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DA FRONTEIRA TRINACIONAL 



levar às lideranças das cidades da 

fronteira informações sobre  
 

OS PROCEDIMENTOS EM 

CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA 

A MULHER 
 



são lideranças capazes de ORIENTAR sobre 

questões do cotidiano: 

violações de direitos,  
ameaças,  

violência contra a(s) mulher(es)  

para mulheres que necessitem de apoio 

para o enfrentamento das dificuldades.  
 

 

 Não se confundem com profissionais do 

Direito ou do sistema de Justiça. 

 
 As PLP´s são conhecidas em diferentes países da 

América Latina também como “AGENTES 

MULTIPLICADORAS DE CIDADANIA”.  



 

 1993 - a organização THEMIS – Gênero, Justiça e 
Direitos Humanos (RS) lança o primeiro curso de 

PLP´s no Brasil, em Porto Alegre. 

 

 1994 -  a União de Mulheres do Município de São 
Paulo lança a proposta, em âmbito nacional, ao 

realizar o seminário “Introdução ao Curso de 
Promotoras Legais Populares”, com participação de 
lideranças populares de diversos estados brasileiros.  

 

 Anos mais tarde o Instituto Brasileiro de Advocacia 
Pública (IBAP) e o Movimento do Ministério Público 

Democrático (MPD) juntam-se à iniciativa. 

  25ª Turma/2019 

 







LANÇAMENTO EM 2016  
 

 Parceria: ONG THEMIS e Instituto da Mulher 

Negra de São Paulo – Geledés.  

 

 Instalação do app ocorreu durante audiência 

judicial para assinatura do Termo de Uso e 

Responsabilidade ( 1º Juizado da Vara de Violência 

Doméstica e Familiar) , na presença das representantes das 

PLP´s, Secretaria Segurança Pública, TJ/RS e MP. 

 
 Projeto vencedor do Desafio Social Google/2014. 

 



O PLP 2.0 é um aplicativo para mulheres em situação de 

violência, que possuem medida protetiva.   

São escolhidas pelo Tribunal de Justiça/RS. 

 

No aplicativo está  

instalado o Botão de  

Emergência. 
 

A Secretaria de Segurança  

desloca viatura da  

Brigada Militar. 

 

O objetivo do app é   

agir rápido no socorro das  

usuárias.  



 
 



MÓDULO I – INTRODUTÓRIO 
 

Aula 1. Aula inaugural e Pacto de Trabalho com o 

grupo. 4h  

 

Aula 2. Gênero: discussão teórico-conceitual sobre o 

conceito de gênero/Feminismo 4h 

 

Aula 3. Trabalhando conceitos sobre Direito, Justiça 

e Legislação 4h 

 

Aula 4. Direitos Fundamentais, Sistema Judiciário e 

Demandas Coletivas, Direitos Humanos e Direitos 

Humanos das Mulheres  4h 
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12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 2018 



MULHERES E HOMENS: 62.517 HOMICÍDIOS (Dados de 2016) 





CAUSAS 

- SOCIEDADE/CULTURA PATRIARCAL 

- DESIGUALDADES 

- DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

 



Não distingue classe 
social, profissão, raça, 

etnia, orientação sexual, 
religião, etc. 

 



 É um 

fenômeno 

de natureza 

complexa. 

 Forte 

componente 

CULTURAL. 

 

 

 
 

  

 

 





 

DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO  

– base material das diferenças e da 

hierarquização de mulheres e homens.   

   

PRODUÇÃO X REPRODUÇÃO 
- Dificuldades no acesso e permanência ao 

mercado de trabalho e desigualdades salariais  

- Dependência financeira das mulheres 

 

 

 



Entre todos os 46 países 
membros e parceiros da OCDE, 

o BRASIL registra: 

 

  SEGUNDA MAIOR TAXA DE 
DESIGUALDADE DE 

RENDA, ATRÁS APENAS DA 
COSTA RICA. 

 

 UMA DAS PARCELAS MAIS 
ELEVADAS DE ADULTOS 
QUE NÃO CONCLUÍRAM 

O ENSINO MÉDIO 
 

Relatório: Panorama da Educação 2018:  
OCDE.  

(DADOS de 2015) 

 

 

Remuneração das mulheres em 
relação aos homens (na população 

de 25 a 64 anos), por nível de 
escolarização 

 
 

A renda média de 
uma MULHER que 
possui o ENSINO 
MÉDIO representa 

65% da renda 
média de um 

HOMEM com o 
mesmo nível de 

escolaridade.  
 
 



Conceitos 



 

NATUREZA x CULTURA 
 

- SEXO se refere às diferenças biológicas 

entre homens e mulheres 
 

- GÊNERO se refere à construção social do “SER 

MULHER”  e do “SER HOMEM” (e de suas 

relações desiguais). 

- Diferentes papeis e oportunidades são designados às pessoas, 

conforme o sexo. 

 

- A construção social do „SER HOMEM‟ é mais valorizada que 

construção social do “SER MULHER”.  

 



 

OS PAPEIS ESPERADOS ou atribuídos às mulheres 

na família, na sociedade, no trabalho são 

diferentes daqueles esperados ou atribuídos 

aos homens no processo de socialização.  

 

Essa hierarquia (do que vale mais e do que 

vale menos) vai estar presente nas 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E SOCIAIS, que 

estão na base da estrutura da sociedade 

desigual. 
   



 

Mulheres no espaço privado/Homens no espaço 

público 
 

Papel feminino de SUBMISSÃO é 

construído socialmente. 

 

“Mulheres  são dóceis, homens agressivos.”  

 

- ENTRE AS MULHERES HÁ DESIGUALDADES (de 

classe, de raça/etnia etc) 

 

 

 



 

A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 
não pode ser entendida sem considerar   

 

 

          A DIMENSÃO DE GÊNERO:  
1. a construção social, cultural e política da 

masculinidade e da feminilidade; 
 

2. as relações entre homens e mulheres.  
 

 

 

 



 

 

 

é fenômeno que acontece no  nível das  

RELAÇÕES PESSOAIS E 
SOCIAIS.  

 
Requer  mudanças educacionais, culturais, 

e  sociais  para  o seu  enfrentamento.  
 

Além do  reconhecimento  de  que  as  
dimensões  de  raça/etnia,  de  geração  e  

de classe contribuem para sua exacerbação. 
 





“Por maiores que tenham sido as transformações 

sociais nas últimas décadas, com as mulheres 

ocupando os espaços públicos, o ordenamento 

patriarcal permanece muito presente em nossa 

cultura e é cotidianamente reforçado, na 

DESVALORIZAÇÃO DE TODAS AS CARACTERÍSTICAS 

LIGADAS AO FEMININO, NA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA, NA ACEITAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

SEXUAL.  
A família patriarcal organiza-se em torno da autoridade masculina; 

para manter esta autoridade e reafirmá-la, o recurso à violência – 

física ou psicológica – está sempre presente, seja de maneira 

efetiva, seja de maneira subliminar”. 





 

 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral) 
 

 VIOLÊNCIA SEXUAL  

 ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MULHERES, 

ADOLESCENTES, CRIANÇAS  

 TRÁFICO DE MULHERES  

 ASSÉDIO MORAL  

 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL  

 



Maria Cecília Ferreira 

http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/pacto-nacional
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 Pacto Nacional 

Pelo 

Enfrentamento 

 

 POLÍTICA 

NACIONAL DE 

Enfrentamento 

 

  

Rede de 

Enfrentamento à 

Violência contra 

as Mulheres 

 

Diretrizes Nacionais 

para o Abrigamento 

de Mulheres em 

Situação de Risco e 

de Violência 

 

Tráfico de 

Mulheres 

Política 

Nacional de 

Enfrentamento 

 

http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/abrigamento
http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/campo-e-floresta
http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/rede-de-enfrentamento
http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/politica-nacional
http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/trafico-de-mulheres
http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/abrigamento
http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/rede-de-enfrentamento
http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/politica-nacional
http://www.spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/trafico-de-mulheres


Quem é MARIA DA PENHA 

Histórico 



  

 



História de Maria da Penha Fernandes 

https://www.youtube.com/watch?v=capw5BbMYTM 

https://www.youtube.com/watch?v=capw5BbMYTM
https://www.youtube.com/watch?v=capw5BbMYTM


 

CNJ 
https://www.youtube.com/watch?v=85hI7RZ5uPY 

 

 

 

 

TEDxFortaleza - Maria da Penha - Uma história de vida! 
https://www.youtube.com/watch?v=TRSfTdaBbvs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85hI7RZ5uPY
https://www.youtube.com/watch?v=85hI7RZ5uPY
https://www.youtube.com/watch?v=85hI7RZ5uPY
https://www.youtube.com/watch?v=85hI7RZ5uPY
https://www.youtube.com/watch?v=85hI7RZ5uPY
https://www.youtube.com/watch?v=TRSfTdaBbvs
https://www.youtube.com/watch?v=TRSfTdaBbvs
https://www.youtube.com/watch?v=TRSfTdaBbvs
https://www.youtube.com/watch?v=85hI7RZ5uPY


A COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS DA 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS condenou o Estado 

Brasileiro a pagar uma indenização à Maria da Penha, além de ter feito 

recomendações ao BRASIL, entre as quais: 

 

 Adotar medidas alterando procedimentos judiciais penais; 

 

 Incluir em currículos escolares unidades destinadas à 

compreensão da importância do respeito à mulher e a 

seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do 

Pará. 

 

NASCEU A LEI 11.340/2006, A PARTIR DO PROJETO DE LEI Nº 

4.559/2004, CUJA ELABORAÇÃO, POR UM CONJUNTO DE  

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, TEVE INÍCIO EM 2002.  



FUNDAMENTOS DA LEI 



 LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006 

[Ementa] Cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, 

nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 

Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres e da Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

altera o Código de Processo Penal, o Código 

Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 

providências. 

 



Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. 

........................... 

§ 8º O ESTADO assegurará a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, CRIANDO 

MECANISMOS para coibir a violência no âmbito 

de suas relações. 

 

 RESPONSABILIDADE DO ESTADO E NÃO 

MERA QUESTÃO FAMILIAR. 

 

 RESPONSABILIDADE DO ESTADO E 

NÃO MERA QUESTÃO FAMILIAR. 





 Adotada em 1979 pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (Resolução n.º 34/180).  

 

 Entrou em vigor em 3 de setembro de 1981  

(Hoje, ratificada por 188 países). 

BRASIL assinou a Convenção em 31/03/1981 

- Aprovado pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo no 93, 

de 14/11/1983) 

- Promulgada pelo Presidente (Decreto nº 4.377, de 13/09/2002) 



 

 Define o que constitui 

discriminação contra as mulheres  

e estabelece uma agenda de ação 

para acabar com tal discriminação. 

 

COMITÊ CEDAW 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx




Convenção de Belém do Pará 
Adotada pela Organização dos Estados Americanos 

(OEA), em 9 de junho de 1994.  

  
 Aprovada pelo Congresso Nacional  

(Decreto Legislativo n°107/95 – publicado em 01/09/95)   
 

 Promulgada pelo Presidente da República 
 (Decreto n°1.973, de 1º de agosto de 1996). 

[CF.88 – Art. 49, inciso I] 

 



Convenção de Belém do Pará  



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.” 

 
A definição é, portanto, ampla e abarca diferentes 

formas de violência contra as mulheres. 

 



ASPECTOS GERAIS 



Aspectos Gerais 
  

- Em vigor desde 22 de setembro de 2006. 
(45 dias após publicação) 

 

- Dá cumprimento às convenções de 
Belém do Pará (OEA) e da ONU. 

 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

É RESPONSABILIDADE DO 
ESTADO E NÃO MERA QUESTÃO 

FAMILIAR.  



 

2012 - a ONU considerou a Lei Maria 

da  Penha como uma das três 

melhores legislações do mundo para 

o enfrentamento à violência 

contra as mulheres. 
 

As outras duas leis são de:  

ESPANHA (2004) e CHILE (2005) 

 

 



ALGUNS 
DISPOSITIVOS 



Art. 5º. Para os efeitos desta lei, 

configura 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:  
I -  ... II - ....  III - ... 

 



 

CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ 
 

LEI MARIA DA PENHA 

Art. 1º ...Violência contra a 
mulher  

“qualquer ação 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.” 

Art. 5º. ... configura 

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. 



Art. 5º – no ÂMBITO DA UNIDADE DOMÉSTICA - 

espaço/local de convívio permanente de pessoas, 

com ou sem vínculo familiar, inclusive aquelas 

pessoas agregadas esporadicamente; 

 

II– no ÂMBITO DA FAMÍLIA - comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, 

unidos por laços naturais, por afinidade ou por 

vontade expressa; 

 



Art. 5º.... 

 

III – Em QUALQUER RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO na 

qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 

ofendida, independentemente de coabitação. 

 

 

 

* As relações enunciadas no art. 5º. independem de orientação sexual. 

 



 

 Art. 7º - Cinco formas de 
violência 

- FÍSICA 

- PSICOLÓGICA 

- SEXUAL  

- PATRIMONIAL  

- MORAL 
 



 

A Lei Maria da Penha estabelece que OS CRIMES 
devem ser apurados por meio de inquérito 

policial a ser remetido ao Ministério Público.  

 

São julgados nos Juizados Especializados 
de Violência Doméstica contra a Mulher , 

criados a partir da lei. 

 

Varas Criminais - nas cidades em que ainda 
não existam 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/lei-maria-da-penha/recomendacao.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/lei-maria-da-penha/recomendacao.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/lei-maria-da-penha/recomendacao.pdf


A Lei Maria da Penha conceitua os tipos de 

violência. Não estabelece crimes/penas. 
 

 

 Necessidade de adequar a situação que a mulher 

narra a um crime já estabelecido na legislação. 

 

“Nós não temos nenhuma lei que defina pena 

para violência psicológica. Tentamos enquadrar 

como perturbação da liberdade individual, injúria, 

ou algum outro tipo penal.”  
Ana Cristina Santiago, delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 

(DEAM) do Distrito Federal. http://feminicidionobrasil.com.br/#introducao 

 

http://feminicidionobrasil.com.br/




Maria Cecília Ferreira 
Abril de 2019  







 

- TENSÃO 

- ATAQUE 

VIOLENTO 

- “LUA DE MEL” 

 



– Termo criado pela psicóloga 

estadunidense Lenore Walker, em 1979, 

para caracterizar  

 

PADRÕES DE PRÁTICAS ABUSIVAS 

QUE SE REPETEM  

em uma escalada de violência que 

pode culminar em FEMINICÍDIO. 
 
 





I. TENSÃO 
 Fase se caracteriza por: AGRESSÕES VERBAIS, 

CRISE DE CIÚMES, DESTRUIÇÃO DE OBJETOS E 

AMEAÇAS.  

 A mulher procura acalmar o agressor, evitando 

discussões, assim a MULHER VAI TORNANDO-SE 

MAIS SUBMISSA E AMEDRONTADA. Em diversos 

momentos A MULHER SENTE CULPA E SE ACHA 

RESPONSÁVEL PELA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

em que vive, quando não procura relacionar a 

atitude violenta do parceiro com o cansaço, 

uso de drogas e álcool. 

  



II. ATAQUE VIOLENTO/EPISÓDIO 

AGUDO 
 

 Essa fase é marcada por AGRESSÕES 

VERBAIS E FÍSICAS GRAVES E 

CONSTANTES, provocando ansiedade e 

medo crescente.  

 

 Essa etapa é mais aguda e costuma ser 

mais rápida que a primeira etapa. 

 
 



 

III. LUA DE MEL 
 Depois da violência física, o AGRESSOR 

COSTUMA SE MOSTRAR ARREPENDIDO, 

sentindo culpa e remorso. O agressor 

JURA NUNCA MAIS AGIR DE FORMA 

VIOLENTA e se mostra muito 

apaixonado, fazendo a mulher 

acreditar que aquilo não vai mais 

acontecer. 



  

É comum que ciclo se repita, cada vez 

com MAIOR VIOLÊNCIA e MENOR 

INTERVALO entre as fases.  

 

A experiência mostra: ciclo pode se 

repetir indefinidamente ou terminar 

em lesão física grave ou feminicídio. 



Circunstância qualificadora 
do homicídio cometido 

“contra a mulher por razões 
da condição de sexo 

feminino” 
CÓDIGO PENAL – ART. 121, § 2º, inciso VI   



Em apenas 21 dias, o ano de 2019 já registrou, até 

o momento, 107 casos de feminicídios, o 

que representa uma média de cinco por dia.  

Pesquisa foi realizada por Jefferson Nascimento, 

professor e doutor em Direito Internacional/USP.    

 

Base - o noticiário nacional, 

68 casos foram consumados e 39 tentados.  

Há registros de ocorrências em pelo menos 

94 cidades, distribuídas por 21 estados. 
 

 









Pesquisa realizada 

pelo Datafolha em 

dezembro de 2018: 

61% dos 

brasileiros querem 

que a POSSE DE 

ARMAS DE FOGO 

SEJA PROIBIDA.  

 

Mulheres são as 

que mais rejeitam: 

71% delas querem 

a proibição, contra 

51% dos homens. 
 

https://www.facebook.com/Datafolha-482175148467289/?__tn__=K-R&eid=ARAAiuIG6TPw254-Is2msTSHYgb8tf6vXXZFR5qVh7oU-WoFn20HeoQSA4mxX-c8D0j4OgXDjObRWMQ2&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBaArTrJvyUsb4nbCrH1y2X27cLbamtGn-N_5gpyRD5f0tIGz-CHQ-_dpKuPGGbT80LWCqCaj5U_RXJKsAq62n0rTtBMIpxAyY4IAcPfmRlR89-ppKmKAS9iIvC8u0iHfBgVVIpmMzGHv1wWNUIiNSXhkcVu--PNltgDmEKt3_qC99x0NX_2JrT2OPGIn7AYNNgyEnPpCbCSpI6kBSZN7qmH9ON1ItymjpebAzGpk6eyHiG3hAU6zmAU7Z4B4ewm2ihObyXPWLI1DKd34uNEtU753N8DuDdmQvqeMfVAyPMmqlQAdnFpctlpEnAqhTU5ACCQA5a7hI09MnxL2AyRrNipA


Segundo os últimos dados do sistema Datasus /Ministério da Saúde,  

 

2.339 mulheres foram mortas por arma de 

fogo no Brasil, em 2016. 

 
Em média, metade dos homicídios de pessoas do sexo feminino 

naquele ano. De todas as mulheres mortas por arma de fogo, 560 

foram assassinadas dentro de casa.  

 

Em 11 estados, a morte de mulheres por armas de fogo chegou a 

ultrapassar a média nacional.  

 

Ranking por estado, considerando a porcentagem de mortes 

femininas envolvendo armas entre o total de homicídios de 

mulheres: Rio Grande do Norte (75,8%), Alagoas (71%), Sergipe 

(64,4%), Ceará (64,1%), Rio Grande do Sul (61,7%), Pará (60,1%), 

Paraíba (59,8%), Bahia (59,4%), Goiás (54,9%), Espírito Santo (53,5%) 

e Maranhão (52,5%). 

 

https://www.facebook.com/minsaude/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARC13denSIkLoin3P4QXmATfjbMTb3cNQi906QJcNxEeBdmwBmsP8uC-Q_O33Y06mvo-WJZ0QtathxLL


Decreto nº 9.685/2019 que flexibiliza a 

posse de armas no Brasil: 

 

“O decreto autoriza a posse de armas, ou 

seja, o direito de ter armas em casa, que é 

justamente onde as mulheres morrem. 





Ementa:  
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de 
agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha), para prever a apreensão 
de arma de fogo como medida 
protetiva à vítima de violência 
doméstica, na forma em que 
especifica. 



No dia 12 de março, o 

Congresso Nacional aprovou 

o PL, que visa reforçar a 

efetivação de medida 

protetiva prevista na Lei 

Maria da Penha.  

 
Após a denúncia, caberá à 

autoridade policial verificar se o 

agressor possui registro de porte 

ou posse de arma de fogo e, caso 

tenha, incluir essa informação nos 

autos do processo. 



A instituição responsável 

pela concessão do registro 

ou da emissão de 

autorização para o porte 

deverá ser notificada para 

que possa determinar a 

suspensão e apreensão 

imediata da arma.  

 
A medida inclui aqueles que usam 

o armamento no exercício da 

profissão, como policiais, vigias e 

seguranças. 

 

 



 

 

 

A suspensão da posse e do 

porte de arma do agressor 

já estava prevista na Lei 

Maria da Penha como uma 

das medidas protetivas de 

urgência.  
 

 

Como a autorização da posse de 

armas é dada pela Polícia Federal e 

é a Polícia Civil que investiga os 

casos de violência doméstica e 

familiar, antes era necessário que 

a mulher entrasse com uma 

solicitação junto à Polícia Civil, 

informando os dados do agressor 



Coordenação Wânia Pasinato   
Coordenadora sobre Acesso à Justiça – ONU 

Mulheres/Brasil – 2015-2016 





 
Realização: Entidade das Nações Unidas 
para a Igualdade de Gênero e o 
Empoderamento das Mulheres – ONU 
Mulheres 
Secretaria de Políticas para 
Mulheres/Ministério da Mulher, da 
Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública/Ministério da Justiça 
Apoio Embaixada da Áustria 
 
 
Dilma Rousseff, Presidenta da República  
Nilma Lino Gomes, Ministra das Mulheres, da 
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos 
Eleonora Menicucci, Secretária Especial de 
Políticas para as Mulheres Brasília-DF 
Abril/2016 



Diretrizes Nacionais para investigar, 

processar e julgar com perspectiva de 

gênero as mortes violentas de 

mulheres (feminicídios)  

 
é resultado do processo de adaptação do Modelo de 

Protocolo latino-americano para investigação das 

mortes violentas de mulheres por razões de gênero 

(femicídio/feminicídio) à realidade social, cultural, 

política e jurídica no Brasil.  



O Modelo de Protocolo foi elaborado pelo Escritório Regional do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

(ACNUDH), em colaboração com a Entidade das Nações Unidas para a 

Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU 

Mulheres), através de seu Escritório Regional para América Latina e 

Caribe,  

 
 

- Se enquadra na Campanha do Secretário-Geral “UNA-SE pelo fim 

da violência contra as mulheres”.  

 

- O principal objetivo do Modelo de Protocolo é [...] proporcionar 

orientações e linhas de atuação para melhorar a prática do(a)s 

operadore(a)s de justiça, especialistas forenses ou qualquer 

pessoal especializado – que intervenham na cena do crime, no 

laboratório forense, no interrogatório de testemunhas e supostos 

responsáveis, na análise do caso, na formulação da acusação, ou 

ante os tribunais de justiça (MODELO DE PROTOCOLO, §11, 2014, 

p. 9). 



ATLAS DA VIOLÊNCIA 2018 – POLÍTICAS PÚBLICAS E RETRATOS 

DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS IPEA E FBSP 

mapeamento das mortes violentas nos municípios brasileiros 

com população superior a 100 mil residentes, em 2016, com 

base nos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

do Ministério da Saúde (SIM/MS). 

 

-o conceito de mortes violentas aqui trabalhado envolve a 

soma de agressões, intervenções legais e mortes violentas 

com causa indeterminada, tomando como referência o 

município de residência da vítima. 

 

Rio de Janeiro, junho de 2018 

http://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2018/06/FBSP_Atlas_da_Violencia_Municipi

os_2018_Relatorio-2.pdf 
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IMPACTOS NO SISTEMA DE SAÚDE, NO 

SISTEMA DE  JUSTIÇA, NA ECONOMIA  



NOS EUA:  

A violência doméstica custa mais de 37 bilhões de 

dólares por ano em presença de autoridades 

policiais, trabajo de peritos e do sistema legal, 

tratamento médico y de saúde mental, além da 

perda de produtividade nas empresas. 
 

(R$ 143.373.768.746,12) 

Orçamento do MEC em 2019: R$ 108 bilhões 
Dados da ONG A Safer Place 

https://asafeplaceforhelp.org/get-information/statistics-and-information/ 

 

QUEBEC/CANADÁ 

6 Bilhões de dólares canadenses ao ano 
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ONDE ENCONTRAR? 



A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher fez, no ano passado, 

um extenso trabalho de pesquisa dos veículos de comunicação do 

País, com o objetivo de apurar os casos de violência contra mulheres 

que viraram notícia.(No caso de mais de uma notícia sobre o mesmo 

caso, o episódio foi registrado apenas uma vez.) 

 

Analisadas 140.191 notícias veiculadas pela 

imprensa brasileira entre janeiro e novembro de 

2018.  
 

Encontrados 68.811 casos de violência contra a 

mulher, divididos em cinco principais categorias: 

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, VIOLÊNCIA ONLINE, 

ESTUPRO, FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  



https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-

fontes/pesquisas/?txtq=&ordem=alfabetica&ies=-&ici=-

&ivi=feminicidio 

 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-

dados/sobre-esta-plataforma/ 

 

 

Atlas VIOLÊNCIA 2018 - http://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2018/06/FBSP_Atlas_da_Violencia_2018_Relatorio.pd
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CADASTRO NACIONAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

http://www.cnmp.mp.br/portal/violencia-domestica 
 

Previsão: Art. 26, inciso III, da Lei Maria da Penha.  
 

 Instituído apenas em 2016 
- Resolução CNMP nº 135/2016, alterada pela Resolução CNMP nº 

167/2017. Iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais 

do CNMP. 

 

 Sistema permite o cadastro de casos, de vítimas e 

de agressores, de forma manual ou por meio de 

web service. (Apenas servidores dos MP cadastrados podem acessar, 

por meio do e-mail do usuário e senha) 

http://www.cnmp.mp.br/portal/violencia-domestica
http://www.cnmp.mp.br/portal/violencia-domestica
http://www.cnmp.mp.br/portal/violencia-domestica










REDE DE ATENDIMENTO  
à violência contra a Mulher 

importância de aproximar serviços de atenção e redes 
de apoio, de modo a reduzir os índices de violência 

e feminicídio. 

Ações e serviços de diferentes setores: 
assistência social, justiça, segurança pública e saúde  

- Visam à ampliação e à melhoria da qualidade do 
atendimento;  

- à identificação e ao encaminhamento adequados das 
mulheres em situação de violência; e  

- à integralidade e à humanização do atendimento. 

Maria Cecília Ferreira 





REDE DE ENFRENTAMENTO  
à violência contra a Mulher 

 

- Atuação articulada entre as instituições/serviços 
governamentais, não-governamentais e a 

comunidade; 

  

- Desenvolvimento de estratégias efetivas de 
prevenção;  

 

- Políticas que garantam o empoderamento das 
mulheres, a responsabilização dos agressores e a 

assistência qualificada às mulheres em situação de 
violência. 

Maria Cecília Ferreira 



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) compõem a estrutura da Polícia Civil e 
são encarregadas de realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento 
legal. Coordenadora das delegacias da Mulher do Paraná, Márcia Vieira Marcondes 
 
Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAMs) – são espaços de acolhimento e 
acompanhamento psicológico e social a mulheres em situação de violência, que também fornecem 
orientação jurídica e encaminhamento para serviços médicos ou casas abrigo. 
 



A Rede de Atendimento reúne ações e serviços das áreas da assistência social, justiça, 
segurança pública e saúde, integrando a Rede de Enfrentamento, ao contemplar o eixo de 
assistência previsto na Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 
 



DADOS  



 

 Ligue 180, central do governo federal que recebe denúncias 

de violações contra os direitos das mulheres, recebeu, nos 

primeiros dois meses do ano, 17.836 notificações, 

36,85% superior ao constatado em 2018, 
 

No mesmo período do ano passado, foram computadas pela 

central 11.263 denúncias, um pouco menor na comparação 

com 2017, quando 12.368 violações contra as mulheres foram 

comunicados ao Ligue 180. 

 

 



 

 Ao final de 2018, o Ligue 180 havia 

recebido 92.323 denúncias. Já no 

ano anterior, a central encerrou os 

trabalhos com um total de 73.669 

casos reportados. 



 Estudo elaborado com apoio do Governo 

Federal/SPM, da ONU Mulheres e da Organização 

Pan-americana de Saúde 

 

 BRASIL na 5ª POSIÇÃO 

internacional, entre 

83 países do mundo. 

 Taxa de 4,8 homicídios 

por 100 mil mulheres, em 

2013. 

 Nas posições anteriores:      

El Salvador (8,9), Colômbia 

(6,3), Guatemala (6,2) e a 

Federação Russa (5,3)  

[Dados da OMS].  



 48 vezes mais homicídios de mulheres 

que o Reino Unido;  

 24 vezes mais que Irlanda ou Dinamarca;  

 16 vezes mais que Japão ou Escócia.  

 

 83 países analisados, a taxa média foi de 2,0 

homicídios por 100 mil mulheres.  

 A taxa de homicídios femininos do Brasil 

(4,8%/100mil) é 2,4 vezes maior que a taxa 

média internacional. 
Fonte: Mapa da Violência 2015 



 

4.918 em 2014 
(estimativa) 

 

4.762 em 2013 
 

2.394 (50,3% do total)  
 foram praticados por um 

familiar da vítima e no 

ambiente doméstico. 

1.583 por parceiro ou ex 

(33,2%) 

 

MAPA DA VIOLÊNCIA 2015 – dados de 

2013, último ano com dados disponíveis.  



 

 Foram assassinadas 

46.186 mulheres 
entre 2003 e 2013.  

 

 O Brasil passou do 7º para 

o 5º lugar no ranking 

mundial.  
 

 No Paraná aumento 

nos 10 anos foi de 

24,7%. 
 MAPA DA VIOLÊNCIA 2015 – dados de 2013, 

último ano com dados disponíveis.  



É o assassinato (homicídio) de uma mulher 

pelo fato de ser mulher. 
 

Lei nº 13.104 - sancionada pela presidenta 

Dilma Rousseff, em março de 2015. 
 

Alterou o Código Penal para prever 

o feminicídio como um tipo de homicídio qualificado 

e incluí-lo no rol dos crimes hediondos, assim como 

estupro e latrocínio. 
 

Aumenta a pena de homicídio (de 6 a 20) 

para de 12 a 30 anos de reclusão. 



De março de 2016 

a março de 2017: 

 

2.925 

casos no 

país.  
 



46.186 mulheres 

foram assassinadas 
(entre 2003 e 2013) 

25.637 

NEGRAS (55%)  

17.500 

BRANCAS (37%) 

 3.030 outras 



Aumento de 54% 

no número de 

assassinatos de 

mulheres negras 

 

1.864  (2003)  

2.875 (2013) 

(Mortes de mulheres brancas caíram 

9,8% entre 2003 e 2013 - de 1.747 

para 1.576 ) 

 


