foram obtidos por juízas que optaram por

dar prioridade ao pedido e à palavra da mulher, mesmo correndo o risco de uma posterior

revogação  da  medida  por  desnecessária.  O  fato  é  que,  na  ponderação  de  riscos,  a

avaliação  feita  é  de  que  uma  medida  de  afastamento  e  manutenção  de  distância  é

sempre mais adequada do que a possibilidade de novas agressões. Somente em casos

onde fica evidente a tentativa de utilização dos mecanismos de proteção para a obtenção

de ganhos patrimoniais ou de outro tipo de justifica o indeferimento da medida, mas são



minoritários em relação a um padrão em que o pedido é importante, no mínimo, para

garantir o direito da mulher de ter sua vontade respeitada, com respeito à sua intimidade e

integridade física e moral;

 Quanto  à  eficácia  das  medidas,  as  três  cidades  estudadas  apresentam

experiências  importantes,  todas  elas  vinculadas  à  participação  ativa  de  programas

específicos das Polícias Militares, com visitação e acompanhamento das mulheres sob a

tutela das medidas protetivas. A existência destes programas, ainda muito recentes, tem

encorajado e dado a elas maior confiança na efetividade dos mecanismos judiciais de

enfrentamento  da  violência.  Por  outro  lado,  as  carências  de  efetivo,  ou  a  falta  de

prioridade para  estes  programas,  acaba  fazendo  com que em alguma medida  sejam

experiências  piloto  ainda  não  consolidadas,  e  colocadas  sobre  constante  pressão  no

sentido do seu esvaziamento. Os resultados até aqui apresentados, no entanto, permitem

afirmar  que,  ao  contrário,  seria  importante  sua  ampliação,  para  que  as  visitações

aconteçam  não  apenas  esporadicamente,  mas  de  forma  periódica,  assim  como  o

atendimento a chamados em casos de emergência. Da mesma forma, os programas de

monitoramento eletrônico aparecem como uma possibilidade interessante de garantia das

medidas  de  afastamento  e  manutenção  de  distância,  evitando  o  encarceramento  do

acusado;

 Por fim, os três contextos analisados oferecem perspectivas promissoras para o

aperfeiçoamento dos mecanismos institucionais de enfrentamento da violência de gênero,

apontando caminhos capazes de evitar novos casos, encorajar as mulheres, e aumentar o

nível de confiança nas instituições de segurança e justiça. Mas as entrevistas com as

mulheres  vítimas  revelam  também  uma  insatisfação  latente  com  a  ausência  de

mecanismos  que  vão  além  do  tratamento  penal  do  conflito,  garantindo  atendimento

psicológico e assistência social para situações em que muitas vezes por trás do conflito e

da violência encontramos uma grande precariedade material, ou transtornos e sofrimento

psíquico que poderiam e deveriam ser enfrentados de forma mais ampla. Os desafios

ainda são imensos para a garantia de direitos pelo Estado brasileiro, mas a experiência

trilhada a partir da edição da Lei 11.340/2006 mostra que o engajamento institucional de

diferentes atores estatais, aliado à participação ativa de grupos da sociedade civil, e com

o constante monitoramento e avaliação das políticas implementadas, são o caminho mais

promissor para apontar as dificuldades e as possibilidades de superação, na direção de

uma  sociedade  mais  justa,  democrática  e  garantidora  dos  direitos  de  todos  os  seus

integrantes.
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