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RESUMO
A violência doméstica entrou na agenda governamental brasileira nos anos 80, mas apenas
em 2006 o tema ganha a agenda decisória federal com a criação da Lei Maria da Penha (LMP).
Desde então, a pauta não saiu mais da agenda governamental e decisória, provocando a proposição
de diversos Projetos de Lei ao longo dos anos.
Segundo Baumgartner e Jones (2009), as políticas públicas passam por longos períodos de
equilíbrio, mantido pelo monopólio de um conjunto de ideias em torno das ações a serem tomadas
e em torno da imagem da política estruturada para tratar de um determinado problema público.
Esse equilíbrio é pontuado por momentos de rápida e intensa mudança, em que novas ideias e
imagens ganham força. Dessa forma, políticas que permanecem na agenda por longos períodos,
podem ser percebidas de formas diferentes em momentos históricos diferentes.
Para compreender esses processos de permanência e mudança, mobilizamos uma
abordagem cognitiva sobre políticas públicas a partir da qual propostas para a solução de
problemas públicos decorrem da percepção desses problemas, obtida a partir de matrizes
cognitivas criadas pelo debate público e utilizadas como modelos para a interpretação do mundo
(MULLER, 2000). Essas matrizes, também chamadas de frames ou quadros interpretativos, são
narrativas genéricas que “enquadram” os problemas públicos servindo para diagnosticá-los e traçar
prognósticos, ou seja, propostas de solução (REIN & SCHÖN, 1996).
Os objetivos principais deste trabalho são compreender quais frames estão presentes nas
discussões sobre políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres e
como se vinculam a momentos de equilíbrio ou mudança dessas políticas. Para isso, estudamos
sua formulação na Câmara dos Deputados brasileira desde o final dos anos 80 até 2020.
Mobilizamos a critical frame analysis (VERLOO & LOMBARDO, 2007; REIN & SCHÖN, 1996)
para analisar um total de 239 Projetos de Lei ordinária (PLs) propostos sobre o tema no período.
Além da análise dos PLs, foram conduzidas 7 entrevistas com assessoras parlamentares e ativistas
feministas. Os achados foram validados a partir de notícias e outros documentos relevantes.
Entre os achados, notamos a presença de cinco frames principais nos debates em torno da
política de enfrentamento à violência doméstica no Legislativo. O primeiro, que chamamos
proteção aos direitos humanos das mulheres, foi desenvolvido e é promovido pelos movimentos
feministas, sendo o responsável pelo estabelecimento da LMP. Os frames familista-essencialista,
privatista e de priorização dos homens foram desenvolvidos a partir de perspectivas conservadoras

que são opostas às do paradigma da LMP. No meio do caminho, está o frame punitivista, que
inscreveu a violência doméstica como um problema de grande relevância na agenda legislativa e
consegue criar consensos entre diferentes setores da política, mas que, em contrapartida, pode
descaracterizar o paradigma da LMP.

Palavras-chave: formulação de política pública; violência doméstica; análise crítica de
enquadramento; equilíbrio pontuado.

ABSTRACT
Domestic violence entered the Brazilian governmental agenda in the 80s, but only gained
the federal decision agenda in 2006 through the formulation of the Maria da Penha Act. Since then,
the theme is on the governmental and decision agendas, leading to the proposition of a series of
bills throughout the years.
Baumgartner and Jones (2009) claim that policies go through long periods of equilibrium,
kept by a monopoly of ideas on how to address a certain problem which constitute an image about
this policy. This equilibrium can be punctuated by moments of rapid and intense change, when
new ideas and images gain strength in the public realm.
In order to understand these processes of equilibrium and change, a cognitive approach on
public policies was mobilized. According to this approach, propositions to resolve public issues
originate from the perception around these issues. This perception is built from cognitive matrixes
created in the public sphere and used to interpret the world (MULLER, 2000). These matrixes,
also called frames, are generic narratives that “frame” public issues and present a diagnosis and a
prognosis around them (REIN & SCHÖN, 1996).
The main objectives of this work are to understand which frames surround debates on
policies to address domestic violence against women and how these frames are connected to the
equilibrium and change of these policies. In order to achieve these goals, we have studied the
formulation of these policies on the Brazilian Chamber of Deputies from the end of the 80s up to
2020. We have used a critical frame analysis approach (VERLOO & LOMBARDO, 2007; REIN
& SCHÖN, 1996) to analyze 239 bills proposed on this theme. We have also conducted 7
interviews with parliamentary assistants and feminist activists. The findings were validated using
other documents and news reports.
Among other findings, we have noted the presence of five main frames on the
parliamentary debates about domestic violence policies. The first, protection of female human
rights, was developed and promoted by feminist movements, being responsible for establishing
the Maria da Penha Act. The familist-essentialist, privatist and male prioritization frames were
developed by conservative groups and oppose to the Maria da Penha Act paradigm. In between is
a punitive frame through which consensus is built and domestic violence is seen as a problem of
great relevance. However, the ascension of this frame can also mischaracterize the previous
paradigm.

Keywords: policy formulation; domestic violence; critical frame analysis; punctuated
equilibrium.
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Introdução
A Lei Maria da Penha, criada para a proteção de mulheres em situação de violência
doméstica no Brasil, tornou-se surpreendentemente popular: pesquisa realizada em 2008, dois anos
após sua promulgação, indicou que 68% dos entrevistados a conheciam (IBOPE/THEMIS, 2008).
A violência contra a mulher foi internacionalmente reconhecida como uma violação dos
direitos humanos (CEDAW, 1979), e a violência doméstica parece ser uma de suas expressões
mais frequentes no Brasil e no mundo, destacando-se enquanto um dos maiores obstáculos à
segurança e ao bem-estar das mulheres em sociedade. Por ocorrer em âmbito privado e por ser
vista como algo restrito à esfera familiar e íntima, a violência doméstica tinha pouca visibilidade.
Seu reconhecimento enquanto problema público foi um dos méritos da atuação do movimento
feminista brasileiro e o maior exemplo disso talvez seja a história da promulgação da Lei Maria
da Penha. Foi a partir da atuação do movimento feminista brasileiro que o tema assumiu maior
centralidade na agenda de governo e foi objeto da formulação de instrumentos de políticas públicas
para combatê-lo (BANDEIRA, 2019; SAFFIOTI, 1994).
A violência doméstica entrou na agenda governamental brasileira nos anos 80, mas o Brasil
foi um dos últimos países da América Latina a produzir uma legislação específica e integral sobre
o tema (FRANCESCHET, 2010). Desde então, o tema parece não ter saído mais da agenda
governamental e decisória (KINGDON, 2011), sendo objeto de discussões em torno de sua
constitucionalidade e de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Nos últimos anos, o tema tem
sido objeto de diversas propostas legislativas (CFEMEA, 2019; 2020).
Ao estudar as dinâmicas de permanência e mudança em uma política pública, Baumgartner
e Jones (2009) contestaram a ideia de que essa mudança é gradual e incremental e desenvolveram
o modelo do equilíbrio pontuado para compreender políticas que passam por longos períodos de
estabilidade pontuados por rápida e intensa mudança. Nesse processo, as ideias e a imagem da
política pública têm papel central: a sua estabilidade depende de um monopólio em torno dessa
imagem e quando novas ideias ganham força, esse monopólio é ameaçado.
Questões que se mantém na agenda governamental por muitos anos, podem ser abordadas
de formas diferentes em momentos diferentes. Em estudos realizados em países da Europa, por
exemplo, pesquisadoras perceberam que a violência doméstica, com o passar dos anos,
transformou-se de um “problema de gênero” em um problema que não é associado à questão de

20

gênero no debate político, sendo percebido como um problema de segurança ou saúde públicas,
não inerente à discriminação contra a mulher (KRIZSÁN; PAANTJENS & LAMOEN, 2005).
No Brasil, diversos estudos têm apontado um avanço conservador nos poderes legislativos
das diversas esferas legislativas e sua forte oposição ao uso da palavra “gênero” na legislação
(MANO, 2019; KALIL, 2019; LUNA, 2017). Esses estudos também apontam uma forte oposição
a políticas de educação sobre gênero e políticas de garantia de direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres (KALIL, 2019; MIGUEL; BIROLI & MARIANO, 2017).
O tema da violência contra a mulher, em particular da violência doméstica, é dito
consensual, visto que diferentes grupos parecem ter o enfrentamento dessa violência como
prioridade (ARAÚJO & GATTO, 2021; MANO, 2020). No entanto, apesar do consenso acerca da
importância do tema, fatores como a ideologia podem influenciar na formulação de alternativas
para combater o problema e na implementação de políticas de enfrentamento à violência
(ARAÚJO & GATTO, 2021). Na Nicarágua e no México, por exemplo, as legislações de
enfrentamento à violência doméstica sofreram resistência e oposição de grupos religiosos
próximos ao Estado, sob argumentos de serem contra a família, levando ao desmantelamento das
políticas propostas com base nas diretrizes internacionais de direitos humanos para as mulheres
(O’BRIEN & WALSH, 2020).
Entre os estudos sobre a violência doméstica no Brasil preponderam trabalhos sobre a
implementação de políticas de enfrentamento no sistema de justiça (CAMPOS, 2015; SANTOS,
2015; GREGORI, 2006) e na área de saúde (SIGNORELLI, TAFT & PEREIRA, 2018;
PIEROTTI, D’OLIVEIRA, TERRA, 2018; BATISTA, SCHRAIBER, D’OLIVEIRA, 2018), mas
poucos estudos sobre a formulação dessas políticas. Os estudos de formulação, mais raros,
parecem, no geral, se concentrar em torno da criação da Lei Maria da Penha (CARONE, 2018;
BARSTED, 2011; CALAZANS & CORTES, 2011), sem acompanhar a progressão do tema na
agenda governamental.
A abordagem cognitiva nos estudos sobre políticas públicas leva em conta a relevância de
ideias, valores e discursos no processo de sua formulação. A partir dessa perspectiva, a formulação
de tais políticas fica condicionada à presença de matrizes cognitivas criadas pelo debate público e
utilizadas para a interpretação de problemas públicos e para a proposição de soluções (MULLER,
2000). Neste trabalho, chamaremos essas matrizes cognitivas de frames – quadros interpretativos,
enquadramentos –, que são narrativas genéricas sobre problemas públicos que servem para
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diagnosticar problemas e traçar prognósticos, ou seja, possíveis abordagens para solucioná-los
(REIN & SCHÖN, 1996).
Assim, este trabalho tem dois objetivos principais. O primeiro é compreender quais frames
atuam sobre a formulação de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica contra as
mulheres no Brasil, de que forma influenciam as soluções propostas pelo Poder Legislativo. O
segundo é compreender como estes frames se vinculam aos processos de permanência e mudança
da política estudada. Nesse sentido, procuramos identificar quais frames têm estado em disputa na
formulação de prognósticos para lidar com esse problema desde os anos 80, quando o tema entra
na agenda decisória no Brasil, até 2020.
Para atingir esse objetivo, inspiramo-nos na critical frame analysis, conduzida no projeto
MAGEEQ e descrita por Verloo e Lombardo (2007) para analisar Projetos de Lei ordinária (PLs)
propostos sobre o tema entre 1980-2020, como já apontado. Ao final, foram sistematizados 28 PLs
entre 1980-2005 e 211 PLs entre 2007-2020. Além da análise dos PLs, foram conduzidas 7
entrevistas com assessoras parlamentares e ativistas feministas que participaram do processo de
criação e implementação da Lei Maria da Penha.
Vale frisar, desde já, que estudar o caso da violência doméstica contra mulheres é
interessante, pois trata-se de um problema complexo e de alcance internacional, cujos prognósticos
possíveis abarcam e podem orientar as mais diversas áreas de atuação pública, como a saúde, a
assistência, a segurança e o sistema de justiça.
O trabalho está organizado da seguinte forma: no capítulo 1, tratamos da literatura
feminista sobre a violência contra a mulher e a violência doméstica, discorrendo sobre o processo
de entrada do tema na agenda governamental brasileira e o histórico da política de enfrentamento
do problema. No capítulo 2, mobilizamos a literatura sobre formulação de políticas públicas de
modo a mapear e desenvolver conceitos relevantes para a análise realizada, abordando também a
literatura sobre o Poder Legislativo e sua relação com o Executivo no Brasil. No capítulo 3,
explicamos o desenho de pesquisa e a técnica de análise utilizada. No capítulo 4, primeiro
apresentamos os resultados, analisando temporalmente a proposição de projetos sobre violência
doméstica, destacando as propostas mais recorrentes ao longo dos anos; depois discutimos as
dinâmicas políticas do Legislativo e sua influência no processo da política de enfrentamento à
violência; por fim, trazemos algumas notas sobre as atuais disputas em torno das pautas de gênero
na Câmara dos Deputados. No capítulo 5, trazemos apontamentos sobre a Bancada Feminina na
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Câmara, espaço de grande parte das disputas e negociações em torno das políticas para as mulheres
no Legislativo federal. Para encerrar, traçamos algumas considerações finais e apontamos
caminhos para futuras pesquisas.
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1. Violência contra a mulher e política pública
1.1.

Conceitos-chave da teoria feminista

Esta seção visa traçar uma breve história do movimento feminista e delinear os conceitos
de sexo, gênero e interseccionalidade, de modo a explicitar a perspectiva de gênero que será
adotada ao longo do trabalho.
A história do movimento feminista é, tipicamente, dividida em três ondas. A primeira onda
inicia-se ao final do século XIX na Europa, inspirada pelos ideais de liberdade e igualdade,
reivindicando a participação nos espaços públicos por meio de movimentos por melhores
condições de trabalho e direitos políticos para as mulheres. No Brasil, esses movimentos se iniciam
no começo do século XX, culminando na conquista do voto feminino em 1932 (MARTINS, 2015).
Na Europa, durante a segunda metade do século XX, o movimento passa a adotar pautas
culturais, momento que fica conhecido como a segunda onda do feminismo. As feministas passam,
então, a buscar os motivos para as desigualdades entre homens e mulheres e a identificar as
relações de poder presentes nos espaços privados. A frase “o pessoal é político” foi cunhada nesse
período para explicitar a dominação e violência exercida contra as mulheres dentro do lar e em
seus relacionamentos (MARTINS, 2015).
A chamada terceira onda do feminismo começa a se desenvolver por volta dos anos 90 do
século XX a partir de reflexões sobre a diversidade do “ser mulher”. Essa perspectiva aponta para
a importância da raça, da nacionalidade, da orientação sexual e de outras categorias na construção
dos sujeitos e incorpora uma pluralidade muito maior de discursos dentro do campo feminista
(MARTINS, 2015).
As categorias sexo e gênero são essenciais para a teoria feminista e começam a ser
elaboradas a partir das movimentações da segunda onda do feminismo. Segundo Mathieu, “[d]e
modo geral, opomos o sexo, que é biológico, ao gênero [...], que é social” (MATHIEU, 2009, p.
222). Tanto o movimento feminista como teóricas feministas evidenciam a dicotomia entre
“determinismos biológicos” e “construcionismo social”, que se origina na dicotomia pré-existente
entre natureza e cultura: o sexo estaria ligado à biologia, o gênero à cultura (HARAWAY, 2004,
p. 216).
O conceito de gênero consolida a dimensão social das diferenças entre homens e mulheres
e demarca que, para além das diferenças biológicas, homens e mulheres possuem diferentes papeis
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sociais a eles impostos (OKIN, 2008; RAGO, 1998). Para Rago, “a categoria gênero permitiu
nomear campos das práticas sociais e individuais que conhecemos mal, mas que intuímos de algum
modo” (RAGO, 1998, p. 92). Dessa forma, a categoria surge para rejeitar o aspecto meramente
biológico das diferenças entre homens e mulheres, sendo, ainda, uma categoria relacional sobre os
papeis sociais de cada um. O seu uso permitiu a abertura de novos campos de estudo e ajudou a
inscrever as mulheres na história e na política, considerando-se que esses eram campos delineados
a partir de um sujeito universal masculino, invisibilizando as múltiplas vivências femininas, em
especial, o trabalho e a esfera domésticos (SCOTT, 1995; RAGO, 1998; OKIN, 2008).
Neste trabalho, mobilizamos o conceito de gênero desenvolvido por Scott a partir de duas
proposições: “(1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças
percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de
poder” (SCOTT, 1995, p. 86).
Enquanto elemento constitutivo de relações sociais, o gênero, por um lado, é construído a
partir de (i) símbolos culturais; (ii) conceitos normativos utilizados na interpretação desses
mesmos símbolos (tais conceitos, como os reunidos em doutrinas jurídicas e políticas, são fruto de
conflitos, ou seja, resultado de disputas); (iii) parentesco, economia e organização política; e, por
fim, (iv) está relacionado a identidades subjetivas (SCOTT, 1995).
Para além dessas quatro dimensões, o gênero também é um campo dentro do qual o poder
é exercido:
O gênero, então, fornece um meio de decodificar o significado e de compreender as
complexas conexões entre várias formas de interação humana. Quando os/as
historiadores/as buscam encontrar as maneiras pelas quais o conceito de gênero legitima
e constrói as relações sociais, eles/elas começam a compreender a natureza recíproca do
gênero e da sociedade e as formas particulares e contextualmente específicas pelas quais
a política constrói o gênero e o gênero constrói a política. (SCOTT, 1995, p. 89, grifo
nosso)

Neste trabalho, interessa-nos esta dinâmica a partir da qual a política constrói o gênero e o
gênero constrói a política, compreendendo o gênero enquanto campo de articulação do poder
(SCOTT, 1995). Em trabalho mais recente, Scott analisa o caráter polêmico do conceito de gênero,
que foi contestado por setores religiosos na França quando utilizado em material didático voltado
para as ciências biológicas. A autora aponta, então, como a definição do conceito não é assunto
resolvido, e como seu significado ficou mais impreciso com o passar do tempo, tornando-se um
conceito em disputa na arena política (SCOTT, 2012).
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O gênero foi a categoria utilizada para fugir ao essencialismo biológico, por defender que
“a anatomia das mulheres não é o seu destino”. No entanto, a associação entre gênero e mulheres
é muito comum. Mas a categoria mulheres é problemática, por presumir uma “identidade
compartilhada entre as culturas” e, assim, uniformizar as experiências das mulheres ao longo dos
anos (SCOTT, 2012, p. 335).
Diferentes contextos sociais e históricos têm percepções diferentes sobre as mulheres, e a
categoria gênero se torna uma ferramenta para compreender esses movimentos. Mas,
inevitavelmente, quando discutimos gênero, estamos falando sobre a identidade das mulheres, e a
biologia não pode ser pensada fora do contexto social. “É sobre a concepção de várias definições
de homem/mulher, masculino/feminino, na sua complexidade e instabilidade” que falamos ao
mobilizar a categoria gênero, sendo ela utilizada pelas feministas para questionar a natureza
arbitrária das desigualdades entre homens e mulheres (SCOTT, 2012, p. 337-8).
Os movimentos de oposição ao uso do gênero apontam para o seu potencial radical de
transformar as percepções sociais de masculino e feminino, mas, para Scott:
O que é tão estranho sobre estes frenéticos esforços para limitar gênero em dois sexos
(masculino e feminino) é que gênero sempre se referiu precisamente a isto: a diferença
sexual. De fato, os críticos queer do termo rejeitaram o uso do gênero porque dizem que
ele está ancorado em uma concepção heteronormativa das relações que excluem o
reconhecimento de que há sexualidades (e relacionamentos entre elas) que excedem todas
as permutações do binário masculino/feminino. [...]
A ansiedade expressa nos comentários críticos é, eu sugiro, sintomática da larga
ansiedade sobre a dificuldade de fixar qualquer significado seguro, certo e duradouro para
a própria diferença sexual. (SCOTT, 2012, p. 344)

Para a autora, na lógica dos críticos, o gênero libertaria o desejo de seu mandato
reprodutivo e, portanto, levaria à libertação da orientação sexual. Como a heterossexualidade seria
fundação para a ordem social vigente, a ausência do controle social sobre a identidade sexual
retiraria os limites do desejo. Segundo Scott (2012, p. 344-5), “se o termo gênero foi feito para
instalar uma parede separando papéis sociais e sexo biológico, seus críticos [nele] veem, ao
contrário, a proliferação das sexualidades; a substituição do simples binário masculino/feminino
por três, quatro e mesmo cinco sexos (ou gêneros).”
Nesse sentido, a disputa atual em torno do conceito “gênero” diz respeito não só aos limites
entre o que é natural e o que é social, mas também à relação entre gênero e diferença sexual. Scott
(2012, p. 345) afirma que o campo da diferença sexual levanta questionamentos sobre a origem da
vida, sobre as diferenças entre os corpos, sobre a sexualidade e sobre outras questões que não
conseguimos responder de modo satisfatório. As instituições buscam, então, formular respostas
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provisórias, que ajudam a conter ansiedades sociais em torno das diferenças sexuais, mas apenas
conseguem respostas limitadas e imprecisas:
Gênero – a prática social e cultural que é objeto de estudo – é, então, sempre uma
tentativa de amenizar as ansiedades coletivas sobre os significados da diferença sexual,
de fixar esses significados, necessariamente imprecisos, de uma vez por todas. [...] De
fato, as regulações normativas que estabelecem os papéis de gênero são tentativas de
tornar a questão impossível de ser questionada. Como resultado, gênero é um lugar
perpétuo para a contestação política, um dos locais para a implantação do conhecimento
pelos interesses do poder.
É por essa razão que gênero se mantêm como um conceito útil para a análise
crítica. (SCOTT, 2012, p. 346)

Para além do conceito de gênero, também importa retomar a reflexão em torno da
universalização das experiências das mulheres. Alcoff (1988) argumentava que um grande
problema do feminismo é, justamente, a definição do que é ser mulher. Essa é uma categoria
central para o feminismo por ser seu ponto de partida, mas é permeada por construções sociais de
supremacia masculina e controle das mulheres (ALCOFF, 1988).
As feministas buscaram responder a esse problema de duas formas principais, segundo
Alcoff. A primeira resposta, a das feministas culturais, parte do pressuposto que o problema da
definição do que é ser mulher é que ela foi elaborada a partir de um olhar masculino. Portanto, as
feministas devem se apropriar desse papel e definir o que é ser mulher. A segunda, no entanto, é
contrária à própria ideia de definir o ser mulher. Essa visão é construída pelo feminismo pósestruturalista, que entende qualquer tentativa de definição como reacionária (ALCOFF, 1988, p.
406-7). Entre as alternativas que a autora sugere para escapar dessa dicotomia, um caminho
possível seria incorporar a perspectiva da identidade1 à compreensão do que é ser mulher.
Segundo hooks (2000), o feminismo é um movimento que busca o fim da opressão, sendo
equivocada a percepção de que a igualdade entre homens e mulheres deve ser seu objetivo final.
Isso porque existe uma multiplicidade de mulheres – e de homens – e as diferentes formas de
desigualdade social devem ser levadas em conta.
Essa ideia de que as desigualdades de gênero devem ser percebidas como parte de uma
complexa estrutura de desigualdades sociais ganhou o nome de interseccionalidade. O conceito

1

A ideia da política identitária surge com o Manifesto do Coletivo Combahee River, lançado em 1977. Escrito por
um coletivo de feministas negras, nele as autoras argumentam que “a política mais profunda e potencialmente radical
vem diretamente de nossa própria identidade” (2019, p. 200). Esse manifesto é conhecido por ser um dos primeiros a
articular a luta antirracista ao feminismo, junção que, posteriormente, deu origem ao conceito de interseccionalidade.
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começa a ser desenvolvido por Kimberlé Crenshaw, jurista americana, no final dos anos 80 e é
resumido por Bilge da seguinte forma:
A interseccionalidade remete a uma teoria transdisciplinar que visa apreender a
complexidade das identidades e das desigualdades sociais por uma abordagem integrada.
Ela refuta o enclausuramento e hierarquização dos grandes eixos de diferenciação social
que são as categorias de sexo/gênero, classe, raça, etnia, idade, deficiência e orientação
sexual.2 (BILGE, 2009, p. 70)

Neste trabalho, ao falarmos sobre interseccionalidade, estaremos nos referindo a essa
perspectiva, que diz respeito à percepção das desigualdades sociais em toda a sua complexidade,
negando uma experiência feminina universal e unindo uma análise de gênero a percepções em
torno desses outros grandes eixos de diferenciação social, como a raça, a classe, a idade, a
orientação sexual e outros marcadores da diferença.

1.2.

Da violência baseada em gênero à violência doméstica

A violência é um dos fenômenos que decorrem das desigualdades sociais entre homens e
mulheres. Segundo Saffioti, “[a] violência masculina contra a mulher integra [...], de forma íntima,
a organização social de gênero vigente na sociedade brasileira” (1994, p. 444).
A ideia de violência baseada em gênero advém da percepção de que alguns tipos de
violência têm sua origem nas desigualdades entre homens e mulheres, ou mesmo no
descumprimento de normas sociais de gênero3. Para Saffioti (2001, p. 115-6), a violência de gênero
afeta “mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos”, pois é fruto do exercício da função
patriarcal pelos homens, que se utilizam da violência para punir desvios e garantir a obediência.
O conceito de patriarcado é construído pela sociologia, tendo sido, inclusive, utilizado por
Weber para descrever sistemas de governo em que os homens exerciam poder social a partir de
sua posição como chefes de família (WALBY, 1989). A ideia de um projeto de dominaçãoexploração patriarcal trazida por Saffioti advém da concepção de patriarcado desenvolvida por
Kate Millett, no livro Sexual Politics, na década de 1960. Para Millett, as mulheres são uma
minoria social que vive em um mundo dominado pelos homens e o patriarcado é o conceito
desenvolvido para explicar a subordinação feminina (BEECHEY, 1979). O conceito de patriarcado
“L’intersectionnalité renvoie à une théorie transdisciplinaire visant à appréhender la complexité des identités et
des inégalités sociales par une approche intégrée. Elle réfute le cloisonnement et la hiérarchisation des grands axes
de la différenciation sociale que sont les catégories de sexe/genre, classe, race, ethnicité, âge, handicap et orientation
sexuelle.” (BILGE, 2009, p. 70; salvo indicação contrária, são de minha responsabilidade as traduções citadas no corpo
do texto, cujos originais reproduzo em nota).
3
A violência contra transexuais e travestis, por exemplo.
2
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também foi incorporado pelo feminismo marxista, ao teorizar sobre os dois sistemas de dominação
aos quais as mulheres estariam sujeitas: o capitalismo e o próprio patriarcado (BEECHEY, 1979;
DELPHY, 2009).
De modo geral, para as teóricas feministas o patriarcado é um “sistema de estruturas sociais
e práticas em que homens dominam, oprimem e exploram mulheres”4 (WALBY, 1989, p. 214). O
uso do termo não é pacífico entre diferentes teóricas feministas. Scott (1995), por exemplo, critica
as teorias sobre o patriarcado por entender que seu uso pressupõe a primazia das dinâmicas sociais
de gênero sobre outras, como a classe e a raça. Ela entende, ainda, que essas análises privilegiam
as diferenças sexuais, dotando-as de um caráter universal e imutável, o que tem por consequência
o atribuir-se um caráter de a-historicidade ao próprio gênero. Apesar de reconhecer a relevância
da produção feminista em torno do tema, optamos por não adotar o conceito de patriarcado neste
trabalho, mas sem negligenciar a extensa e relevante produção de Saffioti e de outras teóricas da
violência baseada em gênero que o utiliza.
O termo “violência baseada em gênero” é amplo e engloba diferentes formas de violência
contra mulheres. Saffioti (2001) entende que existem motivos suficientes para diferenciarmos a
violência de gênero da violência contra mulheres, violência doméstica e violência intrafamiliar.
As três últimas são espécies da primeira, mas violência contra mulheres implica excluir os homens
como vítimas e considerar todas as mulheres de diferentes idades. Violência doméstica, por sua
vez, inclui a violência praticada por mulheres, que costuma ser direcionada contra crianças e
adolescentes (ou mesmo outras mulheres, já que é empregada mais raramente contra homens). Por
fim, a autora trata da violência intrafamiliar, que é muito próxima da doméstica, mas se distingue
por estar relacionada apenas às pessoas ligadas por laços de parentesco ou consanguinidade
(SAFFIOTI, 2001, p. 135).
Bandeira (2014), em estudos mais recentes sobre o tema, identifica a violência doméstica
no campo da violência interpessoal, presente no cotidiano das pessoas, e marcada por assimetrias
de poder. Para a autora, o campo de estudos sobre esse tema se desenvolve a partir da percepção
de que essa violência possui um caráter de gênero, ou seja, está relacionada às assimetrias de poder
entre homens e mulheres e se ancora “na desvalorização de um paradigmático ‘feminino’”

“[…] I shall define patriarchy as a system of social structures, and practices in which men dominate, oppress and
exploit women.” (WALBY, 1989, p. 214)
4
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afetando mulheres e “outras categorias socialmente fragilizadas” (BANDEIRA, 2014, p. 450).
Segundo a autora:
[...] esse tipo de violência não se refere a atitudes e pensamentos de aniquilação do outro,
que venha a ser uma pessoa considerada igual ou que é vista nas mesmas condições de
existência e valor que o seu perpetrador. Pelo contrário, tal violência ocorre motivada
pelas expressões de desigualdades baseadas na condição de sexo, a qual começa no
universo familiar, onde as relações de gênero se constituem no protótipo de relações
hierárquicas. (BANDEIRA, 2014, p. 450)

Sendo o gênero uma forma de dar significado às relações de poder e um elemento que
estrutura a percepção e organização da vida social (SCOTT, 1995), e sendo a violência um
fenômeno social, a violência também se desenvolve dentro das relações de gênero.
No Brasil, estudos revelam a prevalência da violência contra as mulheres nas relações
interpessoais e domésticas. O “Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil”, a
partir de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do DATASUS, indica que, em
2013, 27,1% dos casos de homicídio de mulheres estudados ocorrem no domicílio.
Comparativamente, 10,1% dos homicídios de homens ocorrem no lar. Essa mesma pesquisa
constatou, a partir de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de
2014, que o principal agressor de mulheres (jovens e adultas) é o parceiro (aproximadamente 50%
dos casos para cada faixa etária), enquanto para mulheres idosas é um filho (WAISELFISZ, 2015).
No mesmo sentido, o relatório “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil” (FBSP,
2017), a partir de questionário respondido por 833 mulheres, levantou que, para 61% das
entrevistadas, a violência mais grave sofrida nos últimos 12 meses havia sido perpetrada por um
conhecido e, em 43% dos casos, essa agressão havia ocorrido em casa. Esses dados indicam que,
a partir das informações que temos, no Brasil, a violência doméstica parece ser um dos tipos
preponderantes de violência contra a mulher, afetando a história de muitas mulheres.
Uma das maiores contribuições feministas foi, justamente, tirar as dinâmicas sociais da
esfera privada da invisibilidade a partir da ideia de que “o pessoal é político”. Essa invisibilidade
decorre da dicotomia entre público e privado que, como explica Okin (2008), pode dizer respeito
tanto à diferença entre Estado e sociedade civil, como à diferença entre a vida não doméstica e a
vida doméstica, chamada pela autora de dicotomia “público/doméstico”. É nesse par que iremos
nos aprofundar.
Essa dicotomia é relevante, pois permite refletir sobre a natureza política da família. Ela
também abriga uma importante característica para a desigualdade de gênero: a divisão sexual do
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trabalho, segundo a qual os homens são ligados à esfera econômica e política da sociedade,
enquanto as mulheres são associadas à esfera doméstica, de cuidado e reprodução. Essa divisão
institui a subordinação das mulheres à família e ao homem, com consequências relevantes na esfera
familiar:
Como os estudos feministas têm revelado, desde os princípios do liberalismo no século
XVII, tanto os direitos políticos quanto os direitos pertencentes à concepção moderna
liberal de privacidade e do privado têm sido defendidos como direitos dos indivíduos;
mas esses indivíduos foram supostos, e com freqüência explicitamente definidos, como
adultos, chefes de família masculinos. Assim, os direitos desses indivíduos a serem livres
de intrusão por parte do Estado, ou da igreja, ou da vigilância curiosa de vizinhos, eram
também os direitos desses indivíduos a não sofrerem interferência no controle que
exerciam sobre os outros membros da sua esfera de vida privada – aqueles que, seja pela
idade, sexo ou condição de servidão, eram vistos como legitimamente controlados por
eles e tendo sua existência limitada à sua esfera de privacidade. (OKIN, 2008, p. 308)

Dessa forma, por muito tempo, a esfera familiar esteve fora do âmbito de atuação política
do Estado. Foram as feministas que, a partir de sua produção teórica e suas reivindicações políticas,
jogaram luz sobre a dimensão privada da dominação e, portanto, sobre a dimensão também política
da esfera privada.
A partir do lema “o pessoal é político”, as feministas questionam os pressupostos da teoria
política liberal. Essa ideia expressa tanto que a vida privada também está sujeita à dinâmica de
poder, como que o âmbito doméstico não pode ser interpretado isoladamente do âmbito econômico
e político (OKIN, 2008, p. 314). Nesse sentido, a ascensão do debate sobre a violência doméstica
e sua entrada na agenda política são conquistas importantes do movimento feminista no mundo
inteiro, garantindo que o Estado pudesse intervir no espaço privado para proteger mulheres –
crianças e idosos também – das violações sofridas dentro do lar e nas relações de afeto.
A crítica feminista também se estendeu aos arranjos familiares, em especial, à valorização
da família em detrimento dos direitos individuais e da igualdade de gênero. Isso porque, dentro
dos arranjos burgueses na modernidade, existiria uma contradição: enquanto idealmente o
casamento é entendido como um “livre engajamento dos indivíduos”, existem desigualdades
materiais e simbólicas – como a divisão sexual do trabalho – que anulam a liberdade dessa escolha
e fazem com que as mulheres alienem parte de si nesse acordo (BIROLI, 2015b, p. irregular). Essa
construção familiar reproduziria, portanto, as desigualdades de gênero.
Relações mais justas na vida doméstica permitiriam ampliar o horizonte de
possibilidades das mulheres, com impacto em suas trajetórias pessoais e suas formas de
participação na sociedade. O âmbito das relações familiares e íntimas pode ser também o
da distribuição desigual das responsabilidades sobre a vida doméstica e sobre as crianças,
dos estímulos diferenciados que favorecem um maior exercício da autonomia, no caso
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dos homens, e a obediência e o engajamento em relações que cultivam uma posição de
dependência e subordinação para as mulheres. (BIROLI, 2015a, p. irregular)

No entanto, Biroli também alerta que “existe o risco de que essas análises tomem sentidos
da domesticidade determinados pela posição de classe como se fossem uma vivência das
mulheres” (2015a, p. irregular, grifo da autora). Isso porque, entre outros motivos, outros
marcadores da diferença, como classe e raça, podem influenciar no entendimento sobre a vida
doméstica e familiar: para grupos socialmente discriminados e/ou vulneráveis, por exemplo, a
família pode ser um espaço de refúgio e suporte (BIROLI, 2015a, p. irregular). De todo modo, a
família segue como um espaço relevante para a construção da própria democracia.
A violência em espaços públicos, às vezes também chamada de violência urbana, também
possui importantes dimensões de gênero. Segundo pesquisa de 2014 do Datafolha com 798
entrevistados de ambos os gêneros, 63% das mulheres entrevistadas já sofreram algum tipo de
assédio sexual, sendo a rua e o transporte público os locais mais recorrentes de violação
(DATAFOLHA, 2014). Também em decorrência da dicotomia público/privado, os espaços
públicos tendem a ser hostis a mulheres, tanto pela possibilidade real de sofrer violência, como
por uma sensação de vulnerabilidade, em espaços públicos, culturalmente disseminada
(VILLAGRÁN, 2014).
Apesar da multiplicidade de aspectos que permeiam a violência baseada em gênero, o
debate público e a construção de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres
têm se desenvolvido com enfoque privilegiado na violência doméstica e intrafamiliar (MASSOLO,
2005; VILLAGRÁN, 2014). Podemos pensar em diversas hipóteses para isso, como a maior
possibilidade de reincidência desse tipo de violência e a maior facilidade de endereçar-se aos
responsáveis, por serem conhecidos os autores. Neste trabalho, estudamos as políticas de
enfrentamento à violência doméstica, justamente porque a sua prevalência permite um estudo
longitudinal aprofundado. Por entendermos que as abordagens de atenção e enfrentamento à
violência pública e à violência doméstica baseadas em gênero devem ser diferentes, visto que essas
duas formas de violência possuem características diversas e exigem abordagens de políticas
públicas distintas, daremos atenção ao tema da violência doméstica5.

5

Importante dizer que essa diferenciação entre violência privada e pública é imprecisa, pois alguns mecanismos de
responsabilização e coibição existentes podem servir para as duas formas de violência. A violência sexual, por
exemplo, pode ser de caráter público ou privado, a depender do agressor.
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Por fim, importa dizer que a existência de políticas de enfrentamento à violência doméstica
não implica que se trata de um fenômeno já compreendido, ou mesmo resolvido. A violência
doméstica é associada a diversas causas e contextos, como, por exemplo, as desigualdades entre
homens e mulheres no ambiente doméstico (DEBERT & GREGORI, 2008); desigualdades que
podem ser ainda agravadas por diversos fatores, como a dependência econômica ou emocional das
mulheres (SAFFIOTI, 1994; SCHRAIBER et al., 2012), o abuso de álcool e drogas (PHORANO
et al., 2005; CARNEIRO, 2017), códigos sociais, religiosos e comunitários (SCHRAIBER et al.,
2012), entre outros fatores que vulnerabilizam as mulheres em suas relações íntimas. Sendo um
problema complexo e multidimensional, enfrentá-lo demanda um conjunto de ações também
complexas e, por isso, importa estudar a formulação dessas políticas.
Nas seções seguintes, contamos a história de como o tema da violência doméstica e
intrafamiliar entrou na agenda política no exterior e no Brasil, bem como descrevemos o histórico
de formulação de políticas para combater esse fenômeno no Brasil.

1.3.

Agenda e políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres no
Brasil antes da democratização (1970 – 1988)

A “agenda de gênero” no Brasil começa a tomar forma a partir dos anos 70, com
reivindicações de mulheres atuantes em movimentos sociais e demandas que emergem de
diferentes vertentes do feminismo (FARAH, 2004, p. 53). Nessa agenda, o tema do enfrentamento
à violência contra a mulher se fazia presente a partir de campanhas como a “Quem ama não mata”,
infladas por casos emblemáticos da época, como o assassinato de Ângela Diniz por seu namorado
Doca Street (CALAZANS & CORTES, 2011, p. 39).
Os movimentos de mulheres e feministas, na virada da década de 70 para 80, diante da
ausência de políticas públicas, decidem agir no enfrentamento à violência. Para isso, criam o SOS
Mulher, com equipe composta por profissionais voluntárias – psicólogas, advogadas –, que
atendiam mulheres em situação de violência. A iniciativa começou na cidade de São Paulo e se
espalhou para outras, como Campinas e Rio de Janeiro (DINIZ, 2006, p. 17).
É no ano de 1985 que surge a primeira iniciativa governamental para o enfrentamento à
violência, com a inauguração da primeira delegacia especializada em defesa da mulher pelo
governo Montoro, na cidade de São Paulo, a partir da reivindicação de movimentos de mulheres e
do Conselho Estadual da Condição Feminina (GREGORI, 2006, p. 59-60). Além das delegacias
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especializadas, ao longo dos anos 80 e 90 começaram a ser implementadas diversas Casas-abrigo,
sendo a primeira também instalada na cidade de São Paulo em 1986. No entanto, o processo de
implementação dos abrigos foi – e continua – lento, já que em 2011 havia apenas 72 casas-abrigo
instaladas pelo Brasil, estando a maioria no sudeste e no sul do país (SPM, 2011).
Em âmbito nacional, em 1985 foi criado o Conselho Nacional de Direitos da Mulher
(CNDM), ligado ao Ministério da Justiça e à Presidência da República, com a finalidade de
promover políticas em prol da eliminação das desigualdades entre homens e mulheres. Entre suas
atribuições, o Conselho poderia formular diretrizes, promover políticas e discussões sobre o tema,
fiscalizar a implementação de leis já existentes, bem como influenciar a criação de novas políticas
presidenciais sobre o tema. O modelo do Conselho favorecia a independência dos movimentos de
mulheres, que não confiavam na estrutura estatal em razão do fim recente do regime ditatorial e
do processo de redemocratização que ocorria no período (PAPA, 2012, p. 27).
O CNDM começou a ser esvaziado no fim da gestão Sarney (1985-1989) e assim
permaneceu até o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (1998-2002). Foi em 2002, já
no fim da gestão FHC, que o movimento feminista, junto à Bancada Feminina no Congresso6,
conquista a criação, por medida provisória, da Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher
(SEDIM), vinculada ao Ministério da Justiça (PAPA, 2012, p. 43).
Durante seu tempo de atuação, o CNDM teve grande relevância no período de
redemocratização, ao lançar a campanha “Mulher e Constituinte”, que resultou na elaboração da
Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes, entregue ao Congresso Nacional em 1986. O
Conselho, junto aos movimentos de mulheres e feministas, foi fortemente atuante, ficando essa
associação historicamente conhecida por lobby do batom. O lobby foi muito bem-sucedido e 80%
de suas demandas foram incorporadas na Constituição (PANDJIARJIAN, 2006, p. 90).
O tema da violência, no entanto, não ganhou projeção a partir dessa mobilização. Como
afirma Pandjiarjian, “a violência contra a mulher, seja na esfera privada ou pública, não foi
explicitamente tratada na Constituição, e acabou ficando diluída no parágrafo da violência na
família e nos preceitos de tratamento igualitário” (2006, p. 91).

6

A Bancada Feminina teve grande relevância também durante o processo de redemocratização, atuando em prol da
institucionalização de direitos importantes para as mulheres, como a licença maternidade de 120 dias, a igualdade de
direitos e salário entre homens e mulheres e a responsabilidade do Estado em coibir a violência doméstica e
intrafamiliar, estabelecida no art. 226, § 8º da Constituição.
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1.4.

Políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres: entre a
Constituição de 1988 e a Lei Maria da Penha de 2006

Após a redemocratização, foi promulgada a Constituição de 1988, que trazia, em seu
capítulo “Da família, da criança, do adolescente e do idoso”, a previsão de que cabe ao Estado
assegurar proteção a todos os integrantes da família e coibir a violência intrafamiliar:
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. (BRASIL, 1988)

Esse parágrafo não explicita a proteção à mulher em situação de violência doméstica, como
observou Pandjiarjian (2006), mas foi essencial para embasar o desenvolvimento das futuras
políticas de enfrentamento à violência, pois trouxe fundamento jurídico para a regulamentação
infraconstitucional do enfrentamento à violência.
Em 1995, uma alteração legislativa na esfera do sistema de justiça passa a impactar no
tratamento da violência doméstica pelo poder Judiciário. Antes deste ano, crimes contra a honra,
ameaças e lesões corporais leves (recorrentes em casos de violência doméstica) não chegavam ao
judiciário, permanecendo na esfera policial (MONTENEGRO, 2015, p. 74). Mesmo com a
implementação das Delegacias da Mulher, o atendimento e tratamento desses casos era percebido
como insatisfatório, pela própria falta de conceitualização jurídica da violência doméstica ou
intrafamiliar:
As delegacias atuavam segundo tipificações penais e, como sabemos, violência contra
mulher (familiar, doméstica ou de gênero) não constituía figura jurídica, definida
pela lei criminal. O que era descrito como tipo penal7, implicando uma classificação,
dependia, sobretudo, da interpretação que a agente (e, no caso concreto, a delegada
ou a escrivã) tinha da queixa enunciada pela vítima. A maior parte dos estudos
etnográficos, realizados nos anos de 1980 e 1990, sobre os atendimentos nessas
delegacias revela que em função da ausência de uma abordagem sobre a complexidade
da dinâmica em que ocorrem os conflitos interpessoais nos quais as vítimas são mulheres,
a classificação dos casos tornava-se aleatória ou por demais imiscuída nos repertórios ou
representações pessoais das agentes. (DEBERT & GREGORI, 2008, p. 168, grifo nosso)

Ao falar das Delegacias especializadas, Debert e Gregori também apontam para o
fenômeno da “judicialização das relações sociais”, a partir do qual a judicialização teria se
capilarizado socialmente, passando a regular o que se entendia como esfera privada (por exemplo,
as relações entre cônjuges ou entre pais e filhos). Nesse ponto, as autoras chamam atenção para
7

O tipo penal é a classificação de uma conduta como crime no Código Penal ou outras leis penais. Lesão corporal,
ameaça e roubo são exemplos de tipos penais.
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uma possível tendência ao “encapsulamento da violência pela criminalidade e o risco concomitante
de transformar a defesa das mulheres na defesa da família” (2008, p. 166).
Com o advento da lei nº 9.099/1995, que cria os Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
conhecidos também como Juizados de Pequenas Causas, os casos de violência doméstica passam
a alcançar o Judiciário, mas por meio de um processo simplificado. No âmbito criminal, os
JECrims julgam os crimes classificados como de menor potencial ofensivo, que são aqueles com
pena máxima de até dois anos8. A ideia da lei foi, justamente, “desburocratizar” o judiciário,
trazendo informalidade e facilitando o acesso à justiça.
No entanto, a classificação de crimes relacionados à violência doméstica (lesão corporal
leve, injúria, ameaças etc.) como crimes de menor potencial ofensivo e o tratamento dos casos
pelos JECrims foram criticados por ativistas e pesquisadoras, sendo percebidos como movimentos
de privatização e descriminalização da violência contra a mulher (PASINATO, 2005;
PANDJIARJIAN, 2006; BARSTED, 2012). Segundo Debert e Oliveira:
Nos JECrims, a defesa da família – tida por seus agentes como uma instituição baseada
em relações de afeto e complementaridade de deveres e obrigações diferenciados de
acordo com o gênero e a geração de seus membros – orienta os procedimentos
conciliatórios, reproduzindo as hierarquias e os conflitos próprios desta instituição.
(DEBERT & OLIVEIRA, 2007, p.308)

De toda forma, os anos 90 também trouxeram alguns avanços legislativos importantes, que
abriram novos caminhos para as ativistas feministas e contribuíram para a construção das futuras
políticas de enfrentamento à violência.
No âmbito internacional, também em 1995, ocorreu a IV Conferência Mundial sobre a
Mulher, conhecida como Conferência de Pequim, cujo tema central foi “Ação para a Igualdade, o
Desenvolvimento e a Paz”. A primeira Conferência havia ocorrido em 1975, no México.
Destacamos a Conferência de Pequim, pois uma de suas resoluções dizia respeito à necessidade
de governos e sociedade adotarem medidas de enfrentamento a todas as formas de violência contra
as mulheres. Além disso, foi um evento histórico por consagrar o conceito de gênero no âmbito da
Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, como destaca a
diplomata Maria Viotti:
A Plataforma de Ação de Pequim consagrou três inovações dotadas de grande
potencial transformador na luta pela promoção da situação e dos direitos da mulher: o
conceito de gênero, a noção de empoderamento e o enfoque da transversalidade.
8

Alguns exemplos das penas para crimes comumente cometidos em âmbito de violência doméstica: Ameaça: pena de
detenção, de um a seis meses, ou multa; Injúria: pena de detenção, de um a seis meses, ou multa; Lesão corporal: pena
de detenção, de três meses a um ano (há penas maiores para a lesão grave).
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O conceito de gênero permitiu passar de uma análise da situação da mulher baseada
no aspecto biológico para uma compreensão das relações entre homens e mulheres como
produto de padrões determinados social e culturalmente, e, portanto, passíveis de
modificação. As relações de gênero, com seu substrato de poder, passam a constituir o
centro das preocupações e a chave para a superação dos padrões de desigualdade.
(VIOTTI, 1995)

No período posterior à redemocratização, o Brasil passava a se envolver mais com as
discussões da esfera internacional e a redemocratização fez com que o Brasil passasse a ratificar
tratados internacionais pelos direitos humanos (PIOVESAN, 2008). É nesse momento, então, que
o Brasil incorpora em sua ordem jurídica a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e a Convenção de Belém do Pará, ambas muito
relevantes para a consagração dos direitos das mulheres enquanto direitos humanos:
Em 1994, o Estado brasileiro, por meio do Decreto Legislativo 26/94, de 23/6/1994,
retirou as reservas à Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher, ratificando-a plenamente. Nesse mesmo ano, o Decreto Legislativo
107/95, de 1/9/1995, aprovou o texto da Convenção Interamericana Para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra as mulheres – Convenção de Belém do Pará, tornando-a
igualmente lei interna. O Congresso Nacional aprovou em 1998 o Decreto Legislativo 89,
que reconhece a competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos
em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de
Direitos Humanos. (BARSTED, 2012, p. 104-5)

Foi a partir da Convenção de Belém do Pará que o Brasil incorporou em seu ordenamento,
pela primeira vez, a definição de violência contra a mulher como “qualquer ação ou conduta,
baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher,
tanto no âmbito público como no privado”9. Foi a partir dessa incorporação e do reconhecimento
da competência da CIDH que se pavimentou o caminho para a construção da lei Maria da Penha,
atualmente em vigência.
Apesar da incorporação desses tratados internacionais no ordenamento brasileiro e da
abertura de uma nova via de disputa pela implementação de políticas – a Corte Interamericana de
Direitos Humanos –, ainda faltava a implementação de uma política nacional de enfrentamento à
violência contra as mulheres.
Para Pandjiarjian (2006), uma das maiores conquistas normativas em prol da atenção às
vítimas de violência sexual foi a publicação da “Norma Técnica sobre Prevenção e Tratamento à
Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes” em 1998, pelo Ministério da Saúde. A norma

Art. 1º da “Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de
Belém do Pará”. Disponível em: http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/m.belem.do.para.htm, acesso em 08 ago.
2020.
9
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regulamentava o atendimento e assistência às mulheres e adolescentes sob o prisma da atenção
integral à saúde e estabelecia o direito ao aborto em caso de estupro, bem como a contracepção de
emergência e profilaxia contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
Com a eleição presidencial de Lula em 2002, ocorre uma mudança no projeto político de
governo em âmbito federal, e uma janela de oportunidade se abre para a agenda de políticas de
atenção às mulheres (PAPA, 2012). Em 2003, com a criação da Secretaria de Políticas para as
Mulheres (SPM) no governo federal, essas políticas ganham contornos mais claros, com a
centralização de diretrizes e recursos para sua execução (SANTOS, 2015). A Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) foi criada e mantida ao longo
dos governos Lula (2003-2006 e 2007-2010) e Dilma (2011-2014 e 2014-2016), ganhando status
ministerial a partir de 2010.
Na esfera legislativa também ocorrem importantes avanços para as mulheres, a começar
pela reforma do Código Civil brasileiro em 2001, que institucionalizou normas mais igualitárias.
A título de exemplo, o Código anterior previa a possibilidade de anulação do casamento pelo
homem caso ele descobrisse que a esposa não era mais virgem, o que deixou de existir. Na esfera
criminal, uma importante reforma foi a da parte que trata dos crimes sexuais no Código Penal
nacional. Em 2005, a abolição do uso do termo “mulher honesta”, presente em diversos artigos10,
é relevante para a garantia da igualdade. Em 2009, a classificação dos crimes sexuais é alterada de
“crimes contra os costumes” para “crimes contra a dignidade sexual”, entre outras alterações
importantes.
Em 2003, a violência contra a mulher passou a ser considerada agravo de notificação
compulsória em serviços de saúde públicos e privados de todo o país, a partir da promulgação da
lei federal nº 10.778/2003. O objetivo era gerar dados sobre a violência contra a mulher, mapeando
os lugares em que acontece, o perfil das mulheres agredidas e dos agressores e os tipos de violência
mais comuns, para informar a formulação de políticas de enfrentamento à violência.
Em 2004, é promulgada a lei nº 10.886/2004, fruto do PL 3/2003, que adiciona ao Código
Penal a definição de violência doméstica ao crime de lesão corporal. Por essa lei, entende-se
estarmos diante de caso de violência doméstica: “Se a lesão for praticada contra ascendente,
10

A título de exemplo, o crime de atentado ao pudor mediante fraude era descrito da seguinte forma pelo Código
Penal: “Art. 216 - Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso
diverso da conjunção carnal”. Com as reformas do Código, esse crime deixou de existir.
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descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade” 11. Alguns
anos depois, em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) após
responsabilização do Brasil por negligência, omissão e tolerância à violência contra a mulher pela
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos
(CIDH/OEA) a partir do caso Maria da Penha.
Maria da Penha se casou com Marco Antonio Heredia Viveros em 1976, com quem teve
três filhos. Os conflitos familiares escalaram com o passar dos anos, até que, em 1983, Marco
atirou nas costas de Maria enquanto ela dormia. Como resultado, ela ficou paraplégica. Após
cirurgias e tratamentos médicos, ela voltou para casa e veio a sofrer novas agressões: Marco a
manteve em cárcere privado e tentou eletrocutá-la no banho. Além das agressões físicas, ele
também praticou violência patrimonial, mantendo cópias de documentos autenticados de Maria e
forçando-a a assinar uma procuração que o autorizava a agir em seu nome.
Maria conseguiu sair de casa com a ajuda de familiares e buscou a Justiça. Marco foi
julgado apenas em 1991, recebendo a sentença de 15 anos de prisão. No entanto, após recursos,
não chegou a cumprir a pena. Ele foi julgado novamente em 1996, sendo novamente condenado,
dessa vez a 10 anos e 6 meses de prisão, mas também não chegou a cumprir a pena.
Foi em 1998 que o caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA), parte do sistema promoção e proteção
de direitos humanos nas Américas. O Brasil se manteve silente durante o processamento da
demanda e, em 2001, foi responsabilizado por sua omissão, negligência e tolerância à violência
contra a mulher, dada a forma como o caso foi tratado na Justiça (INSTITUTO MARIA DA
PENHA, [s.d.]).
Reforçando a pressão externa, grupos feministas realizaram um trabalho de advocacy
perante o Executivo e o Legislativo a fim de estimular a formulação de uma legislação específica
para o enfrentamento do problema (CALAZANS & CORTES, 2011, p. 43). A criação da lei Maria
da Penha foi uma das maiores vitórias legislativas dos movimentos feministas e de mulheres no
Brasil, pois desenhou as diretrizes de uma política integral de enfrentamento à violência de alcance
nacional.

11

Art. 129, § 9º do Código Penal.
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Até aquele momento, serviços como Delegacias especializadas, centros de atendimento e
abrigos existiam, mas as ações intersetoriais não possuíam um fio condutor12. A criação de
medidas protetivas de urgência, os Juizados especializados, a própria definição de violência
doméstica trazidos pela lei, entre outras inovações, permitiram a abertura de novas portas para as
mulheres em situação de violência e a especialização de setores do sistema de segurança, justiça,
assistência e saúde, em um momento em que a cobertura desses serviços era ainda muito restrita.
Em 2006, havia 300 delegacias espalhadas pelo Brasil, mas 40% estavam em São Paulo. Os centros
de referência atuavam “no improviso”, pela ausência de políticas públicas locais articuladas. As
casas-abrigo, por sua vez, existiam enquanto “mal necessário”, encobrindo a ineficiência do Estado
em proteger a vida das mulheres (SILVEIRA, 2006).

1.5.

Agenda de gênero e enfrentamento à violência: de 2006 aos dias atuais

Segundo Campos (2017, p. 11), a Lei Maria da Penha representou um giro paradigmático
importante ao implementar instrumentos jurídicos inovadores, como as Medidas Protetivas de
Urgência, e ao se dirigir exclusivamente à proteção das mulheres. Gerou, contudo, reações
contrárias. Por seu caráter inovador, a promulgação da LMP não ocorreu de forma pacífica.
O Judiciário foi, então, um importante “palco de disputa” para a criação e aplicação dos
novos instrumentos criados quando a lei passou a ser declarada inconstitucional por diversos
tribunais no Brasil (MACHADO et al., 2012). A controvérsia se dava por diferentes motivos, como
por ser uma lei exclusiva para mulheres e por haver questionamentos em torno da não aplicação
da Lei nº 9.099/95, que dispunha sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais; a discussão em
torno de sua constitucionalidade e aplicação acabava sendo decidida caso a caso, até decisão
uniformizadora do Supremo Tribunal Federal (STF) (MACHADO et al. 2012).
Em 2012, o STF julgou procedentes duas ações, a Ação Declaratória de
Constitucionalidade 19 (ADC 19) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4424 (ADI 4424),
ambas com o objetivo de “redimir as controvérsias judiciais e afastar a insegurança jurídica sobre
a constitucionalidade da Lei Maria da Penha” e que, ao final, resultaram na decisão pela
constitucionalidade da Lei Maria da Penha (MACHADO et al., 2012).

Como avaliou Silveira: “Apesar da recente multiplicação dos serviços de atenção à violência contra a mulher em
nosso país, uma análise mais cuidadosa revela que eles ainda não foram incorporados a uma política de atenção à
violência contra a mulher. Por esta razão, muitas vezes trata-se ainda de iniciativas isoladas, implementadas sem a
compreensão da complexidade do trato com a violência.” (2006, p.46)
12
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Em 2011, o governo federal, a partir da SPM, cria a Política Nacional de Enfrentamento à
Violência Contra as Mulheres, institucionalizando uma estratégia de governo baseada nos
paradigmas de rede e transversalidade de gênero (PAPA, 2012; SANTOS, 2015).
A ideia da atuação em rede, por sua parte, diz respeito à articulação e atuação coordenada
entre diferentes setores (assistência social, saúde, segurança pública, entre outros) e serviços
(casas-abrigo, delegacias, centros de referência, entre outros). Assim, a rede de atendimento à
mulher em situação de violência define-se pela:
atuação articulada entre as instituições/serviços governamentais, não-governamentais e a
comunidade, visando à ampliação e melhoria da qualidade do atendimento; à
identificação e encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência; e ao
desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção. (SPM, 2011a)

Já a transversalidade de gênero advém da ideia de gender mainstreaming, que passa a ser
desenvolvida em 1994 pelo Fundo das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) e disseminada
em âmbito internacional pelo Plano de Ação de Pequim, originado na IV Conferência Mundial da
ONU sobre a Mulher (PAPA, 2012, p. 63). O conceito deve ser entendido em sua dimensão teórica
e em seu alcance prático: enquanto teoria, a transversalidade delineia um processo de revisão de
conceitos-chave para compreensão de diferenças de gênero; enquanto prática, orienta um processo
que visa promover a igualdade de gênero por meio de toda e qualquer política pública (PAPA,
2012; WALBY, 2005). Na prática brasileira, a incorporação da transversalidade e significou a
reorganização de diferentes setores do governo para que incorporem o olhar de gênero
(MARCONDES et al., 2018).
A criação das Delegacias da Mulher pode ser entendida como um exemplo da incorporação
da transversalidade por uma política pública, mesmo que não fosse chamada assim na época, pois
surge da reorganização da estrutura policial para abarcar uma atuação sensível à violência contra
a mulher (PAPA, 2012, p.71).
Apesar desses avanços importantes, também foi na década de 2010 que outra disputa
começa a ganhar corpo: a oposição ao uso do termo “gênero” em programas públicos e leis.
Segundo diferentes estudos, essa oposição está presente no campo internacional desde a década de
90, quando um campo discursivo conservador se molda em oposição ao paradigma da perspectiva
de gênero, adotado após a Conferência Mundial sobre a Mulher, de Pequim, em 1995. Essa reação
conservadora ao gênero tem caráter transnacional e se desenvolve a partir da ideologia católica
que buscava reforçar o caráter biológico do “ser mulher” a partir de seu papel de mãe e integrante
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central do grupo familiar (CORRÊA, 2018; MACHADO, 2018; MISKOLCI & CAMPANA,
2017).
Como afirma Scott (2012, p. 331), “as palavras têm histórias e múltiplos usos. Elas não só
são elaboradas para expressar certas concepções, mas elas também têm diferentes efeitos
retóricos.” O uso do termo “gênero" e os significados em torno dele não são pacíficos nem nas
teorias feministas (SCOTT, 2012) e, por seus diferentes efeitos retóricos, gerou disputas também
com o campo conservador. Além de questionar os papeis sociais atribuídos a homens e mulheres,
o termo também era compreendido, por setores católicos, como uma forma de remeter à
homossexualidade e outras “perversões sexuais”, passando a gerar fortes reações contra seu uso
(CORRÊA, 2018). Grupos católicos conservadores passaram, então, a se opor ao que denominam
“ideologia de gênero” e encontraram espaço na América Latina para a divulgação desse discurso
com a publicação de textos e livros (MACHADO, 2018).
Esses movimentos estão muito associados à oposição aos governos de esquerda, que
chegaram ao poder em diversos países da América Latina ao longo desses anos e, no Brasil,
influenciaram o cenário político dos anos 2000 e 2010 (KALIL, 2019). Essa oposição ao gênero
por grupos conservadores se articula, principalmente, em dois campos: as políticas de educação e
de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.
Machado (2018) identifica o primeiro discurso contrário à ideologia de gênero dentro do
Legislativo em 2003, presente em uma emenda apresentada pelo deputado Elimar Máximo
Damasceno (PRONA-SP) ao Projeto de Lei nº 07/2003 proposto pela deputada Iara Bernardi (PTSP) para a criação do Programa de Orientação Sexual, de Prevenção das Doenças Sexualmente
Transmissíveis e do Uso de Drogas. O deputado argumentava que as expressões “gênero” e
“orientação sexual” eram usadas para consagrar o “homossexualismo” (MACHADO, 2018, p. 6).
No entanto, o deputado Elimar Damasceno parece ter sido uma voz solitária no Legislativo
daquele momento. Essas discussões passam a se intensificar a partir de 2010 e, nas eleições
daquele ano, já pautavam o debate político. Na época, Dilma Rousseff, candidata do PT, foi
diversas vezes questionada quanto a seu posicionamento perante o aborto. Ela já havia se
posicionado favoravelmente à descriminalização do aborto em entrevistas, mas, durante sua
campanha, lança a “Carta aberta ao povo de Deus”, em que se dirige aos setores católicos e
evangélicos, comprometendo-se a deixar para o Congresso Nacional a função de tratar de temas
como “aborto, formação familiar, uniões estáveis e outros” (MACHADO, 2012; MISKOLCI &
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CAMPANA, 2017). De fato, o poder legislativo – em diversas esferas federativas – passa a ser um
espaço de disputa e discussão muito relevante sobre os temas caros aos grupos conservadores.
No âmbito da educação, um dos movimentos mais importantes para o avanço de grupos
conservadores foi o Escola Sem Partido, que passou a influenciar o debate público sobre educação
no Brasil. Trata-se de uma organização que se posiciona contra a “doutrinação” de crianças e
adolescentes nas escolas13 e que influenciou a proposição e aprovação de diversas leis, entre elas,
leis que vedam discussões sobre gênero nas escolas14. Segundo Miguel (2016), o Escola Sem
Partido partiu de uma discussão política – quando se opunha à doutrinação marxista nas escolas –
para um terreno moral – ao se opor à ideologia de gênero. Em mapeamento de projetos ligados a
essa pauta no Congresso Nacional, Miguel (2016) encontrou seis PLs sobre o tema (até 2016),
sendo os mais antigos de 2014.
Desde as eleições de 2010, o Congresso Nacional vem adquirindo um perfil mais
conservador com a ampliação da Bancada Evangélica (ESTADÃO, 2010; UOL, 2014), que tem
ganhado força com a associação à chamada “Bancada da Bala” – como alguns se referem ao grupo
de congressistas que se alinham em torno de temas ligados à segurança pública15 – e às bancadas
Ruralista – que defende os interesses do agronegócio – e Cristã – composta mais amplamente por
católicos e evangélicos (COSTA, 2019b).
Dilma Rousseff foi eleita em 2010 e tornou-se a primeira mulher a presidir o Brasil, tendo
sido reeleita novamente em 2014. Em 2015, operacionalizou reforma administrativa que extinguiu
a Secretaria de Política para as Mulheres e outras, criando o Ministério das Mulheres, da Igualdade
Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos (Lei nº 13.266/201616). Essa reforma foi fruto de
uma tentativa de consolidar alianças políticas. Na descrição das competências deste novo
Ministério, constava a realização de um “planejamento de gênero”, termo que foi posteriormente
excluído em votação no Plenário da Câmara, confirmada no Senado. De forma similar, o Plano

Segundo o site do Escola Sem Partido: “A pretexto de transmitir aos alunos uma ‘visão crítica’ da realidade, um
exército organizado de militantes travestidos de professores abusa da liberdade de cátedra e se aproveita do segredo
das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo.
Como membros da comunidade escolar – pais, alunos, educadores, contribuintes e consumidores de serviços
educacionais –, não podemos aceitar esta situação.” Disponível em: https://www.escolasempartido.org/quem-somos/,
acesso em 05 out. 2020.
14
Segundo Kalil (2019), pelo menos sete municípios aprovaram leis desse tipo em 2015: Novo Gama/GO,
Cascavel/PR, Paranaguá/PR, Blumenau/SC, Palmas/TO, Tubarão/SC e Ipatinga/MG.
15
A “Bancada da Bala” é conhecida por defender temas como redução da maioridade penal, liberação da compra e
posse de armas e aumento do rigor punitivo para diversos crimes (MEDEIROS & FONSECA, 2016).
16
Essa mudança foi feita por meio da Medida Provisória nº 696/2015, que foi posteriormente convertida em lei.
13
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Nacional da Educação (PNE) também teve o termo “gênero” excluído de seu texto pela Câmara
dos Deputados em 2014 (BIROLI, 2018, p. 84).
Concomitante à gestão Dilma, um importante sinal de que o discurso religioso ganhou
espaço na Câmara dos Deputados foi a eleição do Pastor Marco Feliciano para a presidência da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A ocupação do cargo por Marco
Feliciano foi recebida com acusações de que o pastor era racista e homofóbico. Segundo notícia
publicada na Agência Câmara de Notícias:
As acusações referem-se a declarações feitas por Feliciano em redes sociais. O
deputado negou qualquer discriminação, e disse, após sua eleição, que é contra o
casamento entre homossexuais, a adoção de crianças por casais do mesmo gênero e
qualquer tipo de aborto, mesmo de feto anencéfalo. “Eu tenho minhas posições pessoais,
mas mereço um voto de confiança. Sou um cristão moderado e, aqui, todos poderão ser
ouvidos. O debate nunca será impedido”, garantiu. (AGÊNCIA CÂMARA DE
NOTÍCIAS, 2013)

Em 2013, o pastor Marco Feliciano convidou o Padre Paulo Ricardo Azevedo para falar
sobre os direitos do nascituro na Comissão de Direitos Humanos. Nessa ocasião, o padre comenta
um projeto de lei que regulamentava o atendimento para mulheres em casos de violência sexual,
o PL nº 60/1999, proposto por Iara Bernardi (PT-SP):
Esse projeto de lei, que começou muito bem intencionado, querendo defender as
mulheres diante da violência sexual, terminou numa formulação que abre brechas - eu
diria mais do que uma brecha -, ou uma verdadeira autoestrada para a possibilidade da
prática do aborto no nosso País.
[...]
Só que no art. 2º da referida lei consta algo que já estava na lei originária, que é algo
tremendo, ou seja, uma nova conceituação de violência sexual. [...]
O que diz o art. 2º? O art. 2º define violência sexual como vou ler, ipsis litteris, para
que não se diga que eu criei alguma coisa:
Art. 2º - Considera-se violência sexual, para os efeitos desta lei, qualquer forma de
atividade sexual não consentida.
[...] Ora, se violência sexual é qualquer relação sexual não consentida, cheguemos ao
extremo de espichar isso até o limite daquilo que realmente está escrito. Cito um exemplo:
se um dia o marido deseja uma relação sexual, e a mulher está indisposta e não consente
com aquela relação sexual com o seu marido - embora não tenha sido violentada, ela
simplesmente não estava disposta -, isso caracteriza, conforme essa nova conceituação,
uma violência sexual.
E essa mulher - e a lei não especifica prazo ou se está em emergência médica ou não
- pode se apresentar a um hospital seis meses depois, porque a lei não coloca nenhum
prazo, dizendo: Eu não consenti essa relação sexual. E como se pode, seis meses depois,
provar alguma coisa? E como se vai, com esse conceito elástico de violência sexual, dizer
que houve tal violência? (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013)

A partir dessa linha de raciocínio, o padre argumenta que o projeto buscava ampliar o
acesso ao aborto no Brasil ao estabelecer um conceito amplo de violência sexual. Segundo
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Machado (2018), esse mesmo padre também foi chamado para falar sobre ideologia de gênero na
Comissão de Direitos Humanos, ocasião em que teria dito que:
[...] existem inúmeros projetos de lei que querem inocular, no sistema jurídico brasileiro,
a palavra gênero, como um vírus... É uma ideologia onde o ser humano é uma massa de
modelar, totalmente flexível ou versátil e destrói a família. (AZEVEDO apud
MACHADO, 2018)

Percebe-se, então, que o discurso de restrição aos direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres e de oposição ao uso do termo gênero já circulava e se amplificava no Legislativo e na
sociedade brasileira desde a década de 2010.
Em 2016, Rousseff sofre processo de impeachment apoiado pela Câmara dos Deputados e
Senado Federal. O processo também foi marcado pela discriminação de gênero. Stocker e Dalmaso
(2016), por exemplo, analisaram 1.158 comentários feitos por leitores de notícias sobre a então
presidente Dilma publicadas pela Folha de São Paulo à época do processo de impeachment. Desses
comentários, 56% continham ofensas contendo explícito preconceito de gênero.
Importante apontar que, à época, o presidente da Câmara era Eduardo Cunha, então
membro do PMDB-RJ. Cunha ficou conhecido, em 2015, por promover o Projeto de Lei nº
5069/2013, que criminalizava o “anúncio de meio abortivo ou induzimento ao aborto”, descrito
nos seguintes termos:
Art. 127-A. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto,
induzir ou instigar gestante a usar substância ou objeto abortivo, instruir ou orientar
gestante sobre como praticar aborto, ou prestar-lhe qualquer auxílio para que o pratique,
ainda que sob o pretexto de redução de danos:
Pena: detenção, de quatro a oito anos.
§ 1º. Se o agente é funcionário da saúde pública, ou exerce a profissão de médico,
farmacêutico ou enfermeiro:
Pena: prisão, de cinco a dez anos.
2º. As penas aumentam-se de um terço, se é menor de idade a gestante a que se induziu
ou instigou o uso de substância ou objeto abortivo, ou que recebeu instrução, orientação
ou auxílio para a prática de aborto. (BRASIL, 2013a)

O PL foi proposto em 2013 e posteriormente arquivado. Em 2015, ele foi desarquivado e
volta a tramitar, sendo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e
ganhando novas redações com objetivo de restringir o acesso a meios abortivos. Esse Projeto gerou
disputas dentro e fora da Câmara, pois temia-se que resultaria na criminalização da pílula do dia
seguinte, método contraceptivo de emergência. Esse temor provocou levantes de movimentos
feministas por todo o Brasil, posteriormente conhecidos como Primavera Feminista, que tinha
como uma das reivindicações o “Fora Cunha” (BRITO, 2017; BIROLI, 2015c).
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Cunha também foi um dos responsáveis pelo processo de impeachment, o qual foi
fortemente pautado por disputas morais que ficaram evidentes durante a votação da Câmara, em
que vários deputados justificaram seu voto a favor do afastamento de Dilma evocando a família,
filhos e Deus (BIROLI, 2018, p. 84). Com o encerramento do processo, que durou
aproximadamente cinco meses, Dilma Rousseff foi destituída da presidência.
A partir do impeachment de Rousseff em 2016, Michel Temer assume a presidência e
aposta no discurso moral, voltado à família. Um exemplo desse processo aparece em seu discurso
proferido no Dia das Mulheres em 2017, quando disse:
[...] Tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela
[Temer], do quanto a mulher faz pela casa, pelo lar. Do que faz pelos filhos. E, se a
sociedade de alguma maneira vai bem e os filhos crescem, é porque tiveram uma
adequada formação em suas casas e, seguramente, isso quem faz não é o homem, é a
mulher. (TEMER apud MARREIRO, 2017)

Nesse discurso, fica claro o estabelecimento da mulher no papel de “administradora do
lar”, mãe, cuidadora. Esse cenário político se reflete em uma perda de espaço para a discussão
sobre gênero dentro do governo quando, em 2018, a SPM perde seu status ministerial e é
incorporada pelo Ministério de Direitos Humanos (BRASIL, 2018a).
Para Matos, Brito e Pasinato:
Com a crise política que levou ao impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, instalouse uma crise nos espaços de participação social. Esse cenário tem impacto direto na Lei
Maria da Penha (LMP). Por ter sido fruto da incidência feminista para alterar relações
estruturais de dominação das mulheres, seu sentido é alvo de constantes disputas pelo
controle das interpretações e mecanismos de resolução dos conflitos que ela engendra.
(MATOS, BRITO & PASINATO, 2020, p. 24)

Com a eleição de Jair Bolsonaro, o processo iniciado no Governo Temer continua. O
Ministério de Direitos Humanos tem seu nome alterado para Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos e fica sob responsabilidade da Ministra Damares Alves. Após a vitória de
Jair Bolsonaro para a presidência, Damares declarou que seria inaugurada uma nova era no país
em que “menino veste azul e menina veste rosa” (PAINS, 2019). Quando confrontada sobre a
declaração, reafirmou o que disse, explicando que “[v]amos estar respeitando [sic] a identidade
biológica das crianças” e que o Estado é laico, mas ela, Ministra Damares, é “terrivelmente cristã”
(FOLHA, 2019). Nessa e em outras ocasiões, a ministra posiciona-se contra o que chama de
“ideologia de gênero” ou “teoria de gênero” (ALVES, 2020; LAUT, 2020a).
Bolsonaro posiciona-se da mesma forma e chegou a solicitar ao Ministério da Educação
(MEC) um projeto de lei que proíba a “ideologia de gênero” com a justificativa de proteger as
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crianças (LAUT, 2020b). Mais recentemente, foi retirada do ar nota técnica sobre contraceptivos
e acesso ao aborto legal emitida pelo Ministério da Saúde durante a pandemia de COVID-19.
Posteriormente, os responsáveis pela nota – coordenadores da saúde da mulher e do homem –
foram exonerados (CARNEIRO & SETO, 2020).
Por fim, levantamento realizado pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados
indicou que “apenas R$ 5,6 milhões de um total de R$ 126,4 milhões previstos na Lei
Orçamentária de 2020 foram efetivamente gastos com as políticas públicas para mulheres.”
(AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2020). O mesmo levantamento aponta que:
[...] quando se compara o total de recursos autorizados nas Leis Orçamentárias de 2019 e
2020, verifica-se um crescimento de R$ 51,7 milhões para R$ 126,4 milhões, ou seja,
144%. Essa expansão foi inteiramente proporcionada pela atuação da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal durante o processo de emendamento da lei orçamentária,
uma vez que na proposta do Poder Executivo houve, em realidade, um decréscimo de R$
2,1 milhões. (RODRIGUES, 2020)

Percebe-se, portanto, que, atualmente, há uma ausência do Executivo federal na aplicação
de recursos e implementação da política de enfrentamento à violência contra as mulheres, e o
Legislativo passa a tomar a frente nesse processo.
A rejeição ao uso do termo gênero (e ao conceito de gênero) e o fortalecimento de ideias
conservadoras afetou políticas de educação e de garantia a direitos sexuais e reprodutivos. Há
indícios de que esse processo também afetou as políticas de enfrentamento à violência, como
revelam os dados sobre orçamento destinado a essas políticas. No entanto, ainda não está claro
como – e se – essa virada discursiva afetou a produção de políticas de enfrentamento à violência
doméstica e intrafamiliar contra mulheres.
Considerando que a defesa da família tem sido uma das tônicas dos discursos políticos
conservadores, nos interessa pensar se, e como esse ideal afetou o pensamento sobre os casos em
que a família é o espaço de violação. Para pensar sobre esse caso, interessa adotar uma abordagem
cognitiva, que dê enfoque ao papel das ideias e discursos na produção da política pública. No
capítulo seguinte, organizamos alguns conceitos e repassamos teorias relevantes para pensarmos
a formulação de políticas públicas. Também sistematizamos teorias que nos ajudarão a refletir
sobre o papel dos atores e das instituições no campo das disputas de ideias. Apresentamos, ainda,
a teoria do critical frame analysis – análise crítica de enquadramento –, que guiará o estudo
empírico realizado, e discutimos políticas alternativas para o enfrentamento da violência doméstica
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no Brasil e em outros países, e, finalmente, o que outros estudos têm apontado sobre o papel das
ideias nessa seleção de alternativas.
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2. A construção do problema e a escolha de soluções: abordagem
cognitiva em política pública
O conceito de política pública que permeia as reflexões presentes nesta dissertação foi
desenvolvido por Farah, que a define como:
Um curso de ação, escolhido pelo Estado, com o objetivo de resolver um problema
público. É integrada por ações do Estado – e de atores não-governamentais - derivadas da
autoridade legítima do Estado, com poder de se impor à sociedade. O curso de ação
escolhido é influenciado por ideias, valores e pela disputa entre diferentes atores e
grupos e se baseia em conhecimento técnico e em outras formas de saber. (FARAH,
2013, grifo nosso)

O conceito usado leva em consideração a influência das ideias e valores na atuação do
Estado, bem como nas disputas entre diferentes perspectivas mobilizadas por atores e grupos
envolvidos no processo de resolução de problemas públicos. Nesta dissertação, dentro do processo
de escolhas de alternativas de política pública, interessa-nos no papel das ideias, refletindo sobre
como surgem, como se contrapõem ou se combinam, de que forma são defendidas e aceitas, ou
esquecidas com o passar dos anos.
Essa preocupação nem sempre foi central nos estudos sobre política pública. O estudo do
“Estado em ação” surge, enquanto campo do conhecimento nas ciências sociais, com o objetivo
de explicar a atuação do Estado e produzir subsídios para guiá-la. Nessa linha, o objetivo dos
estudos era produzir conhecimento sobre e para o processo da política pública (FARAH, 2018).
Inicialmente, prevaleceu o paradigma positivista, a partir do qual os problemas existiam
como fatos a serem apreendidos pelo analista e, a partir da percepção do problema, as soluções
seriam construídas racionalmente com uso do método científico e de análises de custo-benefício.
Nas palavras de Farah:
A ação do Estado era concebida como uma ação racional que tinha por base uma sucessão
de passos lógicos que se iniciavam com a definição do problema e a identificação de suas
causas, seguindo-se o desenho de alternativas de ação e a escolha de uma alternativa, após
a comparação entre elas, com base numa análise de custo-benefício. (FARAH, 2018, p.
57)

Com o passar dos anos, esse paradigma racional foi questionado por autores que defendiam
que tanto a percepção do problema como o desenho da ação pública são influenciados por valores
e pela própria política. Não se trata de um processo linear, mas experimental, incremental. Esse
questionamento deu origem à abordagem cognitiva, cujo enfoque está, justamente, nessas ideias,
valores e conhecimentos que influenciam a construção da política pública (FARAH, 2018).
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Segundo Faria (2003), o conhecimento assume posição de destaque para a análise da
política pública “em um mundo cada vez mais caracterizado pela interdependência assimétrica,
pela incerteza e pela complexidade das questões que demandam regulação” (p. 22). O autor
diagnosticava que, no Brasil, essa abordagem era raramente mobilizada por pesquisadores em
comparação a outras vertentes analíticas, apesar de ser crucial para a compreensão da formação de
agenda.
Para Muller (2000, p.191), os estudos desenvolvidos sobre políticas públicas colocaram
em dúvida a ideia de que a ação do Estado é racional. Esses estudos substituíram a perspectiva do
tomador de decisão que analisa racionalmente dados sobre os problemas públicos por um sistema
desordenado de atores que misturam informações fragmentadas e imensuráveis. Esse cenário
levanta a questão sobre como uma ordem legítima é produzida em tais condições, especialmente
em sociedades complexas e cada vez mais fragmentadas.
Para responder a essa questão, o autor defende o uso da abordagem cognitiva, que entende
que os interesses em torno da política pública se exprimem a partir de quadros de interpretação do
mundo. Essa abordagem traz elementos essenciais para avançar nos estudos do campo de públicas,
não se limitando a uma discussão sobre o embate de ideias:
A análise cognitiva das políticas públicas herda, com efeito, uma concepção segundo
a qual, mesmo se as matrizes cognitivas são produzidas pela interação dos indivíduosatores, elas tendem a ganhar autonomia em relação a seu processo de construção e a se
impor aos atores como modelos dominantes de interpretação do mundo. 17 (MULLER,
2000, p. 194)

Essa abordagem complexifica, portanto, a relação entre problemas públicos e alternativas
políticas, ao jogar luz sobre o fato de que existem inúmeras perspectivas acerca de um mesmo
problema e, em consequência, diversas alternativas possíveis para lidar com eles. Muller
argumenta que as políticas públicas não servem apenas para resolver problemas, porque a relação
entre problema e soluções é mais complexa. As políticas públicas servem para construir
interpretações sobre a realidade e definir modelos normativos de ação. E essa compreensão da
realidade passa pela produção de interpretações causais e interpretações normativas (2000, p. 195).

17

“L'analyse cognitive des politiques publiques hérite en effet d'une conception selon laquelle, même si les matrices
cognitives sont bien produites par l'interaction d'individus-acteurs, elles tendent à s'autonomiser par rapport à leur
processus de construction et à s'imposer aux acteurs comme modèles dominants d'interprétation du monde.”
(MULLER, 2000, p. 194)
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A partir desse entendimento, o autor levanta as seguintes questões: por que, em certas
circunstâncias, um referencial se impõe aos atores embora essa aceitação implique para eles
mudanças difíceis? De onde vem o sentimento de que uma política pública exprime uma espécie
de “verdade” do momento, que se origina a partir das crenças dos atores envolvidos?18 (MULLER,
2000, p. 196).
O presente trabalho filia-se, está claro, a essa abordagem cognitiva, estudando de que forma
esses quadros interpretativos interferem no processo de desenvolvimento de alternativas de ação
para um problema público e de que forma ideias e valores mobilizados pelos atores envolvidos
podem impactar a percepção do problema e suas possíveis soluções.
Para encaminhar esses questionamentos teóricos, este estudo se debruça sobre o processo
legislativo em âmbito federal. Considerando que as políticas são cursos de ação escolhidos pelo
Estado e que derivam de sua autoridade para a resolução de problemas, entende-se que as leis nada
mais são que ferramentas que institucionalizam esse curso escolhido. A construção e discussão de
um projeto de lei, portanto, parte do processo de formulação do aspecto normativo de uma política
pública.
Neste capítulo, trazemos insumos teóricos para entender o contexto da instituição de que
estamos falando – o Congresso Nacional, e mais especificamente, a Câmara dos Deputados –, para
pensar sobre os atores relevantes para o processo – deputados federais, assessoria parlamentar,
partidos políticos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais – e, por fim, para
aprofundar a análise do objeto em discussão: a formulação de políticas públicas sob uma
perspectiva cognitiva.

2.1.

O palco: a Câmara dos Deputados
Partimos do pressuposto de que a instituição é relevante para compreendermos o processo

de produção da política pública. Para Muller (2000, p. 196), a análise cognitiva de políticas
públicas não pode ser separada de uma perspectiva em torno do poder e se aproxima de análises
neoinstitucionalistas, visto que para alguns autores dessa corrente, as instituições devem ser
compreendidas como quadros de interpretação do mundo.
No original: “La question qui se pose alors est de savoir pourquoi, dans certaines circonstances, un référentiel va
« s'imposer » aux acteurs alors même que son acceptation implique pour eux des changements difficiles, voire, dans
des cas extrêmes, leur disparition en tant qu'acteur collectif. [...] Autrement dit, d'où vient ce sentiment qu'une
politique publique exprime une sorte de « vérité » du moment, non pas en fonction du résultat d'une expérimentation
scientifique mais parce qu'elle correspond aux croyances des acteurs?” (MULLER, 2000, p. 196).
18
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Hall e Taylor (2003), em artigo sobre o neoinstitucionalismo, identificam três correntes
diferentes dentro dessa abordagem: o institucionalismo histórico, o institucionalismo da escolha
racional e o institucionalismo sociológico. Segundo os autores, o institucionalismo sociológico
conceitua instituição de modo mais amplo que as demais correntes: instituições não são apenas
“regras, procedimentos ou normas formais, mas também os sistemas de símbolos, os esquemas
cognitivos e os modelos morais que fornecem ‘padrões de significação’ que guiam a ação humana”
(HALL & TAYLOR, 2003, p. 209). Segundo os autores, diversos teóricos dessa corrente dedicamse a analisar a “‘dimensão cognitiva’ do impacto das instituições” (p. 210) e ao fazê-lo:
[...] concentram-se no modo como as instituições influenciam o comportamento ao
fornecer esquemas, categorias e modelos cognitivos que são indispensáveis à ação,
mesmo porque, sem eles, seria impossível interpretar o mundo e o comportamento dos
outros atores. As instituições exercem influência sobre o comportamento não
simplesmente ao especificarem o que se deve fazer, mas também o que se pode imaginar
fazer num contexto dado. [...] Em numerosos casos, espera-se das instituições que
ofereçam as condições mesmas da atribuição de significados na vida social. [...] A
identidade e a imagem de si dos atores sociais são elas mesmas vistas como sendo
constituídas a partir das formas, imagens e signos institucionais fornecidos pela vida
social. (HALL & TAYLOR, 2003, p. 210)

O neoinstitucionalismo sociológico, portanto, dialoga bastante com a abordagem cognitiva
sugerida por Muller, ao argumentar que a ação individual está relacionada a formas de
interpretação do mundo e que o indivíduo tanto cria seus próprios modelos interpretativos como
toma por empréstimo modelos institucionais para interpretar situações e reagir a elas (HALL &
TAYLOR, 2003, p. 210). Interessante destacar, também, que essa abordagem destaca a influência
institucional sobre “o que se pode imaginar fazer num dado contexto” (HALL & TAYLOR, 2003),
o que impacta diretamente na formulação de políticas públicas.
Partindo dessas ideias, nesta seção contextualizaremos a instituição em que ocorrem os
embates sobre projetos de lei, a Câmara dos Deputados. Como se sabe, a Câmara e o Senado são
as duas casas que compõem o Congresso Nacional brasileiro. Nosso estudo, porém, tem por foco
a primeira casa, que possui maior número de parlamentares – 513 deputados – eleitos por um
sistema proporcional para mandatos de quatro anos. Apesar de ambas as casas possuírem
competências equivalentes para propor legislação, a Câmara possui centralidade no processo
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legislativo, pois é a casa iniciadora da maior parte das propostas legislativas19 e exerce, por isso,
maior influência sobre o texto final20 (INÁCIO, 2007).
Após ser aprovada a nova Constituição e consolidado o processo da redemocratização, em
1988, Sérgio Abranches caracterizou o sistema político brasileiro como um presidencialismo de
coalizão. Ao analisar a estrutura institucional do sistema político brasileiro, ele destacou que o
presidencialismo brasileiro se caracteriza pela formação de coalizões partidárias que facilitam o
governo, mas que também podem gerar instabilidades. Nesse sentido, o Brasil seria peculiar ao
combinar multipartidarismo, proporcionalidade, presidencialismo e a organização do Executivo a
partir de coalizões, característica esta nomeada por ele presidencialismo de coalizão
(ABRANCHES, 1988, p.21). O termo se popularizou, ganhando os jornais e o debate público, mas
trazia uma conotação pejorativa, como se os arranjos institucionais brasileiros significassem que
o país está constantemente suscetível à instabilidade e crise:
[...] o eixo central do diagnóstico original nunca foi inteiramente abandonado: o sistema
político brasileiro estaria fadado à crise. O conflito entre os dois poderes seria inerente ao
arranjo institucional. A visão segundo a qual o poder legislativo seria um obstáculo a ser
transposto e que só seria possível fazê-lo recorrendo a meios e/ou em condições
excepcionais nunca foi inteiramente abandonada. (LIMONGI & FIGUEIREDO, 2017, p.
80)

Nesse sentido, Limongi e Figueiredo identificaram que o presidencialismo de coalizão
vinha sendo percebido como uma das causas para a crise política decorrente do impeachment da
presidente Dilma Rousseff, pois “[a]s investigações da Lava Jato teriam revelado o custo do
presidencialismo de coalizão ou, mais exatamente, o preço pago pelo Executivo para obter apoio
parlamentar.” (LIMONGI & FIGUEIREDO, 2017, p. 80).
Gomes (2012) identifica dois diagnósticos em torno da relação entre Legislativo e
Executivo brasileiros. O primeiro aponta para uma paralisia decisória decorrente “[d]a combinação
do presidencialismo com um sistema eleitoral altamente proporcional (na seleção de deputados) e
geograficamente desbalanceado”, arranjo que “desestruturaria o sistema partidário” tendo como
consequência o excesso de vetos e a dificuldade de formular políticas de “interesse amplo”. Essa
tese, no entanto, foi posta em dúvida após a formulação e implementação de políticas econômicas
e sociais consistentes e estáveis de nível nacional (GOMES, 2012, p. 911).
19

É na Câmara que se iniciam propostas legislativas de iniciativa popular, de autoria de órgãos do Judiciário e do
Presidente da República (INÁCIO, 2007).
20
Sendo a Câmara a casa iniciadora, o Senado exerce o papel de casa revisora. Segundo Inácio, como os membros da
Casa iniciadora podem rejeitar as alterações feitas pela revisora, a Câmara se torna o espaço principal de definição da
agenda legislativa do governo (INÁCIO, 2007).
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O segundo diagnóstico trata da preponderância de governabilidade do Executivo (GOMES,
2012). A prevalência da agenda do Executivo no Congresso Nacional foi atestada por Figueiredo
e Limongi (1995), ao estudarem a relação entre esses dois poderes na estruturação do Legislativo.
A tese dos autores era, em suma, a de que, entre o período autoritário e democrático, houve uma
continuidade, pois os extensos poderes do Executivo foram mantidos. O Legislativo teve seus
poderes expandidos, mas o Executivo continua a gerenciar o processo legislativo.
Segundo os autores, o Executivo tem o poder de controlar a agenda do Legislativo em razão
de sua competência exclusiva para propor leis sobre diversos temas. Além disso, o tempo de
tramitação dos Projetos propostos pelo Executivo tende a ser menor do que o tempo das propostas
do Legislativo. Entre outras razões, Executivo e Judiciário propõem PLs institucionalmente,
enquanto o Congresso, majoritariamente, apresenta propostas individuais por meio de processos
descentralizados (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1995).
Apesar da proposição descentralizada de projetos, o processo decisório do Legislativo seria
concentrado no Colégio de Líderes, que conta com o Presidente da Câmara e os líderes dos
partidos, da maioria e minoria e dos blocos parlamentares. Cabe a esse Colégio elaborar a agenda
da Câmara para o mês subsequente e, consequentemente, a Ordem do Dia, o que o dota de grande
poder de determinar quais propostas serão discutidas (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1995).
Além do Colégio de Líderes, é importante tratar das Comissões Permanentes, instâncias
importantes para o processamento legislativo. As Comissões são espaços de deliberação de
propostas. Os projetos, no que diz respeito ao seu fluxo, são encaminhados da Mesa Diretora para
as Comissões. Estas elaboram pareceres, os quais são votados e ajudam a determinar a aprovação
ou não daquela proposta legislativa. Sendo aprovado na Comissão, o projeto de lei (PL) é enviado
ao Plenário para apreciação. No entanto, Figueiredo e Limongi percebem que:
O processo legislativo na Câmara dos Deputados [...] não obedece a esse fluxo. É muito
mais centralizado. A influência do Colégio de Líderes no processo legislativo se dá
através do recurso da urgência, que altera o fluxo ordinário das matérias, retirando das
comissões sua prerrogativa decisória. Embora previsto como um recurso a ser utilizado
extraordinariamente, em matérias de relevância e urgência, não é desta forma que vem
sendo utilizado o mecanismo da urgência na Câmara dos Deputados. (FIGUEIREDO &
LIMONGI, 1995, p. 186)

O recurso da urgência afeta, portanto, o processo legislativo. Os projetos propostos pelo
Presidente serão votados em regime de urgência sempre que ele solicitar (art. 64, §1º da
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Constituição Federal). Os parlamentares – e as lideranças – também poderão solicitar urgência em
certos casos, mas esse pedido deve ser apoiado por um grupo de parlamentares21.
Por conta da possibilidade de realizar o pedido de urgência, Figueiredo e Limongi (1995)
apontam a centralização do processo legislativo dentro da Câmara pelo Colégio de Líderes. O uso
recorrente dessa medida de urgência alteraria o fluxo legislativo, retirando a prerrogativa decisória
das comissões permanentes.
Limongi destaca que a Constituição de 1988 concedeu ao Presidente muitos poderes de
legislar, sendo o único competente por criar leis sobre vários temas estratégicos como tributação e
orçamento (2006, p. 27). Nas palavras do autor:
O presidente teve seu poder institucional reforçado. Para todos os efeitos, a
Constituição confere ao presidente o monopólio sobre iniciativa legislativa. A alteração
do status quo legal, nas áreas fundamentais, depende da iniciativa do Executivo. Entendese assim que possa organizar seu apoio com base em coalizões montadas com critérios
estritamente partidários. Para influenciar a política pública é preciso estar alinhado
com o presidente. Assim, restam aos parlamentares, basicamente, duas alternativas: fazer
parte da coalizão presidencial na legislatura em curso, ou cerrar fileiras com a oposição
esperando chegar à Presidência no próximo termo. (LIMONGI, 2006, p. 41, grifo nosso)

A leitura de Limongi (2006) do processo legislativo reforça, portanto, a preponderância da
agenda do Executivo sobre o Congresso Nacional na formulação de políticas públicas. Em
pesquisa mais recente, Moisés (2011) estudou a capacidade legislativa do Congresso Nacional
entre 1995 e 2006 a partir de votações nominais da Câmara dos Deputados, informações da mesa
da Câmara e Senado e respostas de congressistas a uma pesquisa de opinião feita pela revista
Época. Segundo o autor:
[...] o Congresso Nacional tem um índice muito baixo de produção legislativa, os seus
projetos são mais alterados ou vetados do que aqueles do Executivo e, além de demorarem
tempo excessivo para serem considerados e aprovados – prejudicando a relação entre
representantes e representados –, muitas das atuais proposições parlamentares estão
bloqueadas, isto é, deixadas fora da pauta de tramitação congressual, enquanto a atuação
positiva do parlamento está voltada principalmente para proposições simbólicas, pouco
efetivas em termos de políticas públicas, e praticamente nulas no que se refere às funções
de fiscalização e controle do executivo. (MOISÉS, 2011, p. 26-7)
21

Segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados:
“Art. 153. A urgência poderá ser requerida quando:
I - tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais;
II - tratar-se de providência para atender a calamidade pública;
III - visar à prorrogação de prazos legais a se findarem, ou à adoção ou alteração de lei para aplicar-se em época certa
e próxima;
IV - pretender-se a apreciação da matéria na mesma sessão.
Art. 154. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do Plenário se for apresentado por:
I - dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da competência desta;
II - um terço dos membros da Câmara, ou Líderes que representem esse número;
III - dois terços dos membros de Comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição.
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Em suas análises exploratórias, o autor considerou a atuação do parlamento limitada,
confirmando o que havia sido constatado por Figueiredo e Limongi em 1995. Pensando sobre o
histórico legislativo no que concerne à violência doméstica no Brasil, essa tendência parece se
confirmar. O Projeto de Lei que criou a Lei Maria da Penha foi proposto pelo Executivo, à época
presidido por Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT), de orientação de esquerda. A gestão de
Lula ficou conhecida por avançar temas importantes para a agenda de direitos humanos, como a
igualdade racial, o reconhecimento da população LGBT e a igualdade de gênero. À época, o texto
foi redigido por um Consórcio de organizações feministas e contou com o apoio da Secretaria de
Política para as Mulheres da Presidência. O texto foi submetido à Câmara, que iniciou o processo
legislativo e aprovou o texto final.
No entanto, Limongi e Figueiredo, ao tratarem da relação Executivo-Legislativo após o
processo de impeachment de Dilma Rousseff, destacam que o grande poder de agenda do
Executivo não substitui a importância da maioria do Congresso, que pode rejeitar propostas do
presidente. Além disso, dados indicam que o Legislativo produz tantas leis ordinárias sobre temas
sociais quanto o Executivo (LIMONGI & FIGUEIREDO, 2017).
A pesquisa de Gomes (2012), por exemplo, chega a essa conclusão. O autor complexifica
a análise da interação entre os poderes no processo legislativo, ao diferenciar os tipos de
proposições legislativas, que se dividem basicamente em: (i) proposições constitucionais –
Proposta de Emenda Constitucional (PEC); (ii) via complementar – Projeto de Lei Complementar
(PLP); (iii) via ordinária – Projeto de Lei ordinária (PL)22; medida provisória (MPV) e projeto de
lei do Congresso Nacional (PLN). Com base nesse quadro mais nuançado, pode-se observar que:
As taxas de sucesso e de dominância do Executivo foram inversamente
proporcionais ao nível hierárquico das vias, contrariando a tese da dominância
quantitativa deste na via de maior hierarquia (em que o Legislativo foi autor de 66,7%
das emendas constitucionais, com destaque para a produção originada no Senado –
sugerindo especialização no trabalho de suas comissões) e nas leis provenientes de PL
(em que o Legislativo foi autor de 59,2% dessas normas, com destaque para a atuação da
Câmara na área social). Contudo, foi demonstrada dominância da coalizão em todas
as vias, chegando a 89,2% na via ordinária, 72,0% na complementar e 90,5% na
22

Nesta pesquisa, estudaremos apenas os Projetos de Lei ordinária. Segundo o Glossário Legislativo do Senado, o
Projeto de lei ordinária “[t]rata de assuntos diversos da área penal, civil, tributária, administrativa e da maior parte das
normas jurídicas do país, regulando quase todas as matérias de competência da União, com sanção do presidente da
República. O projeto de lei ordinária é aprovado por maioria simples. Pode ser proposto pelo presidente da República,
deputados, senadores, Supremo Tribunal Federal (STF), tribunais superiores e procurador-geral da República. Os
cidadãos também podem propor tal projeto, desde que seja subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado do país,
distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles.” (AGÊNCIA
SENADO, s.d.).
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constitucional. Os achados relativos à forte dominância da coalizão no quantitativo e
celeridade de normas produzidas em todas as vias são assimiláveis pela lógica de que o
sistema está orientado para a promoção da governabilidade. (GOMES, 2012, p. 943,
grifo nosso)

Esse estudo indica, portanto, que a preponderância do Poder Legislativo também está
atrelada a fatores como a via legislativa escolhida, a temática proposta e a coalizão de governo,
que tem preponderância no processo. Segundo essa mesma pesquisa, a Câmara dos Deputados se
destaca como a casa iniciadora das propostas em todas as vias e as propostas da área social – em
contraposição com as propostas econômicas e político-administrativas – prevaleceram em todas
as vias, com destaque para a via ordinária (GOMES, 2012).
Além desse estudo, outros também apontam para a relevância das Comissões Legislativas
no processo de formulação de leis. Ricci e Lemos (2004), por exemplo, estudaram o papel das
Comissões permanentes no processo legislativo e atestam que o uso do recurso da urgência é, de
fato, relevante para a preponderância dos interesses do Executivo, mas também para que avancem
projetos de interesse das lideranças partidárias. Além disso, os autores percebem as Comissões
como importantes instâncias de veto, bem como espaços de especialização em que os
parlamentares conseguem reunir mais e melhores informações para o processo legislativo (RICCI
& LEMOS, 2004).
Conforme Limongi e Figueiredo (2017), estudos também apontam para a incidência do
Legislativo na correção e aperfeiçoamento de projetos apresentados pelo Executivo. Segundo os
autores:
[...] estudos recentes mostram que emendar a agenda proposta pelo Executivo é a norma.
Mais do que isso, mostram a lógica de operação de um governo de coalizão. A iniciativa,
a formulação e a proposição da agenda cabem ao Executivo, ao presidente ou ao seu
partido. Os partidos da coalizão, em geral, colaboram com a implementação dessa agenda.
Respeita-se assim o mandato popular que emerge das urnas. A versão final da agenda,
aquela que é aprovada e que será implementada, cabe à coalizão. (LIMONGI &
FIGUEIREDO, 2017, p. 87-8)

Apesar de a relevância do Congresso para a implementação da agenda do Executivo estar
clara, também há novas evidências de que as proposições legislativas vêm ganhando maior
preponderância. Por exemplo, Almeida (2015) identificou um menor uso do regime de urgência
na tramitação dos projetos de lei, o que conferiu papel mais ativo para as Comissões parlamentares.
Também identificou um maior número de proposições de origem parlamentar, em comparação às
propostas de origem presidencial (ALMEIDA, 2015).
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Esses achados dão indício de uma agenda legislativa mais aberta e descentralizada em que
o conteúdo é definido majoritariamente pelas proposições dos congressistas e o tempo de
tramitação passa a ser regido, principalmente, pelas comissões. O autor aponta para a necessidade
desse achado ser submetido a mais explorações, mas identifica ao menos dois desafios postos para
o Congresso diante dessas mudanças: assegurar a qualidade das proposições legislativas – a título
de exemplo, 47% das proposições legislativas entre 2007-2014 visavam prestar homenagens,
instituir datas simbólicas e coisas similares – e corrigir a desvantagem informacional do Congresso
em face do Executivo (ALMEIDA, 2015).
Segundo o autor, o Executivo é uma importante fonte de informações para o Legislativo e,
com a preponderância deste, “coloca-se a questão de em que medida ele está capacitado e os seus
membros interessados na coleta e produção independente de informação” (ALMEIDA, 2015, p.
49). Essa questão também apareceu em entrevista conduzida com uma assessora parlamentar para
esta pesquisa:
Olha, eu acho que muitas vezes o Executivo é a sede mais adequada para a criação de
políticas públicas, até por ter uma maior estrutura, maior condição de fazer avaliações de
impacto, mas isso não significa que não existam medidas de criação de políticas públicas
por parlamentares [...]. Desenhar uma política pública não é algo muito fácil, o Executivo
tem mais estrutura [...]. (Entrevista 01)

A questão da capacidade de obter informações e avaliar impacto de políticas aparece como
uma das dificuldades enfrentadas pelo Legislativo para a proposição de leis relevantes de interesse
nacional. Santos (2014), ao estudar essa capacidade informativa no interior da Câmara, detecta
núcleos de excelência formados pelas Comissões permanentes e a estrutura de assessoria
parlamentar, em especial a Consultoria Legislativa. O autor identifica que a vantagem
informacional do Executivo existe, mas que o Legislativo também possui meios informativos
relevantes.
Para terminar esta seção, importa destacar que, com as eleições de 2018, a direita radical23
chega ao Executivo Federal, na figura do presidente Jair Bolsonaro, e ganha espaço na Câmara dos
Deputados, sendo o Partido Social Liberal (PSL) – então partido de Bolsonaro – aquele que

23

Segundo Santos e Tanscheit (2019, p. 157), a direita radical no Brasil pode ser caracterizada por três fatores: uma
orientação neoliberal na economia, contrária à intervenção estatal; uma orientação comportamental conservadora e
defesa da intervenção do Estado em questões da esfera privada do indivíduo, como a sexualidade, religião, educação,
entre outras; e pela hostilidade ao sistema político democrático, buscando a supressão de discursos e partidos de
oposição.
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recebeu mais votos para a casa24. Segundo Santos e Tanscheit (2019), no Brasil, desde a
democratização, a direita tinha uma abordagem mais moderada e vinha sendo representada
principalmente pelo Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB), em oposição ao Partido dos
Trabalhadores (PT), de esquerda.
Santos e Tanscheit (2019) identificaram que o programa de governo de Jair Bolsonaro
conjugou “o autoritarismo e o neoliberalismo de forma inovadora e acrescida de forte
conservadorismo comportamental e de cunho religioso” (p. 180). O autoritarismo se destacou na
área de segurança pública a partir de ações como o fim da progressão de penas e a legalização do
porte de armas, enquanto o conservadorismo fica evidente no não-reconhecimento de direitos da
população LGBT e na supressão de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres (SANTOS &
TANSCHEIT, 2018, p. 180).
Partimos dessas análises para pensar no papel e participação da Câmara dos Deputados na
formulação de políticas públicas, olhando, sobretudo, para a via ordinária – a partir dos Projetos
de Lei ordinária (PLs) – em que predominam iniciativas da esfera social. Gomes (2012, p. 914)
chama a atenção para a ausência de estudos que levem em consideração propostas que não foram
convertidas em leis e também para a falta de estudos qualitativos “que valorizem o conteúdo e
relevância das matérias e os conflitos por elas gerados”. A presente dissertação busca contribuir
com essa agenda de pesquisa ao analisar como o tema da violência doméstica tem sido tratado ao
longo dos anos e considerar as alternativas propostas, não apenas as aprovadas. Também se esforça
em contribuir para a agenda de estudos sobre relação entre Executivo e Legislativo na elaboração
de políticas públicas, especialmente a partir de informações obtidas por meio de entrevistas com
assessoras parlamentares e ativistas que acompanham a atuação do Legislativo no que concerne às
pautas de gênero.

2.2.

Os atores: redes e comunidades discursivas no processo de formulação de
política pública
Para Muller (2000, p. 201), a contribuição dos atores envolvidos na ação pública para a

construção de quadros interpretativos do mundo é uma dimensão essencial da abordagem

24

O PSL conseguiu a segunda maior bancada da Câmara, com 52 deputados. Na legislatura anterior, o partido contava
com um parlamentar na Câmara. A maior bancada ficou com o Partido dos Trabalhadores (PT), que elegeu 56
deputados. Percebe-se que a polarização das eleições de 2018 para o Executivo federal – disputado entre PSL e PT –
também teve efeitos na Câmara dos Deputados (SANTOS & TANSCHEIT, 2019; GRANDIN, 2018)
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cognitiva. São os atores que tomam decisões, fazem escolhas e encampam disputas, motivo pelo
qual não podemos deixar de destacar alguns conceitos relevantes do campo de públicas sobre a
atuação dos indivíduos.
Inicialmente, importa observar a complexidade dessa rede de atores. Como Muller nos
lembra, a construção de quadros interpretativos não se restringe ao Estado nacional: em um
contexto de globalização, também os quadros interpretativos são construídos e atuam em âmbito
global a partir de uma diversidade de atores: órgãos internacionais (como a ONU e o Banco
Mundial), a sociedade civil (como ONGs, movimentos sociais e grupos religiosos), a comunidade
científica, entre outros (MULLER, 2000, p. 204-5).
Inicialmente, mobilizamos o conceito de redes de políticas públicas (policy networks),
conceituado por Rhodes:
Redes de políticas públicas [policy networks] são conjuntos de ligações institucionais e
informais entre atores governamentais ou não que se estruturam em torno de crenças e
interesses compartilhados, ainda que continuamente negociados, sobre a formulação e
implementação de política pública. Esses atores são interdependentes e as políticas
públicas emergem das interações entre eles. 25 (RHODES, 2008, p. 426)

Rhodes utiliza o termo policy networks como uma categoria que abrange o sentido de
outras também usadas pela literatura como policy/epistemic communities, issue networks, policy
subsystems, para dar conta dessa rede de atores que contribui para o processo da política pública
(RHODES, 2008, p. 425-6). Pensar essas redes é importante, pois as políticas públicas são
construídas a partir de eventos interconectados e da comunicação entre pessoas 26 dos setores
público e privado (RHODES, 2008, p. 434).
Entendendo-se, assim, as comunidades como as ligações entre grupos formais
(institucionais) e informais que se estruturam em torno de ideias e valores e são compostos por
atores interessados na construção e implementação de políticas públicas, percebe-se sua
centralidade para a discussão que estamos desenvolvendo. Um problema dessa análise, segundo

“Policy networks are sets of formal institutional and informal linkages between governmental and other actors
structured around shared if endlessly negotiated beliefs and interests in public policy making and implementation.
These actors are interdependent and policy emerges from the interactions between them.” (RHODES, 2008, p. 426)
26
Nas palavras do autor: “Policy making is a set of interconnected events and communicating people.” (RHODES,
2008, p. 434) (grifo do original).
25
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Rhodes (2008, p. 436), é que privilegia a estabilidade e a continuidade, não conseguindo explicar
a mudança27.
De toda forma, o conceito é relevante, pois olhar para o legislativo federal é, também, olhar
para essas comunidades, seja na esfera dos partidos políticos, seja dentro da estrutura do Congresso
(por exemplo, as bancadas temáticas e as comissões). Na Câmara dos Deputados, a bancada
feminina – assim como outras bancadas e frentes parlamentares – parece ser um exemplo de policy
network: trata-se de uma organização interna à Câmara para a qual qualquer mulher eleita está
convocada, mas apenas as que desejarem participam (MANO, 2020). Além das organizações
parlamentares, importa destacar que os parlamentares contam com assessoria própria e com a
Consultoria Legislativa, organizada em núcleos temáticos, que auxiliam na construção e
negociação dos textos legislativos.
A bancada feminina (BF) não agrega parlamentares por partilharem um pensamento
homogêneo quanto às pautas de gênero, nem se apresenta como feminista. Mano (2020), ao
pesquisar a atuação das mulheres no legislativo federal, identifica que poucas pautas unem as
mulheres desta bancada. Entre as pautas ditas consensuais estão o aumento da representatividade
feminina no Congresso e a violência contra as mulheres, mas com a ressalva de que a “pauta de
gênero não elege ninguém” e acaba sendo encampada pelas deputadas mais em razão de sua
militância pessoal e gênero do que por razões eleitorais (2020, p. 163). Outros temas como os
direitos sexuais e reprodutivos, a igualdade na educação e a prostituição, por sua vez, dividem a
opinião das mulheres da BF.
Sobre a criação de políticas para as mulheres, Htun e Weldon (2010) propõem um
framework (quadro, estrutura), que varia de país a país, para explorar a lógica de avanço de
políticas de igualdade de gênero. As autoras analisam essas políticas a partir de duas dimensões:
(i) se encaminham problemas das mulheres enquanto grupo ou tentam resolver problemas de
classe, equilibrando as relações entre mulheres; (ii) se desafiam doutrinas religiosas ou tradições

Segundo o autor: “[…] policy network analysis stresses how networks limit participation in the policy process;
decide which issues will be included and excluded from the policy agenda; shape the behavior of actors through the
rules of the game; privilege certain interests; and substitute private government for public accountability. It is about
stability, privilege, and continuity.” (“[...] a análise das redes de políticas públicas acentua o modo como redes limitam
participação no processo de política; decidem quais questões serão incluídas e excluídas da agenda de políticas;
moldam o comportamento dos atores através das regras do jogo; privilegiam certos interesses; e substituem governo
particular por prestação pública de contas. Isso diz respeito a estabilidade, privilégio e continuidade.”) (RHODES,
2008, p. 436).
27
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de grupos majoritários. Enquadrar uma política a partir dessas dimensões depende muito do local
do qual estamos falando, mas as autoras entendem que, predominantemente, a violência baseada
em gênero é enquadrada enquanto política que se refere a problemas das mulheres em geral e não
desafia expressamente doutrinas religiosas e tradições. Nesse sentido, o enfrentamento à violência
contra a mulher parece ser, atualmente, uma “questão de valência” 28, nos termos de Baumgartner
e Jones (2009): existe consenso entre os atores que atuam no Congresso de que se trata de um
problema que merece atenção do Estado, e o debate se dá em torno das alternativas políticas para
o seu enfrentamento, pois esse problema, aparentemente consensual, pode ser visto a partir de
diferentes visões de mundo.
Sanchez (2017) traz uma perspectiva importante para essa discussão em seu estudo sobre
a representação feminina no Congresso Nacional e seu papel na proposição e aprovação de projetos
ligados à igualdade de gênero. A autora, ao estudar a influência do gênero nos temas propostos
pelos parlamentares da Câmara, constatou que, proporcionalmente, as mulheres apresentaram,
entre os anos de 1995 e 2010, mais projetos de lei nas áreas de direitos e cidadania, educação e
esporte, homenagens e política social, sendo que a maior parte da produção legislativa feminina
apresentada e aprovada se encontra na primeira área, direitos e cidadania. Os homens, por sua vez,
“apresentam mais projetos de lei nas áreas de administração e organização de poderes,
comunicações, economia e tributos e arrecadação” (SANCHEZ, 2017, p. 70-1).
Com relação à composição das comissões permanentes, a pesquisadora levantou que, à
época da pesquisa (2017), a Comissão de Seguridade Social e Família, a Comissão de Educação e
a Comissão de Direitos Humanos e Minorias tinham participação mais expressiva de
parlamentares mulheres. A participação nas comissões é definida pelos partidos, o que pode indicar
que as mulheres são alocadas em áreas associadas a estereótipos de gênero – que lidam com temas
relacionados ao cuidado, por exemplo – e com menor prestígio político. A autora levanta a
hipótese, portanto, da existência de uma “divisão sexual da política” na Câmara dos Deputados, já
que a atuação das mulheres permanece próxima às questões sociais29 (SANCHEZ, 2017, p. 73).
28

Questões de valência ou valence issues são problemas públicos em torno dos quais existe um consenso. No entanto,
Baumgartner e Jones (2009, p. 150) afirmam que, apesar desse consenso em torno do problema, ainda permanece o
debate sobre como endereçá-lo ou tratá-lo. Um exemplo dado pelos autores é sobre o abuso de drogas, que em geral
é compreendido como um problema, mas para o qual podem ser propostas diversas soluções: encarceramento,
abstinência, educação, entre outras.
29
Segundo a autora, “[o]s critérios de seleção para as Comissões, em geral, não são objetivos. Ou seja, para além das
regras formais existentes, há estratégias informais de alocação dos deputados pelas comissões que incluem as
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Esses estudos levantam a discussão em torno das limitações da representatividade feminina
em espaços de poder. Em primeiro lugar, a discriminação de gênero e a divisão sexual do trabalho
presentes na sociedade reproduzem-se nos espaços decisórios. Não basta que mais mulheres
ocupem cargos políticos se as estruturas partidárias, por exemplo, as mantêm em comissões com
menor prestígio e em cargos com menor poder30. Em segundo lugar, não basta que as mulheres
ocupem cargos de poder se essa representatividade não for traduzida em medidas concretas para
ampliar os direitos das mulheres no país. Ainda assim, mesmo que haja consenso quanto à
consideração da violência contra mulheres, da prostituição e do aborto como questões socialmente
relevantes, as deputadas podem discordar sobre as alternativas políticas a serem implementadas, a
partir da concepção que têm do problema, definido a partir de um quadro interpretativo ou
referencial (MULLER, 2000).
Dentro dessas disputas interpretativas em torno da formulação de políticas públicas, o
Legislativo é um ambiente profícuo de debates, por ser representativo e por dialogar com o
Executivo e a sociedade civil. Um exemplo dessa dinâmica pode ser visto no processo de
formulação da própria Lei Maria da Penha, elaborada e aprovada a partir da organização de um
consórcio de ONGs feministas atuando junto ao Legislativo, ao Executivo, e com apoio de
acadêmicas e juristas. Em sua elaboração, os grupos de interesse atuaram de forma estratégica
junto aos poderes para a introdução do tema na agenda e para a formulação de uma política pública
integral e alinhada com os marcos internacionais (CARONE, 2018).
O Consórcio Maria da Penha31, formado nesse momento, existe até hoje. Trata-se de uma
associação entre diversas ONGs que atuam em defesa dos direitos das mulheres e que incidem
sobre as discussões em torno das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres.
Entendemos que essa e outras organizações que atuam no processo de advocacy feminista no
Congresso Nacional integram uma comunidade discursiva, nos termos de Ospina Bozzi:
Una comunidad discursiva es un conjunto de actores sociales que persigue una agenda
específica y que a través del diálogo desarrolla un discurso común alrededor de esta
agenda y las reglas de interacción para desarrollarla. La existencia de un discurso
común no presupone el consenso, sino más bien la posibilidad de intercambiar ideas
utilizando un vocabulario común, la posibilidad de generar espacios desde donde los

preferências pessoais dos parlamentares e a atuação dos partidos políticos como instituições mediadoras de acordos.”
(SANCHEZ, 2017, p. 73). Essa constatação aponta para a possibilidade de as deputadas escolherem atuar nesses
espaços e levanta a importância de se conduzir mais estudos em torno do tema da divisão sexual do trabalho na política.
30
Em 2021, três mulheres ocupam cargos – de um total de sete – na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados,
configurando a maior representação feminina da Mesa na história (KRÜGER & POMPEU, 2021).
31
Formado pelas ONGs CEPIA, CFEMEA, CLADEM e THEMIS.
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participantes desarrollan una identidad como miembros de la comunidad y donde los
nuevos miembros se socializan, garantizando así la supervivencia y la continuidad de las
tareas para cumplir la agenda común. (OSPINA BOZZI, 1998, p. 2)

Essas organizações feministas possuem uma agenda em comum – a promoção dos direitos
das mulheres – e, apesar de possuírem diferentes perspectivas, conseguem chegar a um discurso
comum sobre o que deve ser feito para lidar com o problema da violência doméstica contra as
mulheres. Como afirma Alvarez, as redes feministas constroem-se por interações comunicativas
que disputam as representações culturais e políticas dominantes: “os discursos feministas
constituem um universo de significados que se traduzem ou se (re)constroem ao fluir ao longo de
diversas teias político-comunicativas, norteando as estratégias e identidades das atoras/es que se
coligam nesse campo” e, nesse sentido, as lutas interpretativas também constituem o campo
feminista (ALVAREZ, 2014, p. 19).
Os movimentos sociais possuem um longo histórico de atuação junto ao Legislativo e, no
que diz respeito, especificamente, ao movimento feminista, os primeiros achados sobre essa
relação datam da virada do século XIX para o XX, com a mobilização das sufragistas pelo direito
ao voto feminino no Brasil. Há, ainda, registros que apontam para a atuação das feministas junto
ao Congresso na década de 70 “por meio da apresentação de sucessivas propostas para alterar leis
que reforçavam a desigualdade de gênero” (CARONE, 2018, p. 183).
O Consórcio Maria da Penha foi formado a partir de críticas comuns em torno do sistema
previamente vigente, em especial, a Lei nº 9.099/95. Como tratamos no Capítulo 1, essa lei havia
se tornado a principal via de responsabilização para crimes de violência doméstica no país antes
da LMP. Os procedimentos conduzidos a partir do paradigma dessa lei, no entanto, estavam em
desacordo com standards internacionais de proteção aos direitos humanos das mulheres, como a
Convenção de Belém do Pará. As ONGs interessadas em avançar uma proposta de política integral
de enfrentamento à violência, então, se organizaram para propor uma solução legislativa
(CARONE, 2018).
Com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), em 2003, e a inserção
de ativistas na burocracia do Executivo federal, organizações feministas perceberam a existência
de uma janela de oportunidade, nos termos de Kingdon, para avançar uma política voltada para o
enfrentamento da violência doméstica. Além dessa inserção, a forte relação entre o Consórcio e a
bancada feminina também facilitou a promoção das alternativas propostas pelos grupos feministas
(CARONE, 2018). Nesse caso, a constituição de uma rede de atrizes e atores organizados em torno
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de uma agenda comum dentro e fora do Estado foi essencial para o estabelecimento da legislação
como a conhecemos.
O caso da LMP mostra a relevância dos atores e das organizações no avanço de ideias e
propostas dentro do Congresso Nacional, pois, muitas vezes, são eles que criam narrativas,
promovem ou sabotam ideias no processo de elaboração legislativa. Outro exemplo dessa dinâmica
aparece na fala da atual Ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, em discurso feito na
Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em 2019. O evento, importado dos Estados
Unidos para o Brasil por Eduardo Bolsonaro, teve por objetivo reunir importantes vozes do
pensamento conservador.
Em seu discurso, Damares fala sobre sua atuação como parte de um “exército de
conservadores que trabalhou de forma anônima no Congresso Nacional” para barrar propostas do
campo progressista como o aborto e a descriminalização das drogas. A ministra afirma que “nós
[conservadores] não podemos subestimar o cão, nós não podemos subestimar o mal [entenda-se,
os progressistas]. Nós precisamos estar cada vez mais em alerta e preparados.” (MINISTRA
DAMARES ALVES, 2019).
Pereira (2020), ao pesquisar o ativismo institucional dentro do Poder Legislativo a partir
dos embates entre movimentos LGBT e cristãos em torno do material educativo que ficou
conhecido como “kit gay”, aponta para a importância dos assessores legislativos para o ativismo
institucional e destaca a relevância das frentes parlamentares, atores coletivos que protagonizam
embates internos ao Legislativo.
O autor destaca que a relação entre movimentos sociais e Estado evoluiu. Inicialmente,
partia de pressupostos de externalidade e confrontação, ou seja, suas estratégias políticas seriam
principalmente externas ao Estado e em posição de confronto à atuação deste. Com o tempo,
identifica o uso de táticas institucionais pelos movimentos, como a participação em conselhos de
políticas públicas e orçamentos participativos. As táticas de cooperação também são postas em
evidência, ampliando o repertório de ação dos movimentos sociais (PEREIRA, 2020, p. 308).
Pereira indica, ainda, a possibilidade de esses ativistas ocuparem cargos da burocracia
estatal, influenciando a formulação e implementação de políticas públicas no interior do Estado.
Estudos sobre a relação de cooperação entre Estado e ativistas se iniciaram com a ocupação de
diversos cargos da burocracia do Executivo federal por atores de movimentos sociais ligados ao
Partido dos Trabalhadores (PT) a partir de 2002, com a eleição de Lula para a presidência. No
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entanto, esses estudos têm priorizado a análise de movimentos progressistas e sua atuação no
Executivo, poucos se voltam para o ativismo institucional dentro do Poder Legislativo (PEREIRA,
2020, p. 311).
A partir desses exemplos, fica evidente a relevância da atuação de diferentes atores – dentro
e fora do Congresso Nacional – na formulação de políticas públicas. Atuando a partir de seus
quadros interpretativos, eles diagnosticam problemas públicos e propõem soluções e alternativas
de ação. Essas alternativas, soluções, diagnósticos são construídos a partir desses quadros
interpretativos desenvolvidos na arena pública tanto por esses mesmos atores, como por outros,
externos ao processo da política pública.
Na seção seguinte, apresentamos alguns conceitos e teorias sobre a formulação de políticas
públicas que guiam as análises desenvolvidas nesta pesquisa.

2.3.

O objeto: identificando problemas públicos e escolhendo alternativas de
política pública
Na teoria, a formulação de políticas é um processo que pode ser dividido em duas etapas:

a formação de agenda e a definição de alternativas possíveis (CAPELLA, 2018). Formar uma
agenda é definir quais são os problemas a serem atacados, e, por sua vez, “problemas são escolhas
realizadas por grupos sociais em relação às diversas questões que circulam pela arena pública”
(CAPELLA, 2018, p.19).
Os estudos de agenda começaram a se desenvolver após o desenvolvimento dos meios de
comunicação em massa, a partir de pesquisas sobre o papel da mídia na promoção de questões
sociais. Esses estudos tinham o objetivo de compreender qual o poder desses canais de selecionar
os problemas que viram notícia e qual o impacto dessas notícias na opinião pública (CAPELLA &
BRASIL, 2015).
Nos anos 70, a Ciência Política também passa a estudar agenda, dessa vez com enfoque
nos processos que levam um problema à atenção dos administradores públicos e políticos e,
posteriormente, a serem objeto de políticas públicas. Cobb e Elder, influenciados por estudos
anteriores, são os primeiros a cunhar o termo policy agenda-setting para tratar do tema no artigo
“The politics of agenda-building: an alternative perspective for modern democratic theory”,
publicado em 1971 (COBB & ELDER, 1971; CAPELLA & BRASIL, 2015).
Cobb e Elder, nesse artigo, estão preocupados com a falta de representatividade e
participação social na política e perguntam-se como essas ausências podem enviesar a seleção de
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problemas sociais relevantes. Pressupondo que a democracia e os seus sistemas políticos geram
vieses, os autores entendem que para compreender as dinâmicas da democracia, é preciso entender
como um problema passa a ter relevância política (COBB & ELDER, 1971, p. 904).
Cobb e Elder (1995) diferenciaram dois tipos de agenda: a sistêmica e a governamental. A
primeira é composta por questões que recebem atenção de uma porção da sociedade que entende
caberem elas à jurisdição do governo. A segunda é composta pelo conjunto de questões que
explicitamente recebem atenção dos tomadores de decisão.
Nos estudos sobre agenda, diferentes teorias foram desenvolvidas de modo a afastar
perspectivas positivistas-racionais sobre a tomada de decisão em torno de problemas públicos.
Essas perspectivas positivistas entendiam esse processo como extremamente racional, de modo
que um analista capacitado, ao analisar os problemas, encontraria, cientificamente, as melhores
soluções possíveis (FARAH, 2018; BARCELOS, 2015).
O incrementalismo de Lindblom (1959), por exemplo, rejeita a ideia de um processo
decisório completamente racional, expondo a importância de fatores políticos e dos valores dos
tomadores de decisão para a discussão. Quando estamos enfrentando problemas complexos,
entende o autor, precisamos lidar com as inúmeras discordâncias inerentes ao processo decisório.
A ausência da clareza dos valores em jogo é um obstáculo, sendo que o próprio administrador pode
ter valores conflitantes (LINDBLOM, 1959).
Entre os diferentes problemas públicos, alguns são mais complexos que outros, os
chamados wicked problems (RITTEL & WEBER, 1973). Segundo os autores, esses problemas
sociais desafiam a lógica positivista, que idealiza ser possível delimitar precisamente um problema
e descobrir sua solução exata. Os wicked problems são mal definidos e nunca podem ser
completamente resolvidos, apenas controlados e, para isso, dependem fortemente de
direcionamento político. Consideramos a violência doméstica um wicked problem por não possuir
uma solução completa e objetiva, sendo um problema social permanente, internacional, que
mobiliza diferentes setores da administração pública como a saúde, a segurança pública, a
educação e a assistência social.
Outro modelo que questiona o paradigma racional da tomada de decisões é conhecido como
“modelo da lata de lixo”, o garbage can, desenhado por Cohen, March e Olsen (1972). Os autores
entendem que as escolhas organizacionais se organizam a partir de um conjunto de alternativas
procurando problemas a serem solucionados e de tomadores de decisão procurando problemas
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para solucionar. Eles propõem, então, que se entenda o processo de tomada de decisões da seguinte
forma: as oportunidades de escolha são uma lata de lixo em que diferentes problemas e soluções
são jogados, conforme são gerados pelos participantes de uma organização. Nesse modelo, os
problemas e as soluções não decorrem necessariamente um do outro, mas “as escolhas são feitas
quando as diferentes combinações de problemas, soluções e tomadores de decisão tornam a ação
possível”32 (COHEN, MARCH & OLSEN, 1972, p. 16).
Publicado pela primeira vez em 1984, o livro “Agendas, Alternatives, and Public Policy”
de John Kingdon traz um estudo qualitativo, baseado em entrevistas, a partir do qual o autor
desenvolve sua teoria sobre a formulação de políticas públicas. Kingdon diferencia o processo de
formação de agenda do processo de escolha de alternativas possíveis para solucionar os problemas
escolhidos, percebendo que essa distinção não havia sido feita tão claramente na literatura até o
momento (KINGDON, 2011, p. 4; GREER, 2015).
Kingdon se inspirou na teoria do garbage can para pensar o seu modelo de múltiplos fluxos
(KINGDON, 2011; GREER, 2015). O autor se utiliza da imagem de uma sopa primordial de ideias
geradas por políticos, sociedade civil, pesquisadores e outras partes interessadas e que são
confrontadas entre si ou combinadas de diferentes formas com o passar do tempo. Algumas ideias
persistem, outras caem no esquecimento; algumas ideias recebem muita atenção, outras menos.
Nesse processo, apenas algumas prosperam (KINGDON, 2011, p. 117).
Essas ideias passam por um processo de “seleção natural” a partir de alguns critérios, tais
como a factibilidade técnica, custos toleráveis, aquiescência pública, aceitabilidade dos valores e
chance razoável de receptividade entre os tomadores de decisão eleitos (KINGDON, 2011, p. 131).
Nesse processo, apesar da multiplicidade de ideias, não há novidades: as alternativas que são
seriamente consideradas tendem a ser familiares aos participantes, pois as ideias podem ser
combinadas a novos elementos ou ser atreladas a novos problemas. Elas não desaparecem, sendo
constantemente recicladas (KINGDON, 2011, p. 141-2).
Kingdon (2011) distinguiu, ainda, a agenda governamental – que inclui problemas que são
objeto de atenção do governo –, da agenda decisória – composta por questões que são objeto de
decisão governamental, prestes a se tornarem políticas públicas. Segundo o autor, não basta haver
um problema público urgente para que ele passe da agenda governamental para a agenda decisória:

No original: “choices are made only when the shifting combinations of problems, solutions, and decision makers
happen to make action possible” (COHEN, MARCH & OLSEN, 1972, p. 16).
32
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é preciso haver também uma solução já trabalhada e amadurecida, pronta para ser posta em prática.
A solução pronta não garante aprovação, mas garante que o problema ascenda na agenda
governamental (KINGDON, 2014, p. 142).
Preocupados com o processo de desenvolvimento e mudanças em políticas públicas,
Baumgartner e Jones publicam, em 1993, “Agendas and Instability in American Politics”. Os
autores entendem que o curso das políticas públicas não é apenas incremental e gradual, mas
também é marcado por períodos de intensa atividade e mudanças. Buscam, então, desenvolver um
modelo teórico para explicar os longos períodos de estabilidade e os períodos marcados por rápidas
mudanças, modelo que ficou conhecido como equilíbrio pontuado (punctuated equilibrium)
(BAUMGARTNER & JONES, 2009). As dinâmicas de mudanças políticas são resumidas pelos
autores nos seguintes termos:
Subsistemas de políticas públicas são continuamente criados e destruídos na política
americana. Quando são fortes, podem impor um processo conservador e incremental.
Quando são criados ou destruídos, no entanto, mudanças podem ser dramáticas e
autoimpositivas. Em suma, o sistema político americano é um mosaico de sistemas em
remodelação contínua com participação limitada. [...] Esses processos surfam em uma
onda de mudanças seculares, que favorecem algumas ideias em certos momentos e,
portanto, alguns monopólios de política sobre outros.33 (BAUMGARTNER & JONES,
2009, p. 6)

Nesse processo de remodelação contínua, as ideias têm papel central: atores interessados
buscam estabelecer um monopólio sobre a política pública por meio de uma ideia ou imagem
construída sobre ela. Esse monopólio, que mantém o equilíbrio da política por mais tempo, diz
respeito à compreensão política sobre o problema e os arranjos institucionais necessários para
mantê-la. Os monopólios têm duas características principais, segundo os autores: (i) uma estrutura
política responsável que limita o acesso ao policy process (processo da política pública); (ii) uma
forte ideia associada ao trabalho dessa estrutura (BAUMGARTNER & JONES, 2009, p. 7).
Essa “forte ideia” diz respeito à imagem da política pública (policy image), ou seja, como
se percebe uma política. A construção de uma imagem positiva em torno da política é estreitamente
relacionada à produção do monopólio e costumam ambos ser desenvolvidos em termos simples e
fáceis de comunicar, como “progresso”, “crescimento econômico” ou, no nosso caso, “combate à
“Policy subsystems are continually being created and destroyed in American politics. When they are strong, they
may be able to enforce a conservative and incremental process. As they are being created or destroyed, however,
changes can be dramatic and self-enforcing. In sum, the American political system is a mosaic of continually
reshaping systems of limited participation. […] These processes ride a longer wave of secular change that favors
some ideas at some particular times, and therefore some policy monopolies, over others.” (BAUMGARTNER &
JONES, 2009, p. 6)
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violência”. Políticos, grupos de interesse e a mídia são atores relevantes na construção e na
mudança da imagem de uma política e, ao convencer os demais da relevância dessa política, podem
obter o monopólio (BAUMGARTNER & JONES, 2009, p. 7).
O monopólio, no entanto, é difícil de manter, e o motivo de sua quebra, segundo os autores,
costuma ser uma mudança na forma de perceber a política. Policy images mudam com o tempo,
assim como a compreensão pública em torno de uma política. Sendo assim, políticas construídas
em torno de certas imagens tendem a mudar e enfraquecer, conforme essas imagens mudam34
(BAUMGARTNER & JONES, 2009, p. 8).
Além das ideias, os autores destacam a relevância das instituições e da organização
governamental no processo da política pública. Segundo Baumgartner e Jones, “a organização das
instituições governamentais tem um papel importante na estruturação da participação política,
forçando alguns grupos para fora, enquanto admite outros no processo”35 (2009, p. 15).
Baumgartner e Jones entendem que esses processos de políticas públicas são sujeitos a
feedbacks que contribuem para a estabilidade ou períodos de intensa mudança. Eles entendem por
feedback positivo36 o processo por meio do qual as novas ideias se difundem e ganham amplitude,
provocando grandes mudanças. Nas palavras dos autores: “quando um sistema é sujeito ao
feedback negativo, uma questão inicial torna-se menor com o passar do tempo. Com o feedback
positivo, questões menores são amplificadas, causando grandes disrupções com o passar do
tempo.”37 (BAMGARTNER & JONES, 2009, p. 6).
True, Jones e Baumgartner (2007) exemplificam esse processo de feedback positivo com
o contexto de envolvimento do governo federal dos Estados Unidos na área de justiça criminal. Os
autores apontam que, antes dos anos 1960, o governo federal atuava pouco nessa área até a gestão
de Lyndon Johnson na presidência. Ele criou programas de auxílio para a prevenção do crime nos
Como exemplificam os autores: “Where proponents claim that a practice serves only to promote equality and
fairness, two widely shared goals in America, opponents may argue that in fact it harms the environment, leads to
profit for foreign investors, is a waste of taxpayer resources, or something else.” (BAUMGARTNER & JONES, 2009,
p. 8).
35
No original: “the organization of governamental institutions plays an important role in structuring political
participation, forcing some groups out while allowing other groups into the process” (BAUMGARTNER & JONES,
2009, p. 15).
36
Outro termo usado para se referir ao feedback positivo na língua inglesa é bandwagon. Segundo o Oxford English
Dictionary, bandwagon refere-se a uma atividade ou causa que, de repente, se torna popular.
37
“When a system is subject to negative feedback, an initial disturbance becomes smaller as it works its way through
time. In positive feedback, smaller disturbances become amplified, causing major disruptions as they operate across
time” (BAUMGARTNER & JONES, 2009, p. 6).
34

70

estados e municípios; em 1968, o Congresso Nacional também aprovou medidas nesse sentido e,
entre 1969 e 1972, o orçamento destinado à área dobrou. A explicação dos autores é que, com a
combinação de diferentes fatores – como a crescente atenção pública ao problema da criminalidade
e a atuação do Congresso sobre o tema – o problema da criminalidade saiu do campo de ajustes
incrementais e entrou para a esfera da macropolítica, tornando-se um tema popular e de grande
difusão (TRUE, JONES, BAUMGARTNER, 2007, p. 160-1).
No caso que estamos estudando, um exemplo dessa dinâmica do bandwagon ou feedback
positivo aparece no momento da instituição da Lei Maria da Penha, marco normativo sobre a
violência doméstica. Até sua promulgação, o tema da violência doméstica era objeto de políticas
pontuais e incrementais, a exemplo da criação e implementação de Delegacias especializadas nos
estados. Fatores como a responsabilização do Brasil pela CIDH por omissão no caso Maria da
Penha, advocacy de organizações feministas e a presença de uma Secretaria de Políticas para as
Mulheres em âmbito federal permitiram que o tema ascendesse para a agenda federal e, com a
promulgação da LMP, que houvesse uma mudança radical na política pública. Brasil e Jones
(2020) resumem bem esse ponto: “Quando a atenção coletiva é escassa, há poucos motivos para
grandes mudanças. Quando essa atenção é focada e sustentada, mudanças em larga escala são
possíveis” (p. 1490).
Os modelos teóricos de Kingdon e Baumgartner e Jones já colocavam as ideias e
argumentos em posições de destaque (CAPELLA, 2016). Com o desenvolvimento desse campo,
as abordagens cognitivas passam a ganhar relevância e o debate ganha maior relevo com a “virada
argumentativa” proposta por Fischer e Forester no livro “The Argumentative Turn in Policy
Analysis and Planning”, publicado em 1993. A premissa do livro é que a linguagem não apenas
retrata, mas também constrói as políticas públicas. Segundo os autores: “a análise e planejamento
de políticas públicas são processos práticos de argumentação”38 (FISHER & FORESTER, 1993,
p. 2).
Os artigos reunidos no livro exploram, portanto, a ideia de que a análise e o planejamento
de políticas públicas são processos argumentativos. Essa abordagem, segundo os autores, leva-nos
a estudar criticamente os discursos de analistas e formuladores, não os adotando como verdade
definitiva. Nesse sentido, permite-nos evitar relativismos e suspeitar de argumentos que não se
baseiam em evidências (FISCHER & FORESTER, 1993, p. 3).
38

“Policy analysis and planning are practical processes of argumentation.” (FISCHER & FORESTER, 1993, p. 2)
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O debate sobre escolha de alternativas diz respeito aos instrumentos à disposição do
governo, na literatura internacional conhecidos por policy tools ou policy instruments. Esses
instrumentos traduzem as intenções dos formuladores em ações concretas, influenciando o
comportamento dos indivíduos, de burocratas e gestores (CAPELLA, 2018, p. 74-5). Pode-se fazer
uso de um só instrumento ou misturá-los, escolha essa mais comum na gestão administrativa
(HOWLETT, 2005, p. 33; CAPELLA, 2018, p. 75).
Os instrumentos que podem ser utilizados pelo governo para atingir seus objetivos políticos
são diversos: provisão de serviços, transferência condicionada de renda, isenções de imposto, entre
outros. No estudo de instrumentos, Peters e Linder (1989), a partir da abordagem cognitiva,
buscam compreender como percepções individuais e subjetivas dos tomadores de decisão podem
influenciar a escolha de instrumentos. Nesse sentido, analisam quais fatores entram em conta no
momento de tomar decisões sobre diferentes instrumentos e quais informações técnicas, quando
presentes, orientam esse processo. Desse modo, segundo os autores, os dados sobre sucesso ou
fracasso dos instrumentos tendem a ser menos relevantes do que a percepção dos autores sobre a
performance dos instrumentos.
Nos estudos nacionais sobre agenda, destacam-se os trabalhos de Capella e Brasil
(CAPELLA & BRASIL, 2015; CAPELLA, 2018; BRASIL & CAPELLA, 2019; BRASIL &
JONES, 2020). Os autores desenvolvem suas pesquisas sobre a agenda governamental brasileira
inspirados no modelo de Baumgartner e Jones e notam que o modelo permite análises comparadas
entre diferentes países, que vêm sendo efetivamente desenvolvidas nos últimos anos por Capella,
Brasil e outros pesquisadores do Brazilian Policy Agendas Project, sediado na UNESP
(CAPELLA, 2020). Esses estudos comparados têm, segundo os autores, validado a perspectiva do
equilíbrio pontuado em diversos sistemas políticos (CAPELLA & BRASIL, 2015, p. 14).
Este trabalho, com efeito, tem o objetivo de estudar as mudanças na agenda em torno do
tema da violência doméstica. Entendemos que essa agenda pode estar vivendo um momento de
quebra do monopólio exercido pelo paradigma da Lei Maria da Penha em razão das mudanças
políticas em âmbito federal, das movimentações antigênero nas esferas Legislativa e Executiva e
do crescente número de alterações legislativas que têm sido realizadas no texto original da LMP,
conforme discutiremos na seção 2.4.1. Nesse momento, os valores e ideias parecem ter um
importante papel na seleção de alternativas políticas e novos instrumentos de enfrentamento à
violência contra as mulheres no Brasil.
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A fim de entender essa dinâmica, partimos dos conceitos desenvolvidos por Kingdon,
combinados à teoria do equilíbrio pontuado. Levando em conta o papel central das ideias e imagens
sobre políticas para a teoria de Baumgartner e Jones, buscamos apoio teórico e metodológico na
abordagem cognitiva em políticas públicas a partir da análise crítica de quadros interpretativos
(critical frame analysis). Na seção seguinte, abordaremos essa análise de enquadramentos sobre a
política pública a partir da frame-critical policy analysis de Rein e Schön (1996), perspectiva que
nos ajudará a instrumentalizar os marcos teóricos mobilizados para a análise empírica.

2.4.

Framing, reframing, misframing: traçando narrativas sobre problemas
públicos
Partindo do pressuposto de que as ideias e a linguagem importam na formulação de

políticas públicas, optamos por instrumentalizar a frame analysis para orientar a análise do
material empírico recolhido e examinado. A ideia de frames, ou quadros interpretativos, foi
desenvolvida em diferentes campos científicos. No campo da sociologia, a frame analysis se
desenvolve a partir de estudos sobre ação coletiva e movimentos sociais. Nesse campo, os
movimentos sociais não são entendidos apenas como defensores de ideias, mas também como
criadores e mantenedores de ideias e sentidos. Esse processo foi chamado de framing por Benford
e Snow (2000).
No campo de políticas públicas, a frame analysis é explorada por Rein e Schön no artigo
“Frame-critical policy analysis and frame-reflective policy practice”, publicado em 1996. Para
esses autores, os frames são narrativas genéricas que guiam a análise e a ação em situações
práticas. Essas narrativas formam diagnósticos e prognósticos sobre um determinado problema,
definindo o que precisa ser resolvido e como isso deve ser feito (REIN & SCHÖN, 1996, p. 89).
Para os autores, esses frames não são evidentes por si mesmos. Os indivíduos, ao se
depararem com evidências materiais sobre uma questão, realizam inferências interpretativas sobre
ela a partir de crenças e valores. Esse processo de construção, no entanto, traz consigo a
possibilidade da ambiguidade: as mesmas crenças e significados podem levar a diferentes cursos
de ação (REIN & SCHÖN, 1996, p. 90).
É a partir dessa percepção que se constrói a frame-critical policy analysis (análise crítica
de enquadramento em políticas públicas). Esse processo consiste em compreender o discurso
político utilizado para validar propostas e justificativas (REIN & SCHÖN, 1996, p. 93). Para isso,
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o analista deve identificar os diferentes frames em disputa, seus respectivos patrocinadores39 e o
local em que essa disputa ocorre (REIN & SCHÖN, 1996, p. 96). Segundo os autores:
A frame-critical policy analysis procura […] melhorar o discurso político reflexivo sobre
frames, identificando as suposições tidas como certas, que fundamentam as compreensões
e ações aparentemente naturais das pessoas em uma situação política problemática.
Procura explicar os quadros conflitantes inerentes às controvérsias políticas, para
que possamos refletir sobre eles e compreender melhor as relações entre premissas
ocultas e conclusões normativas.40 (REIN & SCHÖN, 1993, p. 150, grifo nosso)

Trata-se, portanto, de compreender a partir de quais pressupostos os tomadores de decisão
constroem o problema – diagnóstico – e desenham ou escolhem uma solução – prognóstico. Nesse
intuito, importa também perceber como a percepção sobre um problema mudou com o passar dos
anos e se as soluções propostas também mudaram. Essa nova visão sobre o problema é chamada
de reframing, o reenquadramento.
No Brasil, Fuks se debruçou sobre o que chamou de dinâmica argumentativa dos conflitos
sociais, perspectiva a partir da qual a vida política se constitui como arena argumentativa (FUKS,
2000, p. 79). O autor destaca a relevância dessa discussão no campo da construção de agenda e
argumenta que “a emergência de questões na agenda pública explica-se mais em termos da
dinâmica social e política do que dos atributos intrínsecos dos assuntos em disputa” (2000, p. 80).
Fuks afirma que “a argumentação é um dos principais veículos pelo qual é realizada a
disputa em torno da caracterização dos assuntos públicos” e sua análise deve levar em conta fatores
institucionais, sociais, políticos e simbólicos (2000, p. 85). É possível, portanto, identificar
diferentes versões em torno de um mesmo assunto público, expressos por meio de diferentes
quadros de referência que trazem “modelos explicativos alternativos”41 sobre um mesmo tema
(FUKS, 2000, p. 85).

No original, os autores utilizam o termo “sponsors”, aqui traduzido literalmente como “patrocinadores”.
No original: “Frame-critical policy analysis seeks […] to enhance frame-reflective policy discourse by identifying
the taken-for-granted assumptions that underlie people’s apparently natural understandings and actions in a
problematic policy situation. It seeks to explicate the conflicting frames inherent in policy controversies so that we
can reflect on them and better grasp the relationships between hidden premises and normative conclusions.” (REIN
& SCHÖN, 1993, p. 150)
41
Segundo o autor, na construção e desenvolvimento desses quadros entram em ação “[...] todo um universo de
estratégias argumentativas - constituído por metáforas, frases de efeito, imagens, ressonâncias culturais, esquemas
argumentativos” (FUKS, 2000, p. 85).
39
40
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As elaborações argumentativas expressam duas dimensões dos “recursos culturais”42: são
contextuais – relacionados a valores, crenças e cultura – e públicos – disponíveis para interpretação
pública (FUKS, 2000, p. 86). A partir dessa constatação, o autor resume muito bem o tema de que
estamos tratando:
As versões a respeito de um assunto elaboradas no contexto das disputas localizadas
são, ao mesmo tempo, permeadas e contribuem para a constituição do quadro de
referência mais amplo a partir do qual um determinado assunto público é elaborado e
tratado. Essas versões são alimentadas por esquemas argumentativos, os quais fornecem
amplos repertórios de recursos retóricos para a elaboração de relatos a respeito de eventos
significativos. Organizados a partir de um universo constituído por ideias-chave,
metáforas, exemplos históricos, imagens visuais e referências a princípios morais, os
esquemas argumentativos servem como guias gerais de como pensar e o que fazer a
respeito do problema ambiental.43 (FUKS, 2000, p. 87)

Fuks utilizou essa perspectiva de análise para pensar sobre as disputas em torno do
problema ambiental. A nossa pesquisa debruça-se sobre a compreensão das diferentes versões
existentes no debate público acerca da violência doméstica contra a mulher e os esquemas
argumentativos que as alimentam nos debates ocorridos no Legislativo federal. Nota-se que Fuks
se utiliza do termo esquema argumentativo para se referir aos frames ou enquadramentos. Para
Fuks (2000), os esquemas argumentativos orientam o debate e convencimento públicos, enquanto
que para Rein e Schön (1996), os frames ajudam a explicar e interpretar o mundo. Neste trabalho,
fique claro, usaremos os termos esquema argumentativo, frames e quadros interpretativos como
sinônimos.
Estudos sobre a agenda de gênero também se apropriaram da ideia de frame a fim de
compreender avanços e retrocessos em torno de pautas ligadas a direitos e igualdade das mulheres.
Ferree estuda a influência dos frames na decisão de garantir o direito ao aborto para as mulheres
nos Estados Unidos e Alemanha. Ela entende que atores e movimentos envolvidos em discussões
públicas podem optar por frames com maior ressonância ou frames radicais, com pouca
ressonância (FERREE, 2003).

Ao falar de “recursos culturais”, Fuks faz referência ao estudo de Rhys Williams, segundo o qual: “‘Cultural
resources’ are the symbolic tools that movements wield in their efforts at social change, be they formal ideologies or
symbolic-expressive actions. Cultural resources must be ‘carried’ by social actors but are not merely passive
reflections of deeper ‘interests.’ Because the symbols and ideologies that form cultural resources have an internal
logic of their own they help construct interests and actions; culture shapes political contests even as it expresses them”
(WILLIAMS, 1995, p. 127).
43
Referência à pesquisa de doutorado do autor, que tratou da emergência do tema do meio ambiente em debates
públicos na cidade no Rio de Janeiro.
42
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Em ambos os países, o direito ao aborto foi concedido em decisão emitida pela Suprema
Corte por volta dos anos 70, mas em termos bem diferentes. Ferree percebe que, na Alemanha, a
decisão afirmou o direito à vida do feto, mas também as necessidades das mulheres e as obrigações
sociais do welfare state alemão. Nos Estados Unidos, a decisão se baseou no direito à privacidade
concedido a todos os indivíduos e incluiu as mulheres grávidas na categoria de pessoas que
deveriam exercer uma escolha livre dentro de sua zona de privacidade, excluindo o poder do
Estado dessa esfera individual (2003, p. 306). Apesar de essas decisões terem sido alteradas
posteriormente e sido expostas a novos casos e discussões, os tribunais não rejeitaram o argumento
central por elas mobilizado em suas decisões iniciais (p. 313).
A autora reforça que, tanto a prevalência do paradigma da liberdade individual quanto o
do protecionismo estatal, apesar de estarem alinhados com valores feministas de garantia de
autonomia das mulheres e estarem presentes em ambos os países, trazem riscos para as mulheres.
Ferree argumenta que o discurso feminista encontrou ressonância nos dois países, mas o discurso
mainstream de cada um fez uma escolha estratégica em torno de qual abordagem de autonomia
usar. Ao demandar liberdade individual ou proteção, portanto, selecionaram os frames que melhor
ressoavam com seu público dentro de toda a gama de frames feministas (FERREE, 2003, p. 317).
Outra pesquisa relevante para os estudos de gênero em políticas públicas é a Policy Frames
and Implementation Problems: The Case of Gender Mainstreaming, mais conhecida como
MAGEEQ, realizada entre 2003 e 2005. O objetivo da pesquisa foi mapear os diferentes
significados da igualdade de gênero na Europa a partir de documentos oficiais e legislações de
diversos países da União Europeia, por meio do estudo de frames. O estudo mostra que diferentes
frames influenciam a incorporação da perspectiva de igualdade de gênero por políticas públicas
em diferentes países que utilizaram a estratégia do Gender Mainstreaming. Nela, o tema da
violência doméstica é um entre outros explorados pelas pesquisadoras.
A partir do MAGEEQ, Krizsán, Paantjens e Lamoen (2005) exploram a dinâmica de
framing e reframing da violência doméstica na União Europeia, Hungria e Países Baixos. O tema
entrou primeiro na agenda dos Países Baixos, que já contava com serviços de abrigamento
especializados nos anos 70. Já na Hungria, assim como na UE, o tema entra na agenda
governamental no fim dos anos 90.
Apesar das diferenças no processo de formação de agenda, as autoras notam que, nos três
casos, houve uma tendência de desaparecimento do frame da igualdade de gênero sobre a questão
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da violência doméstica. Elas argumentam que esse desaparecimento se deu em razão da perda de
um referencial feminista nas discussões sobre o tema, que tem como consequência a falta de
consideração das causas do problema, a “degenerificação”44 de vítimas e agressores e a
insuficiência do argumento da igualdade de gênero na legitimação da atuação estatal (KRIZSÁN,
PAANTJENS & LAMOEN, 2005, p. 85).
As políticas também perdem seu enfoque nas “mulheres” para ganhar um enfoque nas
“vítimas”, perdem seu caráter universal e passam a ser direcionadas para grupos socialmente
marginalizados, como imigrantes. Sobre a perda da legitimidade, elas notam que promover a
igualdade de gênero é um argumento insuficiente e o enfrentamento à violência doméstica passa a
ser percebido como uma pauta de combate à criminalidade, e mais atenção passa a ser dada ao
agressor, especialmente na legislação (KRISZÁN, PAANTJENS & LAMOEN, 2005, p. 87).
A presente pesquisa tende a dialogar com esses trabalhos, ao explorar o enquadramento da
violência doméstica contra as mulheres no Legislativo federal brasileiro ao longo dos anos.
Entendendo que, desde a promulgação da Lei Maria da Penha, parece ter havido um equilíbrio
nesse subsistema de política pública e que, mais recentemente, esse equilíbrio parece estar sendo
desafiado por tentativas de alteração da Lei e por novos arranjos institucionais, pretende-se
compreender o papel que as ideias/imagens sobre o tema desempenham nesse processo. Na seção
seguinte, realizamos um levantamento sobre o “estado da arte” das pesquisas sobre formulação e
implementação de políticas de enfrentamento à violência doméstica no Brasil e na América Latina,
com especial atenção ao papel das ideias nesse processo.

2.4.1. A escolha de alternativas em política pública para o enfrentamento da violência
doméstica no mundo
A criação de leis de combate à violência de gênero é um fenômeno mundial: o Banco de
Dados Global sobre Violência contra a Mulher da ONU registra 981 leis sobre o tema45, sendo que

No original, “victims and perpetrators become ‘gender-less’” (KRISZÁN, PAANTJENS & LAMOEN, 2005, p.
85). Utilizamos o neologismo "degenerificação" para expressar o apagamento dos traços identificadores de gênero
apontado pelas autoras.
45
Resultado encontrado a partir dos filtros “Type of measure” – “Laws” – “Violence against women” – “Legislation
na Global Database on Violence against Women da ONU. Disponível em: https://evaw-globaldatabase.unwomen.org/, acesso em 09 jul. 2020.
44
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destas, 32246 tratam especificamente do tema da violência doméstica. As leis sobre o tema criadas
na América Latina são divididas, para fins analíticos, em leis de primeira e segunda geração.
As leis de primeira geração estabeleciam algumas medidas de proteção às mulheres e o
enfoque na responsabilização penal pela violência intrafamiliar e doméstica contra mulheres,
enquanto as leis de segunda geração trouxeram uma abordagem mais holística e integral, próxima
ao paradigma da Convenção de Belém do Pará (UNPD & UNWOMEN, 2017; O’BRIEN &
WALSH, 2020). Segundo Santos (2015), até o início dos anos 2000 o Brasil tinha uma política de
“combate”, com enfoque na área de segurança pública – por meio das Delegacias – e de proteção
a mulheres em situação de risco de vida – o abrigamento. Em 2004, a partir da inclusão de um
novo parágrafo no art. 129 do Código Penal, aumentam-se as penas por lesão corporal causada por
familiares e conhecidos. O parágrafo definia como violência doméstica a lesão “praticada contra
ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha
convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade” (BRASIL, 2004a). Percebe-se, portanto, uma alteração residual, que definia a
violência doméstica para fins criminais e mantinha o enfoque na responsabilização penal.
Com a instituição da lei Maria da Penha (LMP), a definição é ampliada e estabelece que a
violência doméstica e familiar é “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (BRASIL, 2006).
Essa definição traz uma mudança importante: trata a violência doméstica como baseada em
gênero, o que indica a sensibilidade para o problema como sendo oriundo da discriminação social
de mulheres.
Além disso, caracteriza de forma ampla a esfera doméstica, que consiste: na unidade
doméstica (“compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas”); na família (“compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços
naturais, por afinidade ou por vontade expressa”); ou em qualquer relação íntima de afeto (“na
qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”)
(BRASIL, 2006). Por fim, a lei estabelece que essa definição independe da orientação sexual da
mulher, garantindo proteção àquelas em relacionamentos homoafetivos e indicando uma
percepção mais plural de mulher.
46

Filtro “Form of violence” – “Domestic violence/Intimate partner violence”.
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Segundo Santos (2015, p. 578), a política inaugurada a partir desse marco incorpora a
demanda feminista por uma “atenção integral” às mulheres em situação de violência, seguindo as
diretrizes da Convenção de Belém do Pará. Além disso, baseia-se “em um paradigma de ‘rede’ e
de ‘transversalidade de gênero’” para a atuação da rede de serviços, especializados ou não.
Tratando particularmente do contexto latino-americano, Franceschet (2020) traça um
panorama da criação de leis de combate à violência doméstica na América Latina. Segundo a
autora, o tema da violência de gênero entrou na agenda desses países em razão de dois fatores
principais. O primeiro foi a emergência dos movimentos de mulheres, que surgiram em contextos
de autoritarismo e guerra civil nesses países. Esses movimentos reforçaram aspectos de gênero da
violência política, bem como politizaram temas da vida privada, como a violência doméstica. O
segundo fator foi o apoio, por parte de organizações e movimentos transnacionais, das demandas
feministas locais, que culminaram na Convenção de Belém do Pará, também conhecida como
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que
ocorreu em 1994 na região.
Esse contexto fez com que a maior parte dos países instituísse leis de enfrentamento à
violência doméstica ao longo dos anos 90, sendo o Brasil o país que mais demorou a fazê-lo: a Lei
Maria da Penha só entrou em vigor em 2006. Apesar disso, a mera criação de leis não basta e
diversos especialistas sinalizaram essa insuficiência, seja por problemas na implementação, seja
pela falta de recursos ou mesmo pela criação de leis estruturalmente ruins (FRANCESCHET,
2010, p. 4).
Entre as críticas feitas às legislações latino-americanas, a autora destaca duas: o fato de
tratarem o problema da violência doméstica em âmbito civil, não criminal, e o ambiente ideológico
em que elas surgem, considerando a ênfase na unidade familiar presente nessas sociedades, o que
leva à recorrente adoção de medidas voltadas à manutenção da família (FRANCESCHET, 2010).
Neste ponto, é relevante destacar, a título de exemplo, que o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) brasileiro tem a proteção social da família como um de seus principais nortes. Essa ênfase
na proteção familiar também por ter como consequência a mediação dos conflitos domésticos, o
que pode agravar a vulnerabilidade das mulheres e conduzir à continuidade da violência
(MACAULAY, 2006).
Nota-se aqui como diferentes esquemas argumentativos permeiam essas leis. As disputas
entre uma abordagem civil e uma criminal, bem como o enfoque na proteção da família – que
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chamaremos de abordagem familista – versus o enfoque na proteção da mulher são discussões
relevantes que permeiam todo o desenvolvimento dessa política no Brasil e em outros países da
América Latina.
No caso brasileiro, antes mesmo de uma legislação especializada, são instaladas as
Delegacias da Mulher nos estados a partir dos anos 80 e, a partir dos anos 90, os crimes de lesão
corporal, calúnia e difamação – frequentes em casos de violência doméstica – passam a ser
classificados como de menor potencial ofensivo, independente do contexto. Esses crimes de menor
potencial ofensivo eram, então, encaminhados aos Juizados Especiais Criminais (JECrims), como
discutimos no capítulo 1. Esse cenário indica o tipo de tratamento que era dado à violência
doméstica: a porta de entrada para o atendimento das mulheres era a Delegacia, constituindo um
tratamento criminal. Porém, mesmo com o tratamento criminal do problema, a violência doméstica
era entendida como “menos perigosa”, o que configurava uma resposta insuficiente para as
mulheres que viviam em risco.
Debert e Grin (2008) constataram uma “feminização” da clientela dos Juizados Especiais
Criminais (JECrims), que tratavam de um grande número de casos de conflitos domésticos entre
casais. Essa inundação dos JECrims com casos de violência doméstica decorria do grande número
de encaminhamentos feitos pelas Delegacias especializadas:
A Lei 9.099 e os JECrims, além de modificar a dinâmica das delegacias da mulher
mostram como a demanda dessas instituições acabou por surpreender seus próprios
propositores. Criados para assumirem na prática uma parcela dos processos criminais das
varas comuns, esses juizados passaram a dar conta de um outro tipo de infração que não
chegava às varas judiciais. (DEBERT & GRIN, 2008, p. 171)

Existe um conflito importante sobre a escolha da via criminal ou cível para tratar da
violência doméstica. Segundo Franceschet (2010) na América Latina prevaleceu a escolha de
autoridades cíveis, ao invés de criminais, para o processamento das demandas relacionadas à
violência doméstica. Essa escolha implicaria penas pouco severas, o que seria resultado da pouca
relevância atribuída socialmente à violência contra a mulher.
No Brasil, a Lei Maria da Penha foi desenhada com um caráter híbrido – cível e criminal
– e estabeleceu a criação de Juizados Especializados para o tratamento da violência doméstica
(JVDs) também com competência híbrida. No entanto, até o momento, prevalece o tratamento
penal dos casos e as mulheres que precisarem, devem levar as questões cíveis e de família (como
o divórcio, partilha de bens, guarda dos filhos, indenizações por danos morais, entre outras) para
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a apreciação de outro juiz, em razão do excesso de demandas presentes nos JVDs (CAMPOS,
2015).
A LMP surgiu da demanda social contra a impunidade dos autores de violência doméstica,
exemplificada pelo próprio caso Maria da Penha. No entanto, entre as pesquisadoras do campo,
não há consenso sobre se a via criminal é a mais eficaz. Diversas autoras criticam a abordagem
penal das legislações de enfrentamento à violência contra a mulher.
Entre diversas críticas ao uso da abordagem penal, destaco a traçada por Andrade (2005)
ao tratar do processamento penal da violência sexual contra a mulher. A autora defendeu que o
sistema de justiça criminal falha por ser incapaz de proteger as mulheres, por não ter a capacidade
de prevenir a violência, por não ser sensível aos interesses das mulheres em situação de violência
e por não contribuir para a transformação das relações de gênero. Sendo o castigo a única resposta
capaz de dar, o sistema falha mais uma vez ao distribuí-lo desigualmente: o sistema de justiça
criminal tende a selecionar algumas pessoas que entende por criminosas, bem como pessoas que
entende como vítimas – dessa forma, algumas mulheres receberão mais atenção e proteção que
outras. Por fim, a autora ainda acredita que o sistema criminal acaba por duplicar a violência,
prejudicando uma segunda vez as mulheres, sendo ele próprio um sistema de violência
institucional.
Em estudo publicado no World Bank Research Observer, Morrison, Ellsberg & Bott
(2007) buscaram identificar, a partir de avaliações realizadas em países desenvolvidos, boas
práticas que permitem aumentar o acesso à justiça, prover suporte a mulheres em situação de
violência e prevenir esse tipo de violência. O texto indica que a modificação de leis cíveis e
criminais contribuíram para os esforços de redução da discriminação de gênero, mas que a
alteração legislativa é apenas um primeiro passo: a falta de implementação dessas leis é um dos
obstáculos principais para a proteção das mulheres em risco (MORRISON, ELLSBERG & BOTT,
2007, p. 35).
Diversas pesquisas diagnosticam deficiências na implementação da LMP. Uma delas é a
baixa cobertura de serviços especializados pelo Brasil: apenas 9,7% dos municípios possuíam
serviços especializados no atendimento à violência sexual, 8,3% possuíam Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) (IBGE, 2019, p. 93) e 2,4% dos municípios
possuíam casas-abrigo (2019, p. 91). A cobertura de centros especializados multissetoriais – que
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incluem atendimento jurídico, psicológico e assistencial – também é baixa, como aponta o Perfil
dos Municípios Brasileiros do IBGE 2018:
Os Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs), ou Centros de Referência
de Atendimento à Mulher (CRAMs) ou Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres
em Situação de Violência (NAMs), são espaços importantes da rede especializada
municipal porque reúnem uma gama de serviços (atendimento psicológico e social,
encaminhamento jurídico etc.) próprios para mulheres em situação de violência. De
acordo com os resultados da Munic, em 2018, foram realizados 168.178 atendimentos a
mulheres, dos quais 93,1% ocorreram nos 666 municípios de médio e grande portes (mais
de 50 000 habitantes), já que é neles que está concentrado o maior número de CRAMs
(63,0%) implementados [...]. (IBGE, 2019, p. 93)

Muitos desses serviços especializados são providos pelos municípios por meio de
cooperação ou convênio com outros municípios, ONGs e entidades religiosas. As parcerias entre
municípios e governo federal diminuíram ao longo do tempo: em 2013, 30,8% dos municípios
tinham alguma parceria com o Governo Federal, percentual que caiu para 17,8% em 2018 (IBGE,
2019, p. 88).
O Perfil dos Municípios Brasileiros 2019 indicou, ainda, que entre as Delegacias
especializadas, a da mulher foi a mais presente no território nacional, com 417 unidades. No
entanto, analisando os números, percebe-se a prevalência das Delegacias da Mulher nas regiões
Sudeste (189) e Sul (73)47 do país e em municípios com 50 mil habitantes ou mais48 (IBGE, 2020,
p. 55).
Outro diagnóstico relevante em torno da rede especializada de atendimento é sobre como
as diferentes percepções dos profissionais que atuam nos serviços especializados em torno da
violência interfere no atendimento ofertado nesses espaços e na articulação entre os serviços da
rede. Santos (2015) traçou um panorama interessante sobre isso ao estudar redes de atendimento e
as ideologias de seus agentes na cidade de São Paulo entre 2012-2014. Ela identifica quatro
abordagens presentes nesses serviços: familista, feminista, de gênero e interseccional de
gênero/raça/classe. O alinhamento dos atores a diferentes abordagens reverbera na rede, gerando
“curto-circuito” – quando há conflitos –, “falta de linha” – quando há dificuldades de comunicação

47

Em 2019, as regiões Norte e Centro-Oeste contavam com 43 delegacias cada e a região Nordeste com 69 (IBGE,
2020).
48
Segundo dados do IBGE (2020), em 2019 entre os municípios de até 5 mil habitantes, apenas um possui Delegacia
da Mulher; entre aqueles com 5.001 a 10.000 habitantes, apenas um possui DEAM; entre municípios de 10.001 a
20.000 habitantes 7 possuem DEAMs; entre os municípios com 20.001 a 50.000 habitantes, 58 possuem DEAMs;
entre os municípios com 50.001 a 100.000 habitantes, 114 possuem DEAMs; entre os municípios com 100.001 a
500.000 habitantes, 188 possuem DEAMs; e entre municípios com mais de 500.000 habitantes, existem 48 DEAMs
(IBGE, 2020, p. 55).
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– ou “linha” – quando há comunicação e acordo em torno da abordagem sobre a violência
(SANTOS, 2015, p. 580).
Essa pesquisa aponta para a importância dos frames em torno de problemas públicos no
momento da implementação de políticas públicas. Os trabalhadores do nível da rua, que atendem
diretamente os beneficiários dos serviços, possuem discricionariedade, que é uma margem de
liberdade para tomar decisões no cotidiano de trabalho. Essa discricionariedade é influenciada,
entre outros fatores, por valores pessoais, e as decisões com base na discricionariedade moldam a
política como ela é (LOTTA, 2019). Nesse sentido, uma abordagem familista adotada por uma
servidora que atende mulheres em situação de violência leva a caminhos diferentes de solução de
conflitos daqueles de uma abordagem feminista.
O trabalho de Araújo e Gatto (2021) também estuda a interferência da ideologia na
implementação de serviços de enfrentamento à violência contra as mulheres. Os autores percebem
que, apesar da ideia de que se deve combater a violência contra a mulher não ser controversa, a
implementação efetiva depende de estruturas complexas, que podem ser controversas para setores
conservadores da sociedade. Por isso, estudam se a preferência dos eleitores pode vulnerabilizar
as mulheres ao obstruir a implementação dessas estruturas (ARAÚJO & GATTO, 2021).
Os autores se amparam em estudos que apontam que ideologia não parece ser um fator
determinante para a adoção de leis de enfrentamento à violência doméstica, no entanto, a ideologia
pode afetar o tipo de política adotada e a incorporação de temas da agenda de gênero pode ser
retórica e não se traduzir em preferências políticas e ações concretas. Eles optam por estudar,
portanto, se a ideologia do eleitorado influencia a implementação de estruturas mais complexas de
proteção às mulheres e apuram que eleitorados mais conservadores podem influenciar os
resultados políticos (policy outputs), com impactos mais severos em políticas protetivas, como a
implementação de casas-abrigo e serviços de atendimento especializados (ARAÚJO & GATTO,
2021, p. 25).
Segundo os autores, as análises sugerem que:
[…] conforme a expectativa normativa do “pacto” das democracias representativas, as
preferências ideológicas do eleitorado moldam políticas públicas no nível da rua. Quando
o eleitorado possui preferências conservadoras, a congruência política pode impor custos
aos direitos das mulheres49 (ARAÚJO & GATTO, 2021, p. 34).

No original: “[…] as normatively expected by the “pact” of representative democracies, electorates’ ideological
preferences shape public policy on the ground. When the electorate holds conservative preferences, however, policy
congruence may impose costs to women’s rights.” (ARAÚJO & GATTO, 2021, p. 34)
49
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Esse estudo é interessante por conectar a esfera do sistema político e sua dinâmica
representativa aos policy outputs obtidos. Essa abordagem nos instiga a pensar nas dinâmicas entre
a formulação e implementação de políticas públicas e o sistema político eleitoral.
Além dos serviços, a LMP prevê a concessão de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs)
para mulheres em situação de risco. Essas medidas incluem desde a proibição de contato e
aproximação do agressor até o pagamento de pensão alimentícia e são consideradas inovadoras e
um dos “aspectos vitais” da lei (CAMPOS, 2015, p. 13). No entanto, análises em torno da
concessão dessas medidas apontam ônus para as mulheres que estão em desacordo com os
objetivos da LMP.
Em primeiro lugar, exigências como a de lavrar Boletim de Ocorrência ou representar
criminalmente o acusado para obter MPUs criam barreiras para a proteção e acesso à justiça das
mulheres em situação de violência, além de ferir a autonomia da mulher e apresentar as Delegacias
como portas de entrada principais para o atendimento dos casos de violência contra a mulher
(MACHADO & GUARANHA, 2020).
Para aquelas que acessam a justiça e solicitam MPUs, um em cada quatro pedidos são
indeferidos sem justificativa ou por falta de provas (CAMPOS, 2015, p. 13) e as medidas
impeditivas de contato são as mais concedidas50, o que parece ser um reflexo da sobrecarga dos
Juizados especializados, que acumulam competências cíveis e penais, mas só conseguem atuar na
esfera penal e na proteção emergencial das mulheres em situação de violência (DINIZ &
GUMIERI, 2016, p. 218). Segundo Diniz e Gumieri, essa dinâmica também parte de uma
abordagem familista do Judiciário:
Sob a Lei Maria da Penha, o familismo pode estar obstaculizando o uso de medidas
substanciais para a proteção de mulheres, como a prestação de alimentos e a oferta de
condições urgentes de ruptura da dependência econômica em relação a agressores. O
baixo deferimento sistemático desse tipo de medidas, quaisquer que sejam as razões
alegadas nos autos, resulta em incapacidade do sistema de justiça em garantir às vítimas
meios de romper com as assimetrias de poder do espaço doméstico que fomentam a
violência, a despeito de haver previsão legal expressa para tanto. Quando o Judiciário
defere medidas impeditivas de contato, mas não de rearranjo familiar e patrimonial, impõe
limites à proteção das vítimas: elas são sujeitos de direitos quando se trata de proibir

“O que se observa quanto ao deferimento é que as medidas impeditivas concentram as maiores frequências: as três
mais requeridas são também as mais deferidas. Somados os deferimentos em primeira e segunda decisão, proibição
de aproximação foi deferida em 76% dos casos (198) em que foi requerida; a proibição de contato, em 75% (179); e
o afastamento do lar, em 61% (94). As medidas de rearranjo familiar e patrimonial, por sua vez, têm frequências
notadamente mais baixas: a separação de corpos é deferida em 25% dos casos em que é solicitada (21); a restrição ou
suspensão de visitas, em 18% (12); a prestação de alimentos, em 9% (7).” (DINIZ & GUMIERI, 2016, p. 216).
50
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genericamente que os agressores as agridam, mas não o são quando requerem recursos e
poderes para reorganizar a gestão de suas casas. (DINIZ & GUMIERI, 2016, p. 2018)

Além do tipo de medida concedida, o tempo médio para a concessão dessas medidas
ultrapassa o prazo legal de 48 horas: entre 2006 e 2016 no Distrito Federal, o tempo médio para a
concessão foi de oito dias (DINIZ & GUMIERI, 2016, p. 222). A mesma pesquisa indica, ainda,
que não parece haver um procedimento padrão para a fiscalização do descumprimento dessas
medidas (2016, p. 219).
A partir desses diagnósticos, Carmen Hein de Campos, que tem longo histórico de pesquisa
sobre a violência contra a mulher, aponta a necessidade de um giro paradigmático em torno da
LMP. Segundo a autora, as políticas públicas privilegiaram os sistemas de segurança e justiça, mas
não trouxeram mudanças significativas para o atendimento das mulheres em situação de violência.
Nesse sentido, ela defende que a proteção deve ser a regra, cabendo ao Ministério Público e ao
Judiciário justificarem a negativa de MPUs, mas também a necessidade de uma política de
assistência em rede, pois “[...] embora não se deva abdicar do sistema de justiça, mas considerando
sua ineficiência e impermeabilidade à LMP, parece ser mais produtivo fazer apostas nas duas
outras dimensões da lei: a prevenção e a assistência.” (CAMPOS, 2015, p. 19).
Franceschet (2010), ao tocar no problema da dificuldade de implementação de políticas
para as mulheres, entende que a falta de capacidade burocrática e cenário político desfavorável e
instável são fatores importantes para a não efetivação de políticas. A autora compara a Argentina
– república federativa, instável e com baixa capacidade burocrática – e o Chile – estado unitário e
estável, com maior capacidade burocrática e instituições fortes –, argumentando que o segundo
país conseguiu instituir e implementar melhor suas leis sobre violência contra a mulher. Também
no Chile, o Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAM), possui influência
sobre o processo legislativo ao interferir sobre a agenda presidencial no Congresso, podendo
acelerar o processamento de reformas que considerar necessárias para o melhor desenvolvimento
das políticas.
Mais recentemente, O’Brien e Walsh (2020) estudam movimentos de oposição a políticas
de enfrentamento à violência contra a mulher no México e Nicarágua. As autoras preenchem uma
lacuna na literatura sobre o tema ao estudar a oposição e resistência a essas políticas por grupos
conservadores e religiosos, visto que a maioria dos estudos tem enfoque nos avanços por
movimentos organizados e nos limites de implementação dessas políticas. Elas argumentam que
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uma das causas para o limitado impacto das políticas de proteção às mulheres é a oposição
conservadora organizada contra políticas progressistas (O’BRIEN & WALSH, 2020, p. 3).
No México, as autoras estudaram o caso do estado de Jalisco, em que movimentos de
mulheres propuseram uma legislação de enfrentamento à violência contra a mulher em 1997. A
proposta foi obstruída por setores conservadores, mas acabou sendo aprovada em 2000 sem muitos
dos elementos feministas originalmente propostos. O texto inicialmente idealizado foi contestado
pela Igreja Católica sob o argumento de que retiraria os direitos parentais dos pais e que autorizaria
o casamento entre pessoas do mesmo sexo, além de trazer um conceito mais amplo de família do
que a tradicional família nuclear, formada por pai, mãe e filhos (O’BRIEN & WALSH, 2020, p.
12-3).
Já na Nicarágua, houve duas gerações de políticas. A primeira geração se inicia com a
implementação de delegacias especializadas e medidas restritivas contra agressores, mas não trazia
medidas mais abrangentes. Já a segunda geração se inicia com a aprovação da Lei 779, originada
a partir de advocacy dos movimentos de mulheres e alinhada com a Convenção de Belém do Pará
de 1994. No entanto, elementos feministas da lei – como a proibição da mediação entre agressor e
vítima e o foco na violência contra a mulher e não na violência intrafamiliar – foram
posteriormente

contestados

por

setores

conservadores.

Progressivamente,

a

lei

foi

descaracterizada: na primeira reforma, em 2013, a mediação volta a ser permitida; na segunda
reforma, em 2014, o presidente Ortega altera o enfoque da lei para a violência contra famílias e
impõe uma perspectiva de manutenção da unidade familiar para a política (O’BRIEN & WALSH,
2020, p. 16-7).
Todos esses estudos citados apontam para a complexidade do problema, para a consequente
multiplicidade de instrumentos que podem ser mobilizados para o enfrentamento da violência
contra a mulher e para como os esquemas argumentativos são importantes na formulação e
implementação de políticas públicas. No Brasil, apesar das disputas em torno da
constitucionalidade da LMP, ela parece ter sido aceita enquanto paradigma. No entanto, os
esforços para sua implementação ainda parecem insuficientes em diversos campos, como a
assistência, segurança e justiça.
A literatura sobre a política de enfrentamento à violência contra as mulheres, portanto, há
algum tempo se debruça sobre a implementação dos instrumentos e serviços dispostos a partir da
LMP e sobre como diferentes perspectivas em torno da política e ideologias afetam a
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implementação. Existem menos estudos, no entanto, sobre a influência desses quadros
interpretativos no momento de formulação dessas políticas.
No período recente, pesquisadoras e ativistas têm voltado atenção para o processo de
formulação das políticas de enfrentamento à violência doméstica. No âmbito do ativismo político,
duas iniciativas foram inauguradas para o monitoramento de pautas de gênero no Congresso
Nacional. O Radar Feminista no Congresso do CFEMEA e a plataforma Elas no Congresso,
organizada pela Revista AzMina. A primeira iniciativa teve início em 2016, na época do
impeachment da presidente Dilma Rousseff, e se mantém até os dias atuais. Segundo o Balanço
do Congresso para o ano de 2019:
Nós do Centro Feminista de Estudos e Assessoria focamos na produção de informações
sobre o legislativo para subsidiar as estratégias coletivas de monitoramento e incidência
dos movimentos e organizações de mulheres. Sabemos que precisamos potencializar
nossas resistências, encontrar as unidades possíveis, atuar colaborativamente na
contenção dos retrocessos institucionais e socializar aprendizados. (CFEMEA, 2019)

Já a iniciativa “Elas no Congresso” começou no ano de 2020, com o apoio da Google News
Initiative e Open Society Foundation. Segundo o site do projeto:
O Elas no Congresso é um projeto que usa dados públicos do Congresso Nacional para
monitorar os direitos das mulheres no poder legislativo. Diante do crescimento da disputa
pelas pautas ligadas à mulher no Congresso, AzMina reconheceu a importância de tornar
o monitoramento legislativo mais acessível para a sociedade, a imprensa e para as
organizações que advogam por esses temas e criam estratégias de mobilização e
incidência. (ELAS NO CONGRESSO, [s.d.], grifo do original)

Ambas as iniciativas reconhecem que, nos anos recentes, o Congresso Nacional tem sido
o palco de disputas importantes para os direitos das mulheres. Essa mesma percepção também
começa a gerar estudos acadêmicos sobre esse espaço de formulação de políticas para as mulheres.
Matos, Brito e Pasinato, por exemplo, realizaram um levantamento sobre as recentes alterações da
Lei Maria da Penha. As autoras notam que, entre 2017 e 2019, dez leis que alteram a LMP foram
aprovadas pelo Congresso Nacional, tendência que pode se manter nos anos seguintes:
O ano de 2019, primeiro ano da 56ª Legislatura, teve uma movimentação intensa entre
os parlamentares no tema da violência contra as mulheres. Foram 133 iniciativas, 56,35%
do total das propostas em tramitação que direta e indiretamente modificam a LMP. É mais
que o dobro do acumulado dos projetos na 55ª Legislatura (que se encerrou com um total
de 60 iniciativas tramitando). (MATOS, BRITO & PASINATO, 2020, p. 50)

Apesar de o primeiro ano de uma legislatura ser normalmente mais movimentado, chama
atenção a escolha dos parlamentares de atuarem sobre o tema da violência doméstica a ponto desse
tema somar mais que o dobro de propostas acumuladas na legislatura anterior. Essas propostas não
eram todas novas, no entanto: muitas propostas foram desarquivadas e repropostas em 2019
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(MATOS, BRITO & PASINATO, 2020, p. 50). As autoras também notaram que a maior parte das
novas propostas foram apresentadas por deputados do gênero masculino, que respondem por
58,89% das propostas desse ano, e 64% alteram diretamente o texto da LMP (MATOS, BRITO &
PASINATO, 2020).
Campos e Jung (2020) também se debruçam sobre as alterações legislativas recentes na
LMP. Os autores destacam os 11 anos sem alterações na LMP em razão das articulações políticas
da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Bancada Feminina em defesa da Lei e analisam uma
a uma as alterações legislativas aprovadas entre 2017-2020. Por fim, analisam o papel do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos nesse contexto de alteração da LMP
concluindo que ele não atua como um articulador de pautas de interesse das mulheres por conta de
sua oposição a grupos feministas e à ideologia de gênero (CAMPOS & JUNG, 2020).
Ambos os artigos se voltam para a formulação de políticas de enfrentamento à violência,
mas não se utilizam das ferramentas analíticas do campo de públicas para estudar o fenômeno,
voltando-se para o estudo do problema empírico sem o uso de lentes teóricas sobre formulação de
políticas públicas. Também não existem muitos artigos do campo de públicas voltados para o
estudo do tema da violência contra as mulheres. Em buscas realizadas nas plataformas Scielo51 e
Spell52, foram encontrados 74 artigos sobre o tema, sendo que apenas oito foram publicados em
revistas do campo de públicas53. A maior parte dos artigos (24) foi publicada em revistas do campo
do Direito, seguidos por artigos do campo das Ciências Sociais (16) e Saúde (12).
Independentemente da área de publicação, a maioria dos trabalhos (39) analisa aspectos da
política de enfrentamento à violência, estudando a implementação da política por meio de estudos
sobre os serviços especializados ou sobre a percepções dos atores envolvidos. Poucos, no entanto,
se utilizam das lentes teóricas do campo de políticas públicas, como Cordeiro (2019), que estudou
o papel dos burocratas do nível da rua na política de abrigamento para mulheres ameaçadas de

Foram encontrados resultados para as seguintes palavras-chave: “violencia domestica e familiar contra as mulheres”,
“violencia domestica de genero”, “violencia domestica e familiar contra mulheres”, “violencia domestica e familiar”,
“violencia domestica contra mulheres”, “violencia domestica contra mulher”, “violencia domestica contra a mulher”,
“violencia domestica e politicas publicas”, “violencia domestica e administracao”, “violencia domestica e lei”,
“violencia domestica e formulacao”, “violencia de gênero e politicas publicas” e “lei maria da penha”.
52
Foram encontrados para as seguintes palavras-chave: “violencia domestica”, “violencia contra a mulher”, “violencia
de gênero” e “lei maria da penha”.
53
Revista de Administração Pública, Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais, Revista Interdisciplinar
de Gestão Social e Revista do Serviço Público.
51
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morte em Pernambuco, ou Nunes (2017), que estudou os arranjos de implementação das políticas
de enfrentamento à violência em municípios de pequeno porte.
No campo da formulação foram encontrados 5 trabalhos. Apenas um deles, o trabalho de
Carone (2018) sobre a atuação do movimento feminista junto ao Legislativo na formulação da
LMP, incorpora a literatura de formulação de políticas públicas a partir dos referenciais de
Kingdon. Todos os cinco giram em torno da formulação da Lei Maria da Penha, um deles com
enfoque subnacional (CAMPOS & BRASIL, 2017).
Considerando os diversos estudos sobre a implementação, que cabe principalmente às
esferas estadual e municipal, existe um gap na literatura quanto à formulação de políticas para o
enfrentamento da violência contra a mulher, para a qual a esfera federal teve primazia com a
criação da LMP. O Legislativo federal teve – e ainda tem – um papel de extrema relevância na
formulação dessas políticas, seja por meio da elaboração de leis, seja pela articulação com órgãos
do Poder Executivo federal ou do Judiciário.
Compreender o histórico dessas discussões e como diferentes quadros interpretativos têm
influenciado a formação dessa agenda e a seleção de alternativas para o enfrentamento do problema
a partir das lentes teóricas fornecidas pelo campo de públicas é o nosso objetivo neste trabalho.
No capítulo seguinte, apresentamos o desenho de pesquisa idealizado para alcançar este fim.
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3. Percurso metodológico
3.1.

A Análise Crítica de Enquadramento em políticas públicas

Neste trabalho, adotamos a análise crítica de enquadramento (Critical Frame Analysis)
como norte para as análises empíricas. A análise de enquadramento (Framing Analysis) surge na
sociologia, com Goffman (1986), e se desenvolve enquanto ferramenta de análise nos estudos
sobre movimentos sociais (BENFORD & SNOW, 2000), políticas públicas (REIN & SCHÖN,
1996) e gênero (VERLOO & LOMBARDO, 2007; KRISZAN & POPA, 2014).
No âmbito desta pesquisa, o frame – quadro interpretativo, enquadramento – é uma
narrativa genérica, que guia a análise de um problema e a estruturação de um plano de ação. Esses
quadros argumentativos possuem, portanto, duas dimensões: uma de diagnóstico, que define qual
o problema, e uma de prognóstico, que define qual a solução (REIN & SCHÖN, 1996; VERLOO
& LOMBARDO, 2007). A abordagem da análise crítica de quadros argumentativos pressupõe que,
em políticas públicas, existe uma multiplicidade de intepretações sobre um mesmo problema
público e sobre qual a solução mais adequada (REIN & SCHÖN, 1996; VERLOO &
LOMBARDO, 2007). A análise crítica é feita de modo a explicitar essas narrativas e interpretações
que compõem o texto e o discurso na produção de políticas públicas (VERLOO & LOMBARDO,
2007).
O objetivo do trabalho é identificar quadros interpretativos presentes nas discussões em
torno do problema da violência doméstica na Câmara dos Deputados e compreender se esses
enquadramentos atuaram e atuam sobre a formulação de políticas públicas de enfrentamento à
violência doméstica contra as mulheres no Brasil no período estudado (1989-2020).

3.2.

Sobre a pesquisadora

Sou formada em Direito e, desde a graduação, o tema da violência doméstica me chamou
atenção como área de estudo e prática, tanto por sua relevância social como por ser um tema
multidisciplinar, que dialoga com várias áreas do saber. Após a realização de um curso sobre a
atuação prática a partir da Lei Maria da Penha em 2015, me interessei pelas medidas protetivas de
urgência (MPUs) dispostas na lei que, com caráter híbrido – cível e penal –, rompem com uma
lógica jurídica tradicional de divisões rígidas entre as áreas. A partir desse tema, desenvolvi a
minha Iniciação Científica na FGV, com bolsa CNPq, entre 2015-2016.
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A iniciação científica resultou, após alguns anos de desenvolvimento teórico e realização
de entrevistas, na publicação do artigo “Dogmática jurídica encarnada: a disputa interpretativa em
torno das medidas protetivas de urgência e suas consequências para a vida das mulheres”, escrito
em coautoria com Marta Rodriguez de Assis Machado, que orientou o trabalho, na Revista Direito
GV em 2020.
Entre 2018 e 2019, já formada, tive a oportunidade de trabalhar como advogada no Centro
de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM) Helena Vitória Fernandes, no bairro de Guaianases
na cidade de São Paulo. Nesse espaço, aprendi muito sobre a relação das mulheres com a Lei Maria
da Penha e a justiça, além de aprender muito sobre a dinâmica da violência e sua interferência na
vida dessas mulheres. A partir dessa experiência pude compreender melhor tanto a complexidade
da violência de gênero como a importância de esforços multissetoriais para o enfrentamento desse
problema. Foi no CDCM que pude entender melhor a importância e desafios da atuação em rede,
bem como os dilemas da atuação no nível da rua.
No momento de desenhar um projeto para o mestrado em Administração Pública e
Governo, me dividi entre estudar temas relacionados à implementação e à formulação de políticas
de enfrentamento à violência. A pandemia de COVID-19 facilitou a escolha, por dificultar a
realização de trabalhos de campo presenciais. Optei, então, por estudar o processo de formulação,
sabendo que formulação e implementação estão intimamente ligadas e partindo do princípio de
que a formulação precisa ser sensível às experiências das mulheres em situação de violência e da
prática de implementação da LMP e políticas dela decorrentes.
No meu trabalho de conclusão de curso em Direito, usei debates parlamentares como
material empírico, então eu sabia que as disputas políticas na Câmara dos Deputados eram um
material profícuo para análises sobre disputas de ideias na formulação de leis e políticas. Na época,
me interessei por estudar esse material justamente porque sentia falta de saber sobre os processos
de criação das leis que estudávamos. O curso de Direito costuma ter um enfoque maior no estudo
e análise das leis vigentes, mas existem poucos estudos sobre a criação dessas leis. Com os aportes
obtidos durante o curso de mestrado, ganhei várias ferramentas para pensar esse processo de
formulação, entre eles, a abordagem cognitiva em políticas públicas.
Por fim, é importante dizer que parto de uma perspectiva feminista, com a qual me
identifico e que norteia muitas das análises realizadas neste trabalho.
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3.3.

Desenho de pesquisa e etapas de análise

A pesquisa foi desenhada enquanto um estudo de caso longitudinal e exploratório. O caso
estudado é o do subsistema de políticas de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres
e é, principalmente, intrínseco ao caso, ou seja, interessa compreender este caso, sem a pretensão
de generalizar os achados para outros casos (STAKE, 1998). No entanto, por ser um dos temas da
agenda de gênero que primeiro ganhou a agenda governamental e decisória, entendemos que esse
estudo pode trazer elementos que ajudam a analisar outras políticas para as mulheres.
Para a análise empírica, utilizamos três fontes de informação: (i) conjunto de projetos de
lei (PLs) sobre o tema; (ii) entrevistas com assessores parlamentares e representantes de
organizações feministas envolvidas na construção e monitoramento das políticas de enfrentamento
à violência contra as mulheres; e (iii) outras fontes documentais como notícias de jornal, notas
públicas, outros documentos legislativos, vídeos e outros registros em redes sociais, materiais
produzidos por parlamentares, entre outros materiais que não foram codificados, mas que
auxiliaram na construção das análises.
Os projetos foram encontrados a partir da ferramenta de busca do site da Câmara dos
Deputados54. A partir dessas buscas, foi montado um banco de PLs no Excel com as informações
básicas sobre todos os projetos. No banco de dados, foram removidos projetos que não tratavam
do tema da violência doméstica contra as mulheres. A partir da criação desse banco de dados, foi
feito o download de todos os PLs selecionados e esses arquivos foram usados na próxima etapa,
de codificação. Após as entrevistas, alguns projetos mencionados nas entrevistas foram
adicionados, bem como foi feita uma nova busca complementar para o período anterior à Lei Maria
da Penha55. O recorte temporal foi definido a partir dos resultados das buscas: o primeiro PL
encontrado data de 1989 e a pesquisa se encerra em 202056.
A codificação dos PLs foi feita com auxílio do NVivo 11, software de análise qualitativa.
Para essa etapa, foi feito um processo de amostragem, em razão do grande número de documentos.

Inicialmente, utilizamos as palavras-chave “violência doméstica”, obtendo resultados entre 1993-2020. Para
complementar essa busca, utilizamos as palavras-chave “11.340” (nº da Lei Maria da Penha) ou “Maria da Penha, que
captou propostas entre 2010-2020. O ano de 2006 foi desconsiderado na análise por ser o ano de promulgação da Lei
Maria da Penha.
55
Essa busca utilizou a palavra-chave “violência familiar”, a partir da qual foi possível captar projetos entre 19892000.
56
Projetos propostos após 10/05/2020 não foram analisados.
54
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A amostragem foi feita a partir de alguns critérios e o primeiro deles foi a situação do Projeto: para
os projetos anteriores à Lei Maria da Penha (1989-200557), foram selecionados aqueles que não
estão mais em tramitação. Utilizamos esse critério para filtrar os projetos entendendo que as
propostas que já foram arquivadas, aprovadas ou vetadas, nos dariam subsídios importantes para
captar as discussões anteriores à Lei Maria da Penha. Além disso, todas as propostas anteriores a
2002 já não estão mais em tramitação. Com relação ao período posterior à Lei Maria da Penha
(2007-2020), foram analisados os Projetos em tramitação. Isso foi feito, pois são discussões em
aberto e que se estabelecem a partir do paradigma estabelecido pela Lei Maria da Penha.
Como a quantidade de projetos para análise ainda era muito grande, foram adotadas novas
estratégias ao longo da análise: (i) a exclusão de projetos que apenas tangenciavam o tema da
violência doméstica; (ii) a exclusão de projetos que contemplavam apenas outros públicos, como
idosos e crianças; (iii) a exclusão de projetos sem justificativa58.
A análise foi feita ano a ano. Todos os projetos encontrados entre 1989-2005 (28) foram
lidos e codificados. Dos projetos encontrados entre 2007-2020, todos foram lidos e a maior parte
(211) foi codificada (tabela 1). Isso porque o ano de 2019 apresentou muitas proposições
repetitivas59, motivo pelo qual a análise foi interrompida quando houve saturação, ou seja, quando
as propostas começaram a se repetir e os projetos não traziam novidades. Ao final, foram
codificados 239 Projetos de Lei (PLs) propostos entre 1989 e 2020. A lista completa de PLs
analisados está no APÊNDICE A. O processo de amostragem foi realizado concomitantemente à
codificação para garantir que nenhum PL relevante seria deixado de lado.
Tabela 1 - quantidade de Projetos de Lei selecionados para a pesquisa

Projetos selecionados e analisados para a pesquisa
Total de projetos selecionados
(1989-2005)
Total de projetos selecionados
(2007-2020)
Total de projetos codificados
(1989-2020)

28
211
239

57

A Lei Maria da Penha foi promulgada em 2006 e, por esse motivo, nenhum PL foi analisado para esse ano.
A ausência de justificativa esteve presente principalmente em PLs originados no Senado Federal e no contexto da
CPMI da Violência contra a Mulher. Por conta da importância da CPMI, algumas dessas propostas foram mencionadas
na análise, apesar de não terem sido codificadas.
59
Em 2019 foram codificados 97 PLs, de um total de 146 previamente selecionados.
58
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A codificação foi realizada a partir de um roteiro de análise inspirado em estudos anteriores
que trabalham com a perspectiva do Critical Frame Analysis sobre a temática de gênero e políticas
públicas. A principal inspiração para o roteiro veio do projeto MAGEEQ, que tinha o objetivo de
mapear diferentes significados da igualdade de gênero em textos políticos na União Europeia (UE)
e, para isso, utilizou a análise crítica de quadros argumentativos para analisar documentos de
diferentes países europeus. A pesquisa usa um roteiro de “questões sensibilizantes” como
ferramenta metodológica para guiar o processo analítico (VERLOO & LOMBARDO, 2007). O
trabalho de Marcondes (2019) também foi de grande inspiração por ter-se utilizado da análise de
enquadramento – também inspirada no MAGEEQ – para estudar a incorporação da
transversalidade de gênero nas políticas de cuidado por governos de esquerda da América Latina.
Nesta pesquisa, o roteiro proposto pela equipe do MAGEEQ foi utilizado como base, sendo
realizadas diversas adaptações para o nosso objetivo de pesquisa:
Tabela 2- Roteiro de análise dos Projetos de Lei

Roteiro para codificação

Voz

A qual partido pertence a/o
responsável pelo projeto?

Diagnóstico

Qual a causa da violência
doméstica?

Papeis ativo e passivo: quem é
responsável pela violência
doméstica?

Atribuições no diagnóstico
Possui perspectiva de gênero? E
interseccional?

Prognóstico

O que fazer e com uso de quais
instrumentos?
Apresenta perspectiva de
gênero? E interseccional?

A categoria voz foi pensada para
sistematizar
os
partidos
proponentes
e
identificar
menções à participação do
movimento
feminista
na
elaboração das propostas.
A categoria diagnóstico visa
identificar, na justificativa dos
PLs, como os deputados
caracterizam o problema da
violência doméstica: quais suas
causas?
A categoria atribuições do
diagnóstico busca identificar a
quem é atribuída a causa do
problema e quem é colocado na
posição ativa (agressor) e passiva
(vítima) na narrativa sobre a
violência
doméstica.
Aqui
também buscamos identificar se
a/o proponente percebe o
problema a partir de uma
perspectiva de gênero e/ou
interseccional.
A categoria prognóstico visa
identificar as propostas feitas
para enfrentar a violência
doméstica e se essas propostas
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Atribuições no prognóstico
(competência)

A quem é atribuída a
competência de agir?

são feitas a partir de uma
perspectiva de gênero e/ou
interseccional.
As atribuições no prognóstico
identificam a quem é transferida
a competência de implementar a
medida proposta.

Fonte: elaboração própria, com base no roteiro do projeto MAGEEQ (VERLOO & LOMBARDO, 2007, p.
47-49)

Para a análise dos projetos, partimos dos conceitos de violência doméstica, gênero e
interseccionalidade delineados no capítulo 1. Retomando brevemente, utilizamos a caracterização
da violência doméstica delineada por Bandeira (2014) associada ao conceito de gênero de Scott
(1995). Por isso, identificamos que existe uma perspectiva de gênero quando o texto revela a
presença de relações de poder pautadas pelo gênero ou diferentes papeis sociais associados ao
gênero feminino e masculino. A interseccionalidade é entendida nos termos de Bilge (2009) como
uma percepção que integra diferentes marcadores da diferença. Nos projetos, a interseccionalidade
foi percebida nos textos que mencionavam outros marcadores da diferença – como raça, classe e
deficiência – para caracterizar o problema da violência doméstica ou quando a proposta endereça
um público de mulheres específico – por exemplo, mulheres portadoras de deficiência.
Para a análise, dividimos os enquadramentos em dois grupos: feministas e conservadores.
Os enquadramentos feministas são aqueles que diagnosticam o problema da violência a partir de
uma perspectiva de gênero e/ou interseccional. Entendemos que conservadorismo é uma categoria
de caráter relacional, construída a partir de embates políticos (ALMEIDA, 2017) e, portanto,
denominamos posicionamentos contrários aos enquadramentos feministas, ao paradigma da LMP
e à perspectiva de gênero e interseccionalidade como conservadores.
A codificação de dados qualitativos é, segundo Charmaz (2006), o processo de
categorização de segmentos de informação com um nome que sumariza e dá conta de descrever
aquele pedaço de informação. Essa codificação é o primeiro passo para a interpretação analítica
dos dados coletados, pois a partir dela desenvolvemos ideias abstratas e interpretamos as
informações coletadas (CHARMAZ, 2006, p. 43-5).
A codificação teve duas etapas. Na primeira etapa, os códigos – também chamados de nós
– foram construídos próximos ao texto original, buscando sintetizar os segmentos de informação
codificados. Essa codificação próxima ao texto gerou muitos nós em razão da quantidade de
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documentos analisados e, por isso, buscamos agrupar segmentos de informação semelhante sob
um mesmo código já nessa etapa. Alguns nós possuem subnós, que são informações adicionais
que dizem respeito àquele nó principal. Na segunda etapa, esses nós foram agrupados em
categorias mais abstratas, que visam sintetizar mais as informações, agrupando nós que se
interrelacionam (tabela 3).
Tabela 3 - Exemplo do processo de codificação

Categoria

Diagnóstico – altos
índices de violência
doméstica

Nó e subnó

Nó
Diagnóstico – alta
incidência de violência
doméstica contra as
mulheres
Subnó
Diagnóstico – alta
incidência da violência
digital
contra
as
mulheres

Exemplos de segmentos
codificados
(1) “Atualmente, verificamos o
incremento nas ocorrências de
violência contra mulheres.” (PL nº
4258/2019)
(2) “A violência doméstica e
familiar continua a apresentar
estatísticas gritantes no Brasil.” (PL
nº 3793/2019)
(3) “Entretanto, outro tipo de
violência que cresce a cada ano é a
violência cibernética. [...]
Segundo pesquisa realizada na
Delegacia de Repressão aos
Crimes Eletrônicos, em Vitória no
Espírito Santo, 191 mulheres
sofreram violência – moral, sexual
ou patrimonial – cibernética
(MONTEIRO, 2019)60.
Enquanto isso, a mesma pesquisa
identificou que apenas 31 casos
foram contra homens. Portanto
evidencia-se uma maior incidência
de violência no mundo virtual,
decorrente das relações de gênero.”
(PL nº 64/2020)

Fonte: elaboração própria a partir de dados obtidos no site da Câmara dos Deputados.

Esse processo foi feito para identificar diagnóstico, papel ativo/passivo (atribuições no
diagnóstico), prognóstico e competência (atribuições no prognóstico). Para identificar a voz,
codificamos separadamente o partido do proponente de cada projeto e identificamos projetos que
foram propostos com apoio de ativistas e organizações da sociedade civil. A relação final completa
de códigos e categorias se encontra no APÊNDICE B – Dicionário de códigos: Projetos de Lei.
Na figura 1 abaixo, o PL nº 382/2019 ilustra a estrutura de um Projeto de Lei:

60

O PL não traz a referência completa do trabalho, motivo pelo qual não o listamos nas referências finais.
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Figura 1 - Exemplo de Projeto de Lei

Fonte: Site da Câmara dos Deputados

97

Todo projeto é identificado por um número seguido do ano em que foi proposto. A ementa
do projeto traz um breve resumo da proposta e é seguida pela proposta de texto normativo. Na
proposta já é possível identificar qual o prognóstico, que pode ser complementado com
informações apresentadas na justificativa. Após a proposta de texto normativo, vem o campo
“Justificação” em que o autor explica os motivos para a proposição. É nesse campo que
normalmente se encontra o diagnóstico e o contexto que incentivaram a proposição.
De modo a complementar as análises, utilizamos outras duas fontes de informação para a
triangulação61: as entrevistas e (ii) outras fontes documentais e audiovisuais. Em razão da
pandemia de COVID-19, as entrevistas foram realizadas exclusivamente por meios virtuais e o
consentimento das participantes foi coletado em áudio, gravado com a autorização delas 62. Foi
aplicado um roteiro semiestruturado, que teve duas versões (APÊNDICE C – Roteiro
semiestruturado de entrevista). Ambos os roteiros possuem uma estrutura semelhante, mas o
primeiro foi aplicado nas três primeiras entrevistas, sendo posteriormente ampliado para destacar
as percepções das entrevistadas em torno do problema da violência doméstica.
Os roteiros contam com perguntas sobre a trajetória profissional das entrevistadas, sobre a
percepção delas em torno do papel do Legislativo na formulação de políticas para as mulheres,
sobre percepções em torno da participação da população no processo de formulação, sobre a
discussão em torno da pauta de gênero e, mais especificamente, da violência doméstica no
Congresso Nacional e outras. Para as assessoras parlamentares, foram feitas algumas perguntas
mais específicas sobre o processo legislativo e a negociação dos textos no interior da Câmara. Para
as ativistas, perguntamos também sobre o histórico de formulação das políticas de enfrentamento
à violência doméstica, de modo a captar frames do passado e compará-los com os presentes.
As entrevistas duraram entre 30 minutos e 1 hora, totalizando mais de 5 horas de gravação.
Foram realizadas 07 entrevistas e, de modo a garantir o anonimato de todas, optamos por apontar
apenas o cargo e partido e/ou organização em que cada entrevistada trabalha:

61

A triangulação tem o objetivo de trazer mais fontes de informação para o estudo de caso, conferindo maior
confiabilidade aos resultados descritos (YIN, 2008, p. 97-8).
62
As entrevistadas serão tratadas no feminino, pois todas são mulheres.
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Tabela 4 - Perfil das entrevistadas

Nº da entrevista

Organização

Entrevista 01

Assessora Parlamentar do
Movimento Acredito
Assessora Parlamentar do PSOL
na Secretaria da Mulher
Assessora Parlamentar do PSOL
Ativista do CFEMEA

Entrevista 02
Entrevista 03
Entrevista 04
Entrevista 05
Entrevista 06
Entrevista 07

Assessora Parlamentar na
Secretaria da Mulher
Ativista do Consórcio Maria da
Penha
Ativista da Themis

Para acessar as assessoras parlamentares, inicialmente contamos com contatos pessoais e
a técnica da “bola de neve”, que consistiu em pedir para as primeiras entrevistadas fornecerem
contatos para novas entrevistas. Essa técnica não favorecia a diversidade no perfil organizacional
e partidário das entrevistadas, motivo pelo qual buscamos acessar assessores parlamentares de
outros partidos entrando em contato com os gabinetes de deputadas(os) do Democratas (DEM),
Partido dos Trabalhadores (PT), Novo e Partido Social Liberal (PSL). No entanto, apenas
obtivemos retorno dos assessores do Novo, que nos informaram que não atuam com o tema da
violência doméstica no nível federal. Ao contatar gabinete de parlamentar do DEM, obtivemos o
retorno de uma assessora que aceitou conceder entrevista (Entrevista 05). Para acessar as ativistas,
escrevemos para a Themis e a CFEMEA, que indicaram as ativistas a serem entrevistadas.
Também utilizamos a técnica da “bola de neve” a partir da qual conseguimos a Entrevista 06.
Apesar das dificuldades, conseguimos perfis diversos entre as entrevistadas. Algumas são
assessoras que ingressaram na Câmara na última legislatura, outras possuem carreira mais extensa
na assessoria parlamentar. As ativistas, por sua vez, também têm perfis diversos, mas
compartilham um histórico de atuação com temas de violência contra as mulheres e direitos
sexuais e reprodutivos. Algumas realizaram trabalhos de assessoria parlamentar e/ou atuaram na
implementação e monitoramento da LMP ao longo dos anos. Todas atuaram ou atuam em
organizações que compõe o Consórcio Maria da Penha.
As entrevistas foram transcritas em sua integralidade e codificadas no NVivo 11. A análise
privilegiou a identificação dos quadros interpretativos presentes nos processos descritos pelas
entrevistadas, além de temas como a relação entre Executivo-Legislativo, atuação do Legislativo
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nas discussões dos direitos das mulheres e, especialmente, da violência doméstica, entre outros. A
codificação das entrevistas teve o objetivo de identificar temas gerais presentes nos relatos e os
códigos foram elaborados com base nas perguntas formuladas para as entrevistadas. A relação
final de códigos está disponível no APÊNDICE D – Dicionário de codificação das entrevistas.
Por fim, as notícias e demais documentos foram utilizados ao longo da análise para
complementar os achados dos projetos e das entrevistas. As notícias foram importantes, por
exemplo, para auxiliar na recuperação do contexto de algumas discussões na Câmara e alguns
vídeos e publicações em redes sociais nos ajudaram, por exemplo, a compreender propostas e
posicionamentos dos setores conservadores.
Para apresentar os resultados, opta-se pela linearidade temporal, descrevendo ano a ano os
projetos e ideias que se destacaram em cada período. Essa tarefa não foi fácil, pois as ideias não
surgiram e se desenvolveram necessariamente de modo linear. Por exemplo o PL nº 6433,
apresentado em 2013, foi alterado e discutido ao longo dos anos seguintes, mas ganhou atenção
pública apenas em 2019, quando é aprovado e transformado na Lei nº 13.827/2019. Muitos
projetos são apresentados e nunca discutidos ou tramitam por anos antes de entrarem em discussão.
Nesses casos, são feitas referências ao projeto original ou outros projetos relevantes sobre o tema.
As análises são apresentadas nos capítulos seguintes. O capítulo 4 contém a análise dos
períodos pré e pós LMP, com destaques para as propostas mais recorrentes com o passar dos anos
e, ao final, algumas notas sobre o que as entrevistadas nos contaram a respeito das disputas em
torno da “ideologia de gênero”. O capítulo 5, por sua vez, contém informações sobre a bancada
feminina (BF) da Câmara dos Deputados, que foi tema predominante na maior parte das
entrevistas. Isso porque a BF apareceu como um espaço de grande importância para a discussão
de propostas sobre a violência doméstica. Por fim, o capítulo 6 traz a sistematização dos quadros
argumentativos identificados na análise ano a ano e os correspondentes instrumentos e linhas de
ação a eles relacionados.
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4. Analisando os Projetos de Lei: o que propõem os e as
parlamentares federais ao longo dos anos?
O roteiro de análise se provou muito útil para a leitura dos projetos, que possuem o seguinte
formato: título, autoria, ementa, proposta e justificativa, como ilustramos no capítulo anterior
(Figura 1 - Exemplo de Projeto de Lei). Na justificativa é possível identificar o diagnóstico feito pelo
parlamentar sobre o que o levou a propor aquele determinado instrumento para o enfrentamento
da violência doméstica. Nem sempre a causa do problema é explorada antes de se apontar uma
ação de enfrentamento ao problema. Em geral, as propostas são muito concisas. Alguns poucos
projetos fugiram desse padrão, trazendo propostas mais complexas, com vários diagnósticos e
prognósticos.
Com frequência63, os projetos – especialmente entre 2007 e 2020 – trouxeram como
diagnóstico o grande número de casos de violência contra a mulher na sociedade brasileira, às
vezes exemplificado com dados estatísticos, às vezes não. Selecionamos alguns exemplos a seguir:
“A violência doméstica é um problema de extrema gravidade e que atinge milhares de
mulheres e crianças em todo o Brasil.” – PL nº 1534/2007 de Gonzaga Patriota (PSB-PE)
“Apesar da aprovação de leis que auxiliam a inibir essa pratica [sic], em vigor há alguns
anos, os índices de agressões e homicídios contra o gênero feminino permanecem altos,
especialmente no âmbito doméstico.” – PL nº 10.812/2018 de Mariana Carvalho (PSDBRO)
“Nesse contexto, tem noticiado [sic] em vários meios de comunicação a cada dia que
passa a ocorrência de violência doméstica, mal que está presente em muitas residências
do Brasil, apesar de todos os esforços dos órgãos governamentais, os números só
crescem.” – PL nº 1964/2020 de Júlio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF)

A recorrência desse diagnóstico, muitas vezes associado à ideia de que a Lei Maria da
Penha não foi capaz de conter esse aumento, aponta para uma superficialidade dos diagnósticos
traçados na maior parte dos projetos. Os diagnósticos são, portanto, pouco aprofundados e o
enfoque maior está na linha de ação proposta.
Sendo os frames uma “narrativa genérica” sobre o problema público (REIN & SCHÖN,
1996) que traz um diagnóstico e propõe um prognóstico, entendemos que o prognóstico comporta
diferentes instrumentos de ação do Estado. Um frame que defende a necessidade de punir

63

O trabalho não se propõe a fazer uma análise quantitativa dos materiais, mas apenas para fins de referência, esse
diagnóstico foi codificado em 80 documentos. O segundo diagnóstico mais frequente, sobre a necessidade de prevenir
a violência e proteger as mulheres, foi codificado em apenas 12 documentos.
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agressores domésticos pode resultar na proposição de instrumentos diversos: aumento da penabase de um crime, tipificar novas condutas64, impedir a progressão de penas, entre outros.
Ao longo da análise, a imagem de Kingdon (2014) de uma “sopa primordial” de ideias que
circulam e estão disponíveis para o uso dos atores, ganhando lugar na agenda apenas em
determinadas circunstâncias, ficou muito evidente: a coleção de projetos funciona como essa
“sopa”. As ideias emergem, são esquecidas, retomadas, combinadas e recombinadas. Poucas
coisas são, de fato, novas. Percebemos que o mais comum é que os deputados recuperem ideias –
às vezes projetos inteiros – que já foram propostos no passado, o que também nos remete ao
modelo da “lata de lixo” de Cohen, March e Olsen (1972).
Um ponto interessante que se nota ao longo dos anos é a nomeação desse tipo de violência.
Inicialmente chamada de “violência familiar”, posteriormente evolui para “violência doméstica” e
“violência contra a mulher”, usados quase como sinônimos. Essa confusão entre os dois nomes
parece ser sintomática da prevalência de políticas para o enfrentamento da violência na esfera
privada, mas, para fins desta análise, seguiremos o mesmo vocabulário, usando violência
doméstica e violência contra a mulher como sinônimos.
A análise privilegiou os quadros interpretativos que foram possíveis deduzir a partir do
material coletado (projetos e entrevistas). Sabemos que não são os únicos existentes, mas foram
os que prevaleceram durante a análise. Importante destacar, ainda, que esses frames destacados
são aqueles que aparecem nas propostas legislativas. Essa escolha dificulta a percepção de outros
frames que estiveram presentes em outras etapas e ações relacionadas ao processo legislativo,
como o ato de obstruir uma proposta, por exemplo. Em alguns momentos essa ausência foi
contornada a partir das entrevistas, notícias e informações de redes sociais, mas nem sempre foi
possível identificar outras perspectivas.
Dividimos a análise em dois tempos: o período anterior à Lei Maria da Penha (1989-2006)
e o período posterior (2007-2020).

64

Ato de criminalizar uma conduta.
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4.1.
Violência doméstica e intrafamiliar na Câmara entre 1989 e 2006: a
aposta em uma “mudança cultural”
Apesar de o tema da violência doméstica ter entrado na agenda decisória do Legislativo
anos mais tarde, discussões sobre a igualdade entre homens e mulheres no casamento começam a
aparecer no Legislativo na década de 80. Por exemplo, em 1989 o Projeto de Lei (PL) nº 2022 foi
apresentado pela deputada Irma Passoni (PT-SP) com o objetivo de alterar o Código Civil
brasileiro, retirando normas que impunham a desigualdade entre homens e mulheres no casamento.
O projeto traz propostas importantes para a prevenção da violência patrimonial contra as mulheres,
como a proibição de que um dos cônjuges aliene ou hipoteque imóveis sem autorização do outro
(BRASIL, 1989).
O Projeto é um entre outros similares que surgem da atuação de ativistas feministas junto
ao Legislativo: Silvia Pimentel e Florisa Verucci foram responsáveis pela pesquisa e sugestão de
redação do que ficou conhecido como Novo Estatuto da Mulher e que, posteriormente, contribuiu
para a alteração do Código Civil brasileiro (MATOS, 2020; BRASIL, 1982). Segundo Pimentel
em entrevista concedida à FAPESP:
Os grandes marcos da minha trajetória [...] foram a participação na modificação do
Código Civil e na Constituinte. Desde 1980 eu trabalhava, com minha amiga jurista
feminista Florisa Verucci [1934-2000], na elaboração de uma proposta de alteração do
código de 1916. [...] Dois artigos eram particularmente problemáticos. O 233, que tratava
dos direitos e deveres do marido, da chefia da sociedade conjugal, o que incluía o direito
de autorizar a profissão da mulher, e o artigo 380, que estabelecia que durante o
casamento o marido, como chefe da família, exercia o pátrio poder. Ou seja, em qualquer
situação na vida dos filhos, a última palavra era do pai. Nossa proposta, de um novo
Estatuto Civil da Mulher, foi entregue no Congresso Nacional em 1981.
[...]
A proposta não foi votada imediatamente, mas acabou se transformando em pelo
menos 10 projetos de lei, apensados ao projeto do novo Código Civil, que tramitava desde
1975 e foi aprovado em 2002. No código atualmente vigente há formulações nossas,
literais. (PIMENTEL, 2019)

Apesar do tema da igualdade conjugal estar presente na agenda legislativa desde a década
de 80, o tema só ganha força a partir dos anos 2000, quando é de fato formulado um novo Código
Civil. O tema da violência doméstica – na época chamada violência familiar –, por sua vez, começa
a despontar na agenda do Legislativo no começo dos anos 90. Segundo relatos de uma das
entrevistadas, a Assembleia Constituinte já tinha disseminado a necessidade de tratar o tema da
violência contra as mulheres, mas a década de 90 também foi de muitas trocas entre o movimento
de mulheres brasileiro e organizações de outros países em razão das grandes conferências
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internacionais que ocorreram no período, como as Conferência de Viena e Pequim, e dos encontros
preparatórios para essas conferências (Entrevista 06).
Nesse sentido, o Legislativo se tornou um espaço importante para reivindicações dos
movimentos de mulheres. Nas palavras dela:
Nesse período, o Legislativo assume um espaço preponderante para a conquista do
direito das mulheres e, também, para fomentar as políticas públicas. Porque já na segunda
metade da década de 90, com conhecimento de experiências em outros países começa a
se ter um olhar também para o orçamento, que não basta estar na lei, tem que ter recursos.
E para ter recursos aqui, seria [importante] estar presente dentro das peças orçamentárias.
Então, há um trabalho via Legislativo, com a Bancada Feminina, de começar a pleitear
mais recursos para as políticas públicas, para os serviços que na época eram muito
restritos [...]. (Entrevista 06)

O Legislativo era visto, portanto, como um espaço de reconhecimento de direitos, via
alteração de leis existentes ou de formulação de novas leis, mas também de garantia de
implementação desses direitos por meio da destinação de recursos para serviços especializados no
atendimento às mulheres disponíveis na época, principalmente as Delegacias e Casas-abrigo.
Os anos 90 trouxeram algumas movimentações importantes em torno do tema. A primeira
foi a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Violência Contra a Mulher, que
se inicia em 1992 na Câmara dos Deputados. A proposta da CPI foi feita pela deputada Sandra
Starling (PT-MG) e tinha o objetivo de levantar dados sobre a violência contra as mulheres:
O que queremos com a instalação desta CPI é levantar dados através de depoimentos
dos profissionais das Delegacias Especiais, da Justiça, do Movimento feminista, dos
pesquisadores do assunto (sociólogos, antropólogos, advogados, etc.) e das mulheres
vítimas de violência, a fim de podermos traçar novos rumos que finalmente focalizem
para uma diminuição eficaz deste problema. Acreditamos também que o espaço das
Delegacias Especializadas é de fundamental importância, mas não é o único no que se
refere à violência contra a mulher. (BRASIL, 1991)

A justificativa para a instauração da CPI traz alguns diagnósticos importantes como a falta
de estrutura das Delegacias para acolher e atender as vítimas e a existência de leis discriminatórias
nos Códigos Civil e Penal, entre elas, o fato de os crimes sexuais serem classificados como crimes
contra os costumes e não contra a pessoa (BRASIL, 1991). Segundo Mano (2020, p. 178),
concluída a CPI, a principal conclusão das investigações foi quanto à falta de informações sobre a
violência contra as mulheres no Brasil, aliada à insuficiência de recursos, pessoal e vontade
governamental de implementar programas especializados.
A deputada Maria Luiza Fontenele apresenta dois PLs ao longo dos anos 90 tratando do
tema da violência doméstica e familiar: os PLs nº 3381/1992 e 3591/1993, ambos influenciados
pelas juristas Silvia Pimentel e Maria Inês Valente Pierro. Os projetos não se destinam à proteção
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exclusiva das mulheres, mas apresentam um discurso voltado para a denúncia da cultura patriarcal
e advogam pela igualdade no espaço familiar:
[...] este Projeto de Lei vem atender aos reclamos de diversas parcelas da população
vítimas de violência no próprio lar. Compõem essas parcelas as mulheres, as crianças
e adolescentes, os idosos – todos aqueles que são marginalizados em uma estrutura
social patriarcalista e com relações familiares muitas vezes regulamentadas pela
violência. Certamente, sem recorrermos a visões sexistas, esta Lei contempla, inclusive,
os casos em que o homem é a vítima da violência no lar, embora isso ocorra com muito
menor frequência. (BRASIL, 1992, grifo nosso)

Esse projeto incorpora a visão de Saffioti sobre a violência doméstica, sendo a autora citada
nominalmente no decorrer do texto. O paradigma feminista aqui é, portanto, o de um sistema de
poder patriarcal, em que o chefe do lar exerce poder sobre os demais membros da família, agindo
para punir desvios. Também as mulheres podem exercer esse poder patriarcal, mas não com o
mesmo fim de dominação exercido pelos homens65 (SAFFIOTI, 2001). Imaginamos que evitar
endereçar a lei exclusivamente às mulheres em situação de violência também era, naquele
momento, uma estratégia para a aceitação do tema pelos parlamentares, tanto que a frase final
destaca que “sem recorrermos a visões sexistas, esta Lei contempla, inclusive, os casos em que o
homem é a vítima da violência no lar” (BRASIL, 1992).
O projeto de 1992 diferencia a violência física da psicológica, prevê penas de detenção
para atos de violência como o de maus tratos e estupro de cônjuge, além de prever a possibilidade
de imposição de medidas como o afastamento do agressor do lar e proibição de acesso do agressor
a espaços frequentados pela vítima, como o local de trabalho (BRASIL, 1992). Alguns desses
instrumentos aqui desenhados seriam, mais tarde, ampliados e complexificados na Lei Maria da
Penha.
O PL nº 3591 também é interessante por impor sanções civis aos agressores. Aqueles que
praticassem a violência familiar, como era chamada no projeto, perderiam direitos conjugais, como
o de administrar os bens comuns do casal ou mesmo a autoridade parental (BRASIL, 1993). Ambas
as propostas se referenciam em marcos internacionais dos direitos humanos como a Convenção

“No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais
nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como
desvio. Ainda que não haja nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de trilhar caminhos diversos do
prescrito pelas normas sociais, a execução do projeto de dominação-exploração da categoria social homens exige que
sua capacidade de mando seja auxiliada pela violência. […]
Nada impede, embora seja inusitado, que uma mulher pratique violência física contra seu
marido/companheiro/namorado. As mulheres como categoria social não têm, contudo, um projeto de dominaçãoexploração dos homens. E isto faz uma gigantesca diferença.” (SAFFIOTI, 2001, p. 115-6).
65
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sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação (1979) ou em estudos de organizações
feministas como o CLADEM e CFEMEA.
Em 1999, o PL nº 2155, proposto por Luiza Erundina, deputada pelo PSB-SP à época,
visava obrigar o Estado a publicar dados estatísticos sobre diferentes esferas da vida social da
mulher: índices de violência sexual, física e psicológica contra a mulher no âmbito familiar ou
comunitário; índice de mortalidade feminina; doenças que mais afetam as mulheres; dados sobre
salário e emprego das mulheres; entre outros dados sociais relevantes. Essa proposta visava
aprimorar a produção de informação sobre diversas questões importantes para as mulheres, tendo
sido aprovada e transformada em norma jurídica.
No ano de 2000, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) apresenta projeto que prevê a
possibilidade de aplicação de medida de afastamento do lar contra agressores domésticos, ideia
similar à apresentada em 1992. Apesar de ter sido aprovado no Congresso Nacional, foi vetado
integralmente pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso sob a justificativa de que a
medida já estaria presente na legislação na forma de medidas cautelares (AGÊNCIA CÂMARA,
2002; BRASIL, 2000).
No ano seguinte, em 2001, o PL nº 4493 foi proposto pela deputada Socorro Gomes
(PCdoB-PA) versando sobre a notificação compulsória da violência contra a mulher pelos serviços
de saúde públicos e privados. O projeto “atende a reivindicação do movimento [de mulheres]
acerca da necessidade de o serviço de saúde assumir também como sua responsabilidade a atenção
à mulher em situação de violência” (BRASIL, 2001), entendendo que a violência é questão de
saúde pública e que os serviços de saúde são espaços estratégicos de identificação e acolhimento
para as vítimas. Para atender essa demanda, propõe a notificação compulsória dos casos
identificados e a produção de dados sobre a violência contra a mulher. Dentre os projetos
analisados, este é o primeiro a trazer o aspecto interseccional, identificando o impacto da
discriminação racial na esfera da violência contra as mulheres. Este PL foi aprovado, gerando a
Lei nº 10.778/2003, que representou importante avanço para a produção de dados sobre a violência
contra as mulheres.
Em 2003, observa-se um aumento do número de proposições sobre o tema. Dois projetos
são apresentados para a tipificação do crime de violência doméstica: o PL nº 03/2003, por Iara
Bernardi (PT-SP), e o PL nº 282/2003, apresentado por Laura Carneiro (PFL-RJ). O primeiro foi
aprovado e tipificou a violência doméstica no Código Penal.
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Apesar de ambos apresentarem a mesma proposta, cada um diagnosticava a violência de
forma diferente. No PL nº 03/2003, a deputada Iara Bernardi diagnostica o problema e apresenta
seu prognóstico já no primeiro parágrafo de sua justificativa:
Atualmente em nosso país milhares de mulheres ainda vivem o drama da violência física,
emocional e sexual como uma questão que diz respeito à privacidade de cada uma, como
se ela estivesse envolvida num manto invisível de hipocrisia: sentido por todos, mas
rodeado pelo silêncio cúmplice da sociedade. Esta violência só vai acabar quando for
rompida a barreira do medo, da vergonha e da crença pela impunidade. A violência
doméstica deve ser tratada como uma questão pública, um problema social, que deve
ser objeto de ação governamental e punida com o rigor da nossa legislação Penal.
(BRASIL, 2003a, grifo nosso)

O PL escrito por Iara Bernardi, portanto, identificava as mulheres como população afetada
pelo problema da violência doméstica, a qual é caracterizada enquanto problema social do qual o
Estado se deve incumbir. O Brasil havia sido responsabilizado perante a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos em 2001 pelo caso Maria da Penha e a proposição e a justificativa do projeto
mencionam essa responsabilização e destacam o problema da omissão das autoridades brasileiras
perante a violência e das desigualdades sociais entre homens e mulheres, fazendo menção ao
machismo:
De fato, a condenação brasileira pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos
atingiu uma área em que realmente nossas autoridades e nossa legislação são omissas e
ineficientes. E não é por acaso, evidentemente, pois refletem hábitos culturais, permeados
por um arraigado e profundo machismo nas mínimas coisas, que ainda enxergam a
violência doméstica contra a mulher como intrínseca aos relacionamentos, à intimidade
do casal e, especialmente, como afirmação masculina. (BRASIL, 2003a)

O texto também diferencia a violência doméstica da violência perpetrada por
desconhecidos, argumentando pela maior gravidade da primeira:
O delito praticado por estranho em poucos casos voltará a acontecer, muitas vezes,
agressor e vítima sequer voltam a se encontrar, já o delito praticado por pessoa da
convivência tende a acontecer novamente, bem como, [sic] pode acabar em delitos de
maior gravidade, como é o caso do homicídio de mulheres inúmeras vezes espancadas
anteriormente [...]. (BRASIL, 2003a)

O PL nº 282/2003, de autoria de Laura Carneiro (PFL-RJ), também propunha a tipificação
da violência doméstica, mas em termos diferentes. O principal diagnóstico presente no texto é de
que existe uma lacuna normativa no ordenamento brasileiro pela falta de um crime específico de
violência doméstica. A autora defende que esse tipo de violência deve ser classificado como uma
forma de tortura:
Apesar de tantos crimes já existentes em nosso ordenamento, creio haver um vazio no
que tange àquelas agressões diárias que vão minando a resistência e, muitas vezes, a
sanidade das pessoas que dividem o mesmo teto.
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Como essas agressões constituem, em sua maioria, verdadeiras torturas físicas ou
mesmo psicológicas, penso que o local correto para a tipificação desse crime seria
justamente na lei que define os crimes de tortura. (BRASIL, 2003b)

Nos parágrafos seguintes, a justificativa do projeto identifica as mulheres como vítimas,
mas também crianças e jovens. Por não trazer qualquer reflexão em torno de desigualdades de
poder entre essas “pessoas que dividem o mesmo teto”, consideramos que não traz uma perspectiva
de gênero ou interseccional.
A caracterização da violência doméstica enquanto tortura não prevaleceu naquele
momento, mas voltou a aparecer em anos seguintes. A proposta de Iara Bernardi foi aprovada, mas
apenas inscrevia a violência doméstica como um tipo de crime, sem prever outras ações. Tratavase, portanto, de uma lei de primeira geração, que ajudou a reconhecer e inscrever a questão no
sistema jurídico.
Partindo da divisão de Kingdon (2009) entre agenda governamental – que comporta
problemas que recebem atenção do público e governo – e agenda decisória – que comporta
questões prestes a se tornarem políticas e que estão na arena decisória – a violência doméstica
estava na agenda governamental do Legislativo federal há anos, mas parece entrar na agenda
decisória apenas em 2003. Isso se dá por conta da janela de oportunidade que se abre a partir de
diversos acontecimentos: a responsabilização internacional do Brasil pela omissão institucional
perante a violência contra a mulher; a troca da gestão do Executivo federal, com o fim do governo
de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e a eleição de Lula pelo Partido dos Trabalhadores; e a
criação da Secretaria de Política para as Mulheres (SPM).
A partir dessa janela de oportunidade, uma legislação de segunda geração não tardou a ser
formulada. Em 2004, o Executivo apresentou o PL nº 4559, elaborado em parceria com o
Consórcio de ONGs feministas e a SPM, à Câmara dos Deputados. Esse projeto deu origem à Lei
Maria da Penha. Seu diagnóstico, assim como o do PL nº 3381/1992, traz o cenário normativo
internacional66 e a Constituição Federal67 como evidências da necessidade de se criar uma

“Dentre os inúmeros compromissos internacionais ratificados pelo Estado Brasileiro em convenções internacionais,
merecem destaque a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW),
o Plano de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher (1995), Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994), o Protocolo Facultativo à Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, além de outros instrumentos de Direitos
Humanos.” (BRASIL, 2004b)
67
Segundo a Constituição Federal:
“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
66

108

legislação específica para enfrentar a violência doméstica. Também aponta, como o PL nº 03/2003,
para a responsabilização do Brasil perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as
recomendações feitas em âmbito internacional para o aprimoramento de procedimentos de
responsabilização dos agressores e atendimento às mulheres em situação de violência. Segundo a
justificativa:
É contra as relações desiguais que se impõem os direitos humanos das
mulheres. O respeito à igualdade está a exigir, portanto, uma lei específica que dê
proteção e dignidade às mulheres vítimas de violência doméstica. Não haverá democracia
efetiva e igualdade real enquanto o problema da violência doméstica não for devidamente
considerado. Os direitos à vida, à saúde e à integridade física das mulheres são violados
quando um membro da família tira vantagem de sua força física ou posição de autoridade
para infligir maus tratos físicos, sexuais, morais e psicológicos.
[…]
As desigualdades de gênero entre homens e mulheres advêm de uma construção
sócio-cultural [sic] que não encontra respaldo nas diferenças biológicas dadas pela
natureza. Um sistema de dominação passa a considerar natural uma desigualdade
socialmente construída, campo fértil para atos de discriminação e violência que se
“naturalizam” e se incorporam ao cotidiano de milhares de mulheres. As relações e o
espaço intra-familiares [sic] foram historicamente interpretados como restritos e privados,
proporcionando a complacência e a impunidade. (BRASIL, 2004b, grifo nosso)

O diagnóstico do projeto expressa a desigualdade de gênero como a causa principal para a
violência e define que o grupo vulnerável a ela são as mulheres. Aponta para a impunidade e
complacência da sociedade e instituições perante esse tipo de violência. Por esse diagnóstico e por
ter sido construído em parceria com organizações feministas, o projeto apresenta forte perspectiva
de gênero. A mudança trazida pela LMP expressa-se, também, na forma de se referir à mulher,
segundo Matos, Brito e Pasinato:
A mudança está expressa, inclusive, na forma de referir-se à mulher, que deixa de ser
tratada como vítima, para ser tratada como “mulher em situação de violência”, reforçando
a compreensão da violência como violação de direitos humanos. A superação do
problema só poderia ser possível com o acesso das mulheres à justiça e a condições dignas
de vida. (MATOS, BRITO & PASINATO, 2020, p. 30)

O prognóstico apresentado é de uma política de ações integradas entre diversas
organizações do setor público como a Polícia, Ministério Público e Judiciário de modo a agilizar
a denúncia e levar à responsabilização de agressores. Também prevê a implementação de equipes
de atendimento multidisciplinar como psicólogos e assistentes sociais junto ao sistema de justiça

[…]
§ 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”.
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e a implementação e encaminhamento de mulheres para programas e serviços de proteção às
mulheres.
A criação das medidas protetivas de urgência também foi de grande importância. A ideia
de criar medidas cautelares específicas para os casos de violência doméstica estava em discussão
desde os anos 90, como vimos, mas eram principalmente medidas como o afastamento do agressor
do lar, proibição de aproximação do agressor à residência, trabalho e outros locais de convivência
da vítima. O projeto nº 4559 amplia essas medidas, separando-as em medidas relativas ao acusado
e medidas de proteção à mulher em situação de violência, entre as quais encontram-se medidas de
proteção patrimonial e encaminhamento a programas especializados para acolhimento e
atendimento.
Por fim, a crítica ao tratamento dado aos casos de violência doméstica nos Juizados
Especiais Criminais, que se baseava principalmente na mediação desses conflitos e na imposição
de penas pouco eficazes como a multa, leva à busca por mecanismos eficientes e sensíveis para o
processamento dessas demandas pelo Judiciário. São proibidas, então, penas restritivas de direitos,
prestação pecuniária, cesta básica e multa. Também é determinada a criação dos Juizados Especiais
de Violência Doméstica (JVDs) com competência híbrida – cível e penal – para facilitar o acesso
à justiça:
Como objetivo mediato, propõe a criação de Varas e Juizados Especiais da Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, com competência cível e penal, reconhecendo que
a melhor estrutura judiciária, para o atendimento à mulher em situação de violência, será a
criação destas Varas e Juizados Especiais.
As atuais Varas, por não terem um atendimento urgente e global, tem colocado a
mulher e sua família em situação de risco. Além das medidas penais a serem impostas, há
medidas cíveis a serem julgadas. Com a criação das Varas com competência cível e
penal, será outorgada ao juiz maior competência para julgar estas causas e facilitado
as mulheres o acesso à justiça e a solução dos conflitos. (BRASIL, 2004b, grifo nosso)

Por conta dessa multiplicidade de ações propostas, a LMP cria um “microssistema de
direitos” construído a partir da incidência feminista junto ao Legislativo e Executivo (MATOS,
BRITO & PASINATO, 2020, p. 24). Por trazer inovações dentro do próprio sistema jurídico –
como a competência híbrida dos juizados especializados – a LMP constituiu uma “ruptura” ou um
“giro paradigmático” (CAMPOS, 2017).
O Poder Legislativo teve grande participação no desenho da proposta final da LMP, como
indica uma das entrevistadas:
[...] o legislativo federal teve um papel muito importante na época da aprovação da Lei
Maria da Penha. O CFEMEA fez parte do Consórcio de organizações que fizeram o
anteprojeto de lei. Quando o Projeto foi apresentado junto com a Secretaria de Políticas
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para as Mulheres da época, as deputadas foram muito receptivas à proposta. A Jandira
Feghali, que foi a relatora, fez visita aos estados para saber como cada estado estava
enfrentando o problema da violência e como a lei podia incorporar a atuação dos estados,
de que forma a lei podia ser mais completa possível. Então o projeto foi muito respeitoso
com a colaboração dos movimentos e a Jandira teve um trabalho muito cuidadoso de
ampliar e colocar coisas melhores ainda no texto da lei, foi um passo super importante.
(Entrevista 04)

No caso da Lei Maria da Penha, uma confluência de atores – Executivo Federal, SPM,
sociedade civil e Legislativo – colaboraram para a elaboração da política que hoje conhecemos. A
deputada Jandira Feghali fazia parte da coalizão presidencial no Congresso à época, reforçando a
tese da relevância da atuação da coalizão presidencial no Legislativo na implementação da agenda
do Executivo (LIMONGI & FIGUEIREDO, 2017).
A aprovação desse projeto aponta para a prevalência, naquele momento, da percepção de
que criar estratégias de enfrentamento à violência doméstica era responsabilidade do Estado e uma
questão de garantia dos direitos humanos das mulheres. Além disso, essa violência era percebida
como um problema de gênero, fruto da desigualdade social entre homens e mulheres. Portanto,
nesse momento, prevaleceu o quadro interpretativo que chamaremos de proteção aos direitos
humanos das mulheres, prevendo uma multiplicidade de ações para a garantia de uma vida livre
de violência às mulheres:
Quadro 1 – Resumo do frame "Proteção aos direitos humanos das mulheres"

PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES





Diagnósticos
Violência doméstica como problema social e
de gênero;
Estado brasileiro é omisso perante a violência
doméstica;
Lei nº 9.099/95 não pode ser aplicada para
casos de violência doméstica;
Necessidade de política multissetorial
específica para a proteção das mulheres.





Prognósticos
Criação de leis e políticas específicas,
baseadas nos parâmetros internacionais
estabelecidos pela CEDAW e Convenção de
Belém do Pará;
Instituir instrumentos de assistência,
prevenção, segurança, justiça, disseminação
da lei e produção de dados sobre a violência.

O diagnóstico que prevalece é o da necessidade de uma política integral alinhada à
CEDAW e à Convenção de Belém do Pará, das quais o Brasil era signatário. Também a percepção
de que a violência doméstica e a indiferença do poder público perante o problema ferem os direitos
humanos das mulheres. Por fim, a violência é percebida a partir de uma perspectiva de gênero, ou
seja, tem-se em vista as desigualdades de poder entre homens e mulheres na sociedade, mas não
se pretende posicionar a mulher enquanto vítima, o que se torna evidente a partir do uso da
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expressão “mulher em situação de violência”. Por esses motivos, fica bastante claro também que
as estratégias implementadas até aquele momento – como as Delegacias especializadas e a Lei nº
9.099/9568 – eram consideradas insuficientes e insatisfatórias.
O prognóstico é de implementação de uma ação afirmativa desenhada como uma política
multissetorial com o emprego de diferentes instrumentos. Na área de assistência, há a previsão de
medidas assistenciais e de atenção à saúde, como a profilaxia e contracepção de emergência em
casos de violência sexual. As medidas de prevenção são diversas e incluem a capacitação de
funcionários da segurança pública e parceria entre governos e organizações sociais para a
implementação de serviços especializados. As medidas de segurança dizem respeito a questões
como o estabelecimento de um protocolo de atendimento às mulheres nas Delegacias. As ações na
justiça se voltam para garantir acesso à justiça e auxiliar a responsabilização e reparação de danos
pela via judicial, com a instituição de Juizados especializados, por exemplo. Por fim, as medidas
de disseminação – que também poderiam ser entendidas como mecanismos de prevenção – são
orientadas para campanhas publicitárias e educacionais. O prognóstico também inclui a inscrição
de um conceito abrangente de violência doméstica na legislação nacional, definindo e
diferenciando as violências física, sexual, psicológica, moral e patrimonial.
Esse frame parte do pressuposto, portanto, de que a violência é um problema complexo (ou
wicked problem) e multifacetado que só pode ser resolvido a partir de uma política também
complexa, que aborde, simultaneamente, diversas dimensões do problema e suas causas. Por ser
causada por desigualdades existentes na própria estrutura social, a violência não pode tampouco
ser solucionada de uma vez, mas é constantemente “re-solucionada”, nos termos de Rittel e Weber
(1973).
Pode-se dizer que a LMP também contribuiu para consolidar no ordenamento jurídico
brasileiro uma noção plural de família (IBDFAM, 2020; KALIL, 2020), já que define, em seu
artigo 5º, que a violência doméstica e intrafamiliar pode ocorrer:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que
são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade
expressa;
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Lei que institui os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, principais responsáveis pelo processamento de crimes
cometidos em contexto de violência doméstica à época, como tratamos no capítulo 1.
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III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido
com a ofendida, independentemente de coabitação. (BRASIL, 2006, grifo nosso)

É nesse sentido que uma das entrevistadas para a pesquisa descreve esse processo de luta
pelo reconhecimento e encaminhamento do problema da violência doméstica como uma aposta do
movimento de mulheres em uma mudança cultural, aposta essa que se inicia nos anos 70 e tem na
Lei Maria da Penha uma de suas principais vitórias normativas no país (Entrevista 04).
No ano seguinte, chama atenção o PL nº 4966/2005, por ter sido proposto por Eduardo
Cunha (PPB-RJ). O deputado, que estava em seu primeiro mandato, propôs projeto com objetivo
de instituir um serviço especializado para vítimas de estupro composto por:
[...] corpo policial especializado, peritos do Instituto de Medicina Legal - IML, membros
do ministério público, e defensores públicos, corpo médico especializado, assistentes
sociais, psicólogos e demais profissionais necessários ao bom funcionamento do CAIM
[Centros de Atendimentos Integrados à Mulher]. (BRASIL, 2005)

O diagnóstico do projeto é superficial e aponta para a importância de adotar medidas para
“salvaguardar a incolumidade física da mulher agredida” (BRASIL, 2005), identificando as
mulheres enquanto as vítimas principais da violência sexual. O prognóstico oferecido é de que a
“centralização do atendimento da [sic] vítima de estupro acelera o tratamento e possibilita que
medidas efetivas sejam realizadas mediante a implementação de política social na busca pela tão
almejada igualdade de gênero” (BRASIL, 2005). Em sua justificativa, utiliza-se do termo “gênero”
ao defender a igualdade entre homens e mulheres, mas sem qualquer aprofundamento, motivo pelo
qual entendemos que aí não há uma perspectiva de gênero. No entanto, à época, o uso do termo
“gênero” e o avanço da igualdade entre homens e mulheres pareciam ser bem aceitos.
Esse projeto pode ter sido inspirado pelas discussões em torno do projeto da LMP que
ocorriam na Câmara naquele momento e que traziam a proposta de implementação de serviços de
atendimento integral para facilitar a atenção às mulheres em situação de violência. Ele também
indica que o tema dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher esteve presente na agenda do
deputado desde o início de sua carreira política. Anos mais tarde, Eduardo Cunha, que é
declaradamente evangélico, ocupou a presidência da Câmara, cargo a partir do qual promoveu
proposta legislativa para restringir o acesso ao aborto, o PL nº 5069/2013.
Em 2005, o deputado Carlos Nader (PL-RJ) propôs quatro PLs relativos ao tema da
violência doméstica. No geral, os projetos também se alinham com o enquadramento de proteção
aos direitos humanos das mulheres, pensando a violência doméstica enquanto um problema de
gênero. Os diagnósticos de que se trata de um problema grave e de alta incidência e de que as
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mulheres têm medo de denunciá-lo são comuns aos projetos. No entanto, cada um traz diferentes
propostas: um Programa de Combate à Violência contra a Mulher na área da saúde69, programas
para geração de emprego e renda no âmbito da assistência social 70, uma proposta de notificação
compulsória da violência contra a mulher71, e o último propõe atendimento multidisciplinar para
homens autores de violência intrafamiliar72.
O projeto da Lei Maria da Penha, a proposta de notificação compulsória da violência pela
área de saúde e as propostas de Carlos Nader indicam um prognóstico similar de ação
multissetorial baseada em paradigmas internacionais de direitos humanos e feministas com a
adoção de diferentes instrumentos de ação pelo Estado. Percebe-se que a Saúde e o Sistema de
Justiça eram frequentemente o locus de atenção para a formulação desses projetos, mas eles
também englobavam a assistência social e a segurança pública.
O frame de proteção aos direitos humanos das mulheres surge em oposição ao status quo
discriminatório presente em leis como o Código Civil e o Código Penal, que também passam por
alterações durante a década de 2000. No período pré-LMP há projetos que não se alinham
completamente a esse frame, principalmente por não adotarem uma perspectiva de gênero. No
entanto, em geral, as propostas contestam as estratégias então em voga, como a Lei nº 9.099/95, e
a ausência de tipificação da violência doméstica na legislação.

4.2. A violência doméstica e intrafamiliar na Câmara entre 2007 e 2020:
entre consensos e disputas
Nos anos seguintes à Lei Maria da Penha, poucos projetos foram propostos sobre o tema.
No entanto, nesse momento começam a aparecer novas perspectivas em torno do problema da
violência doméstica. Um exemplo é o PL nº 5685/2009, proposto pelo deputado Gonzaga Patriota
(PSB-PE), que pretendia criar o estatuto da segurança doméstica do homem. Proposto em explícita
contestação à LMP, o PL tem objetivo de garantir a segurança de homens entre dezoito e sessenta
anos no âmbito familiar. Chamamos o quadro em que se baseia essa proposta de priorização dos
homens.

69

Projeto de Lei nº 4958/2005
Projeto de Lei nº 5335/2005
71
Projeto de Lei nº 5673/2005
72
Projeto de Lei nº 5677/2005
70
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Um dos itens do projeto trata especificamente da violência doméstica contra os homens,
copiando as definições da lei Maria da Penha:
Art. 6.º Constitui crime de violência doméstica e familiar contra o homem todo ato que
cause dano físico, moral, psicológico ou patrimonial ao homem, relacionado com
especificidades ou vulnerabilidades próprias do gênero masculino, nas seguintes
situações:
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por
vontade expressa; ou
III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual a pessoa agressora conviva ou tenha
convivido com o ofendido, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de
orientação sexual. (BRASIL, 2009)

Além da violência doméstica, o projeto também versa sobre o dever do poder público de
implementar ações para prevenir e cuidar da saúde do homem que, no texto do projeto, fica restrita
à disfunção erétil. Na justificativa, o deputado traz diversos dados sobre a menor frequência com
que homens buscam ajuda médica, em comparação às mulheres. Sobre a violência doméstica, não
cita dados, ou melhor, refere-se a isso apenas genericamente, quando afirma que “[é] cada vez
maior o número de pesquisas, realizadas mundo afora” sobre o tema (BRASIL, 2009). Por fim,
argumenta pelo reconhecimento da vulnerabilidade masculina e aponta:
O gênero masculino tem sido negligenciado, no que diz respeito a iniciativas públicas
visando a resguardar seus direitos, proteger sua saúde e defender os interesses que lhe são
típicos e peculiares. Os homens, de fato, têm vivido à margem da atividade legislativa.
Muitas peculiaridades do sexo masculino precisam ser contempladas pela legislação,
visando melhorar a saúde, a integração social, o respeito e a dignidade deste que é o
sustentáculo de milhões e milhões de famílias no Brasil, força de trabalho essencial para
a indústria, o comércio, a agricultura e todas as outras atividades que contribuem para o
progresso e o enriquecimento da nação. (BRASIL, 2009)

A apresentação dessa proposta em 2009 é uma clara resposta à LMP e à escolha de
priorização do enfrentamento à violência doméstica e sexual contra mulheres. Apesar de raro, esse
tipo de projeto aparece em alguns momentos, o que aponta para o que uma das entrevistadas
chamou de “quase consenso”: apesar de ter-se tornado uma das leis mais populares do país, ainda
são apresentadas algumas propostas contrárias ao paradigma da LMP de tempos em tempos
(Entrevista 04).
O quadro interpretativo de priorização dos homens, portanto, é composto pelo diagnóstico
de que a população masculina é negligenciada na ação pública. O prognóstico é correspondente:
devem ser criadas políticas específicas de atenção aos homens. Entendemos esse quadro como
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uma contestação ao frame de proteção aos direitos humanos das mulheres, proposto a partir de
uma perspectiva feminista. Por isso, entendemos que o quadro interpretativo priorização dos
homens faz parte de uma perspectiva conservadora.
Quadro 2 – Resumo do frame “Priorização dos homens”

PRIORIZAÇÃO DOS HOMENS


Diagnóstico
População masculina é negligenciada pela
ação pública.



Prognóstico
É preciso formular políticas públicas
específicas de atenção à saúde e segurança
doméstica dos homens.

Nesse momento também começam a ser apresentados projetos que visam acelerar e
garantir a punição de agressores. Nessa linha, o PL nº 3423/2008 do deputado José Linhares (PPCE) visa conferir prioridade aos processos sobre estupro, atentado violento ao pudor e violência
doméstica e familiar. Em sua justificativa, o autor sustenta que a punição rápida pode coibir a
violência:
De nada adianta haver leis penais adequadas se sua efetividade resta comprometida e
não há celeridade das punições. Evidentemente há crimes que revoltam a sociedade de
maneira mais acentuada que outros. Dentre estes, certamente, qualquer pessoa elencaria
os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, notadamente quando sua prática
envolve atos de pedofilia. Da mesma maneira, revolta o senso comum a prática da
violência familiar e doméstica.
É preciso que a punição desses delitos seja mais célere que a de outros, a fim de coibir
a violência em suas formas mais perversas que, infelizmente, se tornam cada vez mais
freqüentes [sic]. (BRASIL, 2008)

Por esses motivos, argumenta que se deve priorizar “aquilo que mais ofende a sociedade e
prejudica a família” (BRASIL, 2008). O projeto não possui qualquer perspectiva de gênero, nem
caracteriza as vítimas, mencionando apenas essa ofensa à sociedade e à família.
Também o PL nº 7118/2010, proposto pelo deputado Marcos Montes (PFL-MG), segue
abordagem parecida. Trata-se de um projeto simples, que propõe o aumento da pena para o crime
de homicídio nos casos em que a vítima tinha medidas protetivas. O prognóstico defende o
aumento do rigor punitivo como forma de enfrentar a violência:
Aumentar a pena dos crimes praticados contra aqueles que se encontram sob a guarda
do Estado, conforme a Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha -, é mais um meio protetivo
de combate à violência doméstica. Tal fato social tem exposto milhares de famílias a
viverem sob a escuridão do medo e a não denunciar os abusos sofridos no seio do lar por
questões, [sic] culturais, emocionais e econômicas.
Isso justifica o aumento de medidas protetivas para consolidar as denúncias,
aumentar a segurança e punir com rigor os infratores. Essa é uma proposta na qual
[sic] encoraja e protege as vítimas, além de inibir os infratores que desafiam o Estado e a
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instituição familiar, [e] caso isso não ocorra, puni-los com mais rigor. (BRASIL, 2010a,
grifos nossos)

Ambos os projetos compõem o enquadramento que chamamos de punitivista. A partir do
diagnóstico de que os mecanismos existentes para a responsabilização e punição de agressores são
insuficientes, esses projetos trazem propostas de aumento de penas, priorização de processos
judiciais que envolvem a violência doméstica, imposição de novas penalidades somadas às já
existentes (como a multa), entre outras formas de aumentar o rigor punitivo. Ilustramos este frame
na figura abaixo:
Quadro 3 – Resumo do frame “Punitivista”

PUNITIVISTA





Diagnóstico
Dados alarmantes sobre a violência
doméstica;
Mulheres são gravemente afetadas pela
violência doméstica, que gera traumas
irreparáveis;
Necessidade de aprimorar a LP;
Penas insuficientes e impunidade.






Prognóstico
Aumento do rigor punitivo por meio do
aumento e diversificação de penas, qualificar
crimes associados à violência doméstica
como hediondos, entre outras soluções;
Ampliar a vigilância ao agressor;
Aprimorar e ampliar atendimento policial.

A responsabilização e a punição de agressores eram pautas feministas e estão entre os
prognósticos do frame proteção aos direitos humanos das mulheres. A diferença é que, aqui,
essas propostas mostram-se independentes, não estando aliadas a políticas integrais de assistência
e prevenção. O rigor punitivo em si é visto como modo de prevenção. Além disso, a perspectiva
de gênero não está presente ou, se está, não aparece alinhada às ideias feministas, pois posicionam
a mulher enquanto vítima fatal da violência. Por propostas desse tipo terem sido muito frequentes
nos anos estudados, serão debatidas mais detalhadamente na seção 4.1.1.
Os anos seguintes não trazem muitas propostas. Isso se deve, entre outros motivos, à
mobilização da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que lançou a campanha “Mexeu com a
Lei Mexeu Comigo”, em defesa da LMP. No documento, a Secretaria aponta que as tentativas de
alteração da lei poderiam representar retrocessos ao sistema de direitos desenhado:
A tentativa de revisão de alguns de seus artigos e o questionamento da lei como um
importante instrumento de proteção às mulheres pode representar um significativo
retrocesso na sua implementação e aplicabilidade. Após estes cinco anos de existência da
Lei é necessário ampliar o seu alcance, assegurando todos os mecanismos e instrumentos
nela previstos e garantindo assim, à todas as mulheres em situação de violência, seus
direitos e sua cidadania. (SPM, 2011)
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Em 2013, vemos um número maior de projetos oriundos de discussões da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI)73 sobre a violência doméstica, que ocorreu em 2012. A
CPMI foi iniciada seis anos após a promulgação da Lei Maria da Penha para investigar o cenário
da violência contra a mulher no Brasil, já que a violência continuava crescendo mesmo após a lei,
e para apurar denúncias de omissão do poder público na aplicação de instrumentos da LMP
(CAMPOS, 2015).
Uma das conclusões da CPMI foi a falta de orçamento para a implementação de políticas
para as mulheres. A Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) era a principal fonte de repasse
orçamentário para a implementação de serviços especializados por estados e municípios, e a CPMI
apurou que, na época, a média dos valores efetivamente pagos pela SPM para os municípios era
apenas de R$ 2.100,0074 para o financiamento de ações de prevenção e enfrentamento à violência
baseada em gênero (CAMPOS, 2015, p. 521).
Como forma de enfrentar o déficit de orçamento público, o Senador Jayme Campos (DEMMT) apresentou o PL nº 5019 (PLS nº 109/2012), com a proposta de instituir o Fundo Nacional de
Amparo a Mulheres Agredidas (FNAMA) para oferecer ajuda financeira e treinamento
profissional para mulheres que sofreram violência doméstica. O Fundo seria composto por (i) 10%
do recolhimento de multas penais; (ii) doações de pessoas físicas e jurídicas; (iii) contribuições de
governo e organizações estrangeiras; e (iv) outros recursos não especificados (BRASIL, 2013b).
Essa proposta não possui texto de justificativa e permanecia em tramitação até o fechamento desta
dissertação.
Outra proposta de 2013 que também previa o pagamento de auxílio a mulheres em situação
de violência foi o PL nº 6011, proposto no âmbito da CPMI. O benefício mensal seria pago
“enquanto durar a violência” e teria o valor de um salário-mínimo, a ser pago com recursos da
União e do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) (BRASIL, 2013e).
Em entrevista para esta pesquisa, uma assessora parlamentar aponta que a questão
orçamentária é relevante para entender o tipo de proposta apresentada no Congresso Nacional:
73

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) e as Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito (CPMI) são
grupos de trabalho temporários formados por deputados federais – no caso das CPIs – ou deputados e senadores – no
caso das CPMIs. Seu objetivo é investigar “fato de relevante interesse para a vida pública e para a ordem
constitucional, legal, econômica ou social do País”, segundo o site da Câmara dos Deputados. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito, acesso
em 31 jan. 2021.
74
Em 2013, ano em que foi publicado o Relatório Final da CPMI, esse valor equivalia a um pouco mais de 3 saláriosmínimos (R$ 678,00).

118

[...] isso eu acho um ponto importante: você tem que indicar a estimativa, pela nossa
Constituição, de quanto a medida, a política que você está implementando vai necessitar.
Então você tem que fazer a estimativa desse gasto e, preferencialmente, indicar a fonte de
receita praquilo. Com o país do jeito que está, com o teto de gastos também, não é algo
muito fácil. (Entrevista 01)

A entrevista foi concedida no contexto atual, da 56ª legislatura (2019-2022), mas as
disputas orçamentárias não são atuais, como percebemos ao retomar os achados da CPMI de 2012
e a partir de outras entrevistas. A entrevistada sugere que, por conta das dificuldades de alocar
recursos, projetos com medidas que não demandam alocação de recursos podem ser priorizados.
Entre projetos com baixo custo, estão aqueles que estabelecem a criminalização de condutas ou
que aumentam as penas de crimes já existentes, favorecendo o enquadramento punitivista.
Interessante para ilustrar essa discussão é o PL nº 6622/2013, do deputado Carlos Sampaio
(PSDB-SP), primeiro projeto, pelo nosso levantamento, que visa criminalizar o feminicídio no
Brasil. A proposta define feminicídio nos seguintes termos:
Matar alguém pela condição de ser mulher, com mutilação, desfiguração ou violência
sexual, antes ou depois da morte, tendo ou não o agente relação de afeto ou parentesco
com a vítima. (BRASIL, 2013c)

A proposta também visa criminalizar a violência psicológica contra a mulher que, apesar
de ser juridicamente definida na Lei Maria da Penha, não é tipificada enquanto crime. Em sua
justificativa, chama atenção um parágrafo que trata do repasse de verbas para as políticas de
enfrentamento à violência. O parlamentar defende o aumento da destinação de recursos para a
implementação dessas políticas e exemplifica:
[...] tomemos como exemplo a execução orçamentária relativa à programação dos
“atendimentos às mulheres em situação de violência”: de acordo com os dados constantes
do SIAFI do dia 22 de outubro de 2013, a dotação inicial para a aludida programação,
referente ao presente exercício financeiro, era de R$ 108.920.000,00 (cento e oito
milhões, novecentos e vinte mil reais). Desta, até o corrente mês de outubro, foi
empenhado o montante de R$ 42.938.663,21 (quarenta e dois milhões, novecentos e trinta
e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) e efetivamente pago o
valor de R$ 4.949.140,00 (quatro milhões, novecentos e quarenta e nove mil, cento e
quarenta reais), o que corresponde a 4,54% (quatro vírgula cinquenta e quatro por cento)
da dotação total. (BRASIL, 2013b)

O parágrafo é uma cobrança voltada ao Poder Executivo, o projeto não traz propostas
referentes a esses programas de atendimento às mulheres. No entanto, destacamos aqui a discussão
orçamentária, de grande relevância para o direcionamento das propostas apresentadas pelos
parlamentares.
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A CPMI também diagnosticou a precariedade da rede de atendimento especializada, a
resistência da aplicação da LMP nos tribunais e reforçou a proibição de uso de medidas de
atenuação de pena para casos de violência doméstica (CAMPOS, 2015). Para tentar resolver esses
problemas, um dos projetos propostos foi o PL nº 5114/2013, de autoria de diversas deputadas e
deputados do PCdoB, como Manuela D’Ávila, Jandira Feghali, Jô Moraes e outras.
Essa proposta é mais extensa e detalhada que a maior parte dos projetos analisados e se
destacou durante a análise por sugerir diversas alterações legislativas na LMP e no Código Penal.
Algumas das alterações propostas foram: aumento da pena mínima para lesão corporal em situação
de violência doméstica; concessão de especial valoração à palavra da vítima nos casos de
afirmações coerentes associadas a um histórico de violência; obrigação de estruturação de serviço
pelo Ministério Público e pela Polícia para o atendimento às mulheres vítimas de violência
doméstica quando houver desobediência a medidas protetivas de urgência; regulamentação da
competência cível do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, entre outras
(BRASIL, 2013d).
A leitura dessas propostas sugere que o quadro interpretativo proteção aos direitos
humanos das mulheres se manteve predominante e se complexificou após a CPMI da violência
contra a mulher. As investigações trouxeram um diagnóstico detalhado das políticas sendo
implementadas em todo o Brasil e apresentaram diversos gargalos relevantes para a efetivação das
medidas propostas pela LMP. O diagnóstico da CPMI, em geral, aponta para a necessidade de
implementação da LMP em todo território nacional, reafirmando o paradigma por ela instituído.
Neste momento, então, surgem no Congresso discussões sobre novas linhas de ação: sobre a
implementação da lei nos estados e municípios, sobre a destinação de recursos para estas políticas,
sobre o alcance e capacidade de atendimento dos serviços especializados e sobre questões
processuais relevantes para a responsabilização de agressores. As propostas legislativas que se
originaram a partir da CPMI trataram, principalmente, de questões relacionadas ao sistema de
segurança e justiça e de discussões orçamentárias.
Como afirma uma das entrevistadas para esta pesquisa, a agenda em torno da violência
ampliou-se com o passar dos anos e inspirou-se em outras políticas sociais, como o SUS e o SUAS:
Acho que a agenda era mais restrita e, historicamente, ela foi se ampliando para entender
melhor qual era o conjunto de necessidades dessas mulheres de uma forma geral. Acho
que isso também tem a ver com a construção de políticas sociais, de outros estatutos, de
outros direitos que foram se instituindo também. Não é à toa que a política de
enfrentamento à violência contra as mulheres, a política para as mulheres, ela vem trazer
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os conceitos do SUS, que é de muito antes, mas traz o conceito da integralidade, da
territorialidade. Ela vem bebendo dessas outras experiências de políticas públicas,
entendendo essa ampliação. E é muito recente, na verdade. (Entrevista 07)

Em matéria da Agência Câmara de Notícias, percebe-se que os debates em torno da
alteração da LMP continuam a acontecer em 2014. Em sessão no plenário, a Secretária Nacional
de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SPM questiona o motivo de haver, à época,
47 propostas de alteração da lei, considerada uma das melhores do mundo pela ONU. Ela pergunta:
“Por que queremos mudar a lei, ela é ineficiente ou é o Estado que é ineficiente ao aplicá-la?”
(AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2014a).
Segundo uma de nossas entrevistadas, a Secretaria de Política para as Mulheres cumpria
um papel mediador muito importante entre Executivo e Legislativo, promovendo a opinião de que
a LMP não deveria ser desnecessariamente alterada, que a lei deveria amadurecer e ser
implementada pelos estados:
[...] antes a gente tinha uma SPM mais ativa na interlocução com a Bancada e na
negociação com as parlamentares sobre que projetos avançariam e seriam importantes.
Então a Secretaria, até o final do governo Dilma, cumpriu um papel de mediação e isso
reduzia significativamente o número de projetos apresentados de modificação. E tinha um
acordo na época de Secretaria, organizações [da sociedade civil] e parlamentares de evitar
ao máximo modificar a Lei Maria da Penha. Então se você pega [...] o histórico, eram
poucos os projetos apresentados, pouquíssimos votados, porque tinha um pouco esse
acordo: [...] vamos deixar a lei amadurecer, os estados implementarem e quando for para
fazer mudanças, a gente faz mudanças mais dialogadas em blocos, muda o que tiver que
mudar mesmo, mas não ficar fazendo mudança no varejo porque, se não, a lei vira um
Frankenstein, ninguém vai nem reconhecer mais a Lei Maria da Penha depois de uns anos.
(Entrevista 04)

No entanto, 2014 foi um ano relevante para as discussões em torno das pautas de gênero
no Legislativo, visto que foi neste ano que o Plano Nacional da Educação (PNE) teve, ao longo de
sua tramitação no Congresso Nacional, a palavra “gênero” retirada de seu texto. Deputados como
Jair Bolsonaro (à época, no PP-RJ), Paulo Freire Costa (PR-SP) e Pastor Eurico (PSB-PE) se
opuseram ao uso do termo, defendendo redação mais genérica proposta pelo Senado Federal.
Conforme fala deste último em reunião deliberativa de Comissão Especial sobre o Projeto (PL nº
8.035/2010):
O que acontece, Sr. Presidente, é que não vemos a razão de um movimento querer
introduzir no Plano Nacional de Educação ideologia de gênero. [...] A própria
Constituição, como foi citada, já dá guarida para isso, e o texto do Senado contempla a
todos, independentemente da prática de qualquer pessoa, do segmento de qualquer
pessoa, da ideologia de qualquer pessoa. O texto do Senado contempla a todos. [...] Então,
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Sr. Presidente, por esse motivo, nós não somos a favor que seja introduzida no Plano
Nacional de Educação a ideologia de gênero. (Deputado Pastor Eurico, PSB-PE)75

Na mesma ocasião, o pastor avisou àqueles que “defendem a questão da identidade de
gênero [...], que por trás dessa ideologia de gênero”, há “uma ideologia marxista”76, associando o
uso do termo ao comunismo.
Nossas entrevistadas apontam que o ano de 2013 foi o momento de inflexão, quando o
Legislativo começa a deixar de ser visto como um espaço de conquista de direitos e interlocução
com o movimento de mulheres e passa a ser um espaço de disputas acirradas:
[...] o jogo virou para a gente [movimentos feministas], a gente sentiu que [...] tinha risco
de perder espaços institucionais importantes, em 2013 com a eleição do Marco Feliciano77
para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Foi quando a gente viu que o jogo
tinha virado. O próprio Eduardo Cunha à frente da Presidência da Câmara em 2015/2016
também tinha uma posição conservadora e também usava ideologia de gênero quando
convinha a ele. Foi um período em que a gente teve muito receio dos retrocessos porque
ele à frente da presidência tinha muito poder e muita condição de fazer passar coisas [...].
(Entrevista 04)

A partir desse momento, começa a despontar com maior força um movimento de oposição
à “ideologia de gênero”78, promovido por setores cristãos e conservadores do Legislativo.
Em 2014, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) propôs o PL nº 8032 com o objetivo de
ampliar “a proteção de que trata a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - às
pessoas transexuais e transgêneros” (BRASIL, 2014a). Destacamos esse projeto por sua tentativa
de disputa interpretativa em torno da categoria mulheres. A LMP classifica a violência doméstica

75

Fala do Deputado Federal Pastor Eurico (PSB-PE) em reunião ordinária da Comissão Especial sobre o PL nº 8035/10
(Plano
Nacional
de
Educação)
em
22/04/2014.
Disponível
em:
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0387/14, acesso em 04 fev.
2021.
76
Idem, ibid.
77
À época, deputado pelo Partido Social Cristão (PSC); Marco Feliciano é pastor e representante da Frente
Parlamentar Evangélica. O deputado ficou conhecido por promover ações chamadas de “cura gay” e por ser contrário
ao emprego do termo “gênero”, ambas ações ligadas ao interesse de valorização e proteção da família (LIMA, 2015;
GONÇALVES, 2017).
78
“Ideologia de gênero” é a forma como setores conservadores se referem à perspectiva de gênero idealizada pela
teoria feminista. Enquanto a categoria “gênero” é construída de modo a evidenciar o aspecto cultural das diferenças
entre homens e mulheres, a oposição à ideologia de gênero tem o objetivo de reafirmar a dimensão biológica. Essa
reafirmação da biologia cumpre dois papeis: o de negar o reconhecimento de identidades transexuais e travestis,
restringindo a identidade da mulher à sua biologia, e o de reafirmar o papel maternal das mulheres e a centralidade
social da família heterossexual. Melo (2020, p. 5) identifica alguns pontos em comum na literatura crítica ao gênero:
a fragilidade da infância, que deve ser protegida; a associação de grupos LGBT, feministas, marxistas e comunistas;
a substituição do “gênero” pelo “sexo”, como forma de “restituir na linguagem legal o binarismo e a
heterossexualidade compulsória”; ênfase no caráter ideológico e não científico da teoria de gênero, entre outros. Sobre
o desenvolvimento da oposição à “ideologia de gênero” no governo e sociedade civil brasileiros, recomendo a leitura
de Miskolci e Campana (2017), Machado (2018) e Melo (2020).
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e familiar contra a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero” (BRASIL, 2006),
se valendo de um conceito universal de mulher.
No entanto, essa premissa gerou controvérsia em torno da aplicabilidade da lei para a
população transexual e travesti. A Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) lançou Nota Técnica em defesa da aplicabilidade da lei,
argumentando que:
A Lei Maria da Penha não cria qualquer restrição às transexuais e travestis, tampouco
exige prévia retificação do registro civil ou cirurgia de adequação de sexo, e onde a lei
não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo. Estabelecida proteção da mulher como
gênero, e não como sexo, mostra-se plenamente aplicável à violência doméstica praticada
contra transexuais e travestis do gênero feminino. (OAB, 2014)

Nesse sentido, o uso legislativo da expressão gênero permite ampliar o entendimento do
que é ser mulher de um fundamento meramente biológico – sexo – para um fundamento social,
mais abrangente. Essa mesma posição era defendida pela SPM, conforme reportagem do El País
sobre esse projeto de lei:
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Governo
Federal, disse por meio de nota ser favorável à aplicação da Lei Maria da Penha para
transexuais e transgêneros, endossando o projeto de lei em tramitação. "Quando a lei
menciona que a proteção deve ser dada às mulheres, não restringe sua aplicação às
mulheres cisgêneros, isto é, aquelas que se identificam com o gênero que lhe fora
atribuído no momento de seu nascimento. É possível, portanto, que a Lei Maria da Penha
seja aplicada para a proteção das mulheres transexuais e transgêneros". (NOVAES &
ROSSI, 2015)

Nessa mesma reportagem, no entanto, a deputada Jandira Feghali já mencionava a presença
de entraves para a aprovação da proposta em razão de uma composição conservadora da Câmara
dos Deputados. A justificativa para o projeto descreve o que é a transexualidade – nascer
biologicamente com um sexo, mas se ver pertencente a outro – e entende que aplicar a proteção
da LMP para essa população é “natural e necessário” (BRASIL, 2014a). Segundo a reportagem
sobre o projeto, a deputada afirma que ela “corrige uma limitação da lei” (NOVAES & ROSSI,
2015). Encontramos em nossa pesquisa poucos PLs com perspectivas interseccionais ao longo dos
anos. A percepção de que o universo “mulheres” não é homogêneo parece ocorrer de forma lenta
e gradual nas proposições da Câmara sobre violência doméstica: 2019 é o ano com mais projetos
que fazem menção à raça e outras características das mulheres em situação de violência,
identificadas, majoritariamente, como negras, jovens e que habitam o Norte, Nordeste e CentroOeste do Brasil (BRASIL, 2015e; 2019d; 2019g; 2019h).
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Apenas a menção, no entanto, não basta para que a proposta tenha um objetivo
verdadeiramente interseccional, ou seja, que abarque a multiplicidade de mulheres em situação de
violência. Uma proposta que parece corresponder a essa necessidade é a de garantir a presença de
intérpretes para mulheres portadoras de deficiência auditiva ou com dificuldades de comunicação
no momento do atendimento policial ou jurídico. Essa proposta aparece nos PLs nº 4067/2019, de
Rosangela Gomes (PRB-RJ), e nº 4258/2019, de Luiz Lima (PSL-RJ), ambos inspirados pela
matéria “Mulheres surdas não conseguem denunciar violência doméstica por falta de intérpretes”,
publicada n’O Globo em 14 de abril de 2019:
Depois de quase cinco anos sofrendo com a violência de seu marido, Carla [nome
fictício] precisou de três tentativas — em 2014, 2017 e neste ano — para conseguir
encaminhar um pedido de medida protetiva na Delegacia da Mulher do Rio. Sua surdez
impedia a comunicação com os funcionários, já que o local não conta com um intérprete
para auxiliar portadores de deficiência auditiva. Devido à demora do processo — também
por falta de testemunhas —, ela voltou a sofrer agressões e pensou que fosse morrer antes
de conseguir a medida. (COSTA, 2019a)

O relato aponta para os obstáculos que são impostos a mulheres portadoras de deficiência
no momento da denúncia. Ferraz (2020), ao estudar o que denominou “leis penais de gênero”,
percebeu a universalização da identidade feminina, construída principalmente em torno da
categoria “vítima”. Segundo a autora, a consequência dessa uniformização das experiências e
necessidades das mulheres dentro da categoria ‘vítimas’ é unificar as experiências femininas em
um “rol restrito de interesses supostamente homogêneos” das mulheres em situação de violência.
Essa homogeneização invisibiliza, ainda, outros marcadores sociais além do gênero, como classe
e raça (FERRAZ, 2020, p. 168).
O ano de 2014 também foi quando o então deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) agrediu79 a
deputada Maria do Rosário (PT-RS) no Plenário da Câmara, afirmando que não a estupraria porque
ela não merece. Esse caso ganhou projeção nacional e a Bancada Feminina redigiu nota de repúdio
contra o parlamentar, afirmando que:
Não é a primeira vez que o referido deputado usa das prerrogativas do mandato
parlamentar para transgredir o Regimento Interno, ficando à vontade para promover
diferentes formas de violência. Incitar este ato de barbárie é ainda mais grave quando
recordamos que, apenas em 2013, o Brasil registrou 50 mil casos de estupro, podendo ter
chegado ao alarmante patamar de 143 mil casos, devido justamente à banalização desta
forma de violência. (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2014b)

79

Jair Bolsonaro usou essa mesma ofensa contra Maria do Rosário pela primeira vez em 2003, quando também a
empurrou e a chamou de “vagabunda”. O fato foi filmado pela Rede TV em vídeo que, posteriormente, viralizou nas
redes bolsonaristas. A ofensa é novamente repetida em 2014 enquanto Bolsonaro dicursava em plenário. Dessa vez,
Bolsonaro foi condenado a indenizar Maria do Rosário pelo ocorrido (ANJOS, 2019).
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Esse episódio exemplifica a violência política sofrida por parlamentares mulheres na
Câmara. Como se sabe, apesar desse episódio – e talvez, em parte, por conta da visibilidade
alcançada por Bolsonaro a partir desse tipo de posicionamento radicalizado – ele foi eleito à
presidência quatro anos depois.
O ano de 2015 deu início à 55ª Legislatura, a mais fragmentada desde a redemocratização
até aquele momento (VASQUEZ & FERNANDES, 2015). Essa Legislatura também foi marcada
pela eleição de Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. Apesar de ter ocupado a
posição por um período relativamente curto – o deputado teve seu mandato suspenso em maio de
2016 após ser investigado por corrupção no âmbito da Operação Lava Jato – foi ele o responsável
por articular e aceitar o pedido de impeachment da então presidente, Dilma Rousseff. O processo
foi levado a cabo e, em 2016, o então vice, Michel Temer, assumiu a presidência da República.
É nesse cenário político que tramitava a proposta de Feghali para ampliar a definição em
torno do “ser mulher”, permitindo, expressamente, a aplicação da LMP para mulheres transexuais
e travestis. A ideia encontra, portanto, um contexto menos favorável em uma Câmara mais
conservadora. Nesse contexto, percebemos o desenvolvimento de um quadro interpretativo
familista-essencialista dentro da Câmara dos Deputados, que se apresenta em propostas que se
opõem à “ideologia de gênero”, ao aborto e outras pautas importantes para as mulheres.
Quadro 4 – Resumo do frame “Familista-essencialista”

FAMILISTA-ESSENCIALISTA





Diagnóstico
Família é o núcleo-base da sociedade e deve
ser protegida pelo Estado;
Visão essencialista: o feminino e o masculino
são dados biológicos;
As diferenças entre homens e mulheres são
naturais, não sociais;
A maternidade é um destino natural das
mulheres.






Prognóstico
Casamento e formação de família devem ser
reservados aos casais heterossexuais;
O aborto deve ser proibido em qualquer
hipótese;
A família deve ser o espaço primordial de
assistência e cuidado;
Negação da “ideologia de gênero”, que
ameaça a família e a organização social.

O primeiro sinal de que a oposição à “ideologia de gênero” teve impacto no debate sobre
políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres foi a promulgação da Lei do Feminicídio
(Lei nº 13.104/2015). Originada a partir do PL nº 8305/2014 (Projeto de Lei do Senado nº
292/2013), a proposta teve origem na CPMI da Violência contra a Mulher e originalmente definia
o feminicídio como o homicídio cometido “contra a mulher por razões de gênero”. Entende-se que
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há “razões de gênero” quando o crime envolve (i) “violência doméstica e familiar” ou (ii)
“menosprezo ou discriminação à condição de mulher” (BRASIL, 2014c).
No entanto, a redação final opta pelo termo “sexo feminino” e não “gênero”, alteração que
ocorreu por meio de emenda realizada pela deputada Jô Moraes (PCdoB-MG), que solicitou a
alteração do termo “gênero feminino” (BRASIL, 2015a). O texto aprovado, portanto, descreve o
feminicídio como o homicídio em que “há razões de condição de sexo feminino” (BRASIL,
2015b).
Na esteira de substituir “gênero” por “sexo feminino”, encontra-se o PL nº 477/2015,
proposto pelo deputado Eros Biondini (Pros-MG), que visava à substituição do termo “gênero” na
LMP pelo termo “sexo”. O argumento central era que “o conceito está sendo utilizado para
promover uma revolução cultural sexual de orientação neomarxista” que levaria ao fim da família,
da masculinidade e da feminilidade (BRASIL, 2015c):
Na realidade, o conceito está sendo utilizado para promover uma revolução cultural
sexual de orientação neo-marxista [sic]. Na submissão do feminino ao masculino através
da família, Marx e Engels enxergaram o protótipo de todos os subsequentes sistemas de
poder. Se esta submissão é consequência da biologia, não há nada a que [sic] se fazer.
Mas se ela é uma construção social, ou um gênero, então, a longo prazo, ela poderia
ser modificada até chegar-se à uma completa igualdade onde não haveria mais
possibilidade de opressão de gênero, mas também em que não haveria mais famílias,
tanto heterossexuais como alternativas, em que a educação caberia como [sic] uma
tarefa exclusiva do Estado, e onde não existiria nenhum traço diferencial entre o
masculino e o feminino. Em um mundo de genuína igualdade, segundo esta concepção,
todos teriam que ser educados como bissexuais e a masculinidade e a feminilidade
deixariam de ser naturais. (BRASIL, 2015c, grifo nosso)

Na argumentação do autor, aceitar a “ideologia de gênero” teria como consequência a
completa igualdade entre homens e mulheres, mas o custo disso seria o fim das famílias, a
responsabilidade do Estado pela educação de todos e o fim de qualquer diferenciação entre homens
e mulheres. O uso do termo “gênero” serviria, inclusive, para desfavorecer a promoção dos direitos
das mulheres:
A curto prazo, a substituição da luta contra a discriminação da mulher pela luta contra
a discriminação de gênero desvirtua o foco pela luta a favor da mulher. Se o que se
pretende é promover o trabalho contra a discriminação de gênero, o conceito não deve
tomar fazer [sic] sua entrada na legislação através de uma carona desapercebida através
dos projetos especificamente destinados para favorecer a mulher.
[...]
Esta substituição é a que representa, no momento, o verdadeiro objetivo do legislador
e o autêntico serviço prestado à mulher brasileira, já demasiadamente sofrida para ter que
ver-se instrumentalizada inclusive no próprio momento em que está sendo promovida.
(BRASIL, 2015c)

126

O termo “gênero” como sinônimo de “mulher” seria uma instrumentalização, portanto, das
“pautas femininas” em nome de uma ideologia de cunho marxista e antifamilista. Por meio do site
do deputado, descobrimos que o projeto foi elaborado em conjunto com dois outros deputados:
Flavinho da Canção Nova (PSB-SP) e Diego Garcia (PHS-PR). Informações do site sobre esse PL
dão a entender que outro objetivo da proposta era restringir a aplicação da lei às mulheres em
sentido estrito, puramente biológico, excluindo assim as transexuais, e faria isso em favor da
família e dos valores cristãos:
No entendimento dos deputados, no texto original da Lei o termo “Gênero”
poderia abrir precedente para que a chamada “ideologia de gênero” fosse aplicada,
gerando um entendimento de que qualquer pessoa poderia se considerar “mulher”,
sendo assim beneficiado [sic] pela lei. Contra a “ideologia de gênero”, o deputado Eros
Biondini declarou que esse é mais um passo para impedir que o termo avance legalmente.
“Precisamos defender nossas famílias e nossa sociedade da nociva "ideologia de gênero",
e acredito que esse projeto é mais uma forma de impedir que isso vá à frente”, declarou o
deputado.
Defensores da família e dos valores cristãos, os deputados afirmam que o projeto é
mais um instrumento para coibir a violência contra a mulher, principalmente no seio
familiar. (EROS BIONDINI, 2015, grifo nosso)

Esse PL foi retirado pelo próprio autor em 2016, um ano após receber parecer favorável da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, proferido pelo deputado
Flavinho (PSB-SP). Não sabemos ao certo o que levou o deputado a retirar a proposta, mas nossa
hipótese é que o projeto não avançou por ter sido contestado por grupos LGBT+ e feministas80.
Esse quadro, portanto, parte do diagnóstico de que o conceito de gênero ameaça a família,
base da organização social vigente, e a heterossexualidade. Aceitar a “ideologia de gênero”
significaria, portanto, abrir espaço para famílias homoafetivas e identidades transexuais. Esse
frame possui caráter transnacional e começa a se desenvolver a partir de 1995, no contexto da
Conferência de Pequim, quando o termo “gênero” foi utilizado pela primeira vez em um
documento normativo oficial da ONU81. O quadro interpretativo de oposição à ideologia de

80

O projeto gerou movimentações contrárias à época, como apontam notícias publicadas em 2016 (GUIA GAY SÃO
PAULO, 2016; AMARAL, 2016; ANDRADE, 2016).
81
Scott (2012) narra que, apesar do termo ter sido utilizado, diversos países expressaram suas compreensões em torno
do termo: “’Guatemala interpreta a concepção de gênero unicamente como feminino e masculino em referência a
mulheres e homens’. Os delegados do Peru insistem que ‘direitos sexuais referem-se unicamente às relações
heterossexuais’. O Vaticano expressa uma maior ansiedade geral sobre o rompimento das próprias fundações da
sociedade: ele tomou o significado de gênero como sendo ‘baseado na identidade biológica sexual, masculino ou
feminino’. Durante os debates do ICC [International Criminal Court], um comentarista notou que se gênero fosse
permitido para se referir a qualquer coisa além do masculino e feminino, o Tribunal estaria em posição para
‘reestruturar drasticamente a sociedade em todo o mundo’.” (SCOTT, 2012, p. 343).
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gênero, portanto, tem raízes no cristianismo, sendo desenvolvido a partir da Igreja Católica e se
opõe à teoria feminista.
Conforme descreve Biroli (2018), a “reação conservadora”, expressa em propostas como
essas, parte da oposição ao comunismo e marxismo e à “ideologia de gênero”. Ainda, segundo
Vasquez e Fernandes (2015), as pautas do conservadorismo brasileiro se alteraram ao longo dos
anos, aliando o liberalismo econômico ao conservadorismo moral. Os autores afirmam que os
parlamentares conservadores no Brasil tendem a promover o enxugamento do Estado na economia
e uma maior participação dele na garantia da ordem social (VASQUEZ & FERNANDES, 2015).
Com o tempo, questões sociais e morais passaram a integrar a agenda conservadora por
meio das defesas da regulação da moralidade, da família e dos “bons costumes”. Ganham espaço,
então, discussões sobre drogas, aborto, sexualidade, redução da maioridade penal (VASQUEZ &
FERNANDES, 2015). Nessa esfera das discussões morais – ou pautas de costumes – entra a
discussão sobre o uso legislativo do termo “gênero”.
No geral, os projetos propostos em 2015 trazem, principalmente, alterações incrementais à
LMP. O número de projetos apresentado sobre violência doméstica em 2015 foi maior do que em
qualquer ano anterior82. Notamos que, a partir desse ano, começam a surgir propostas que serão
recorrentes até 2020, como a implementação do botão de pânico para as mulheres em situação de
violência83; o direito de regresso da Previdência Social contra agressores84; prioridade em
programas habitacionais para mulheres em situação de violência85 e aprimoramento do
atendimento policial86. Essas propostas serão discutidas com maior profundidade nas seções
seguintes.
Dois projetos diferentes chamam a atenção em 2015, por conferirem ao juiz poder de
determinar a matrícula de dependentes das mulheres em situação de violência em uma nova escola,
para os casos em que essa mulher tiver que se afastar de seu antigo local de moradia. São os PLs
nº 2973, de Rômulo Gouveia (PSD-PB), e nº 3370, de Rosângela Gomes (PRB-RJ).
Posteriormente, em 2017, outro projeto foi apresentado com esse mesmo fim, o PL nº 8599/2017
82

A ferramenta de busca de propostas legislativas do site da Câmara dos Deputados retorna 47 resultados de projetos
de lei ordinária apresentados em 2015 para as palavras-chave “violência doméstica”. Para esta pesquisa, selecionamos
12 projetos que estavam em tramitação até maio/2020 e que foram propostos em 2015.
83
PL nº 1180/2015.
84
PL nº 290/2015, PL nº 422/2015, PL nº 3846/2015. Essas propostas visam garantir que a Previdência Social possa
solicitar do agressor ressarcimento pelos gastos dispendidos com as mulheres em situação de violência.
85
PL nº 4116/2015.
86
PL nº 42/2015.
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pela deputada Geovania de Sá (PSDB-SC). Esse último projeto foi retomado em 2019 – sob o
número 1619/2019 – ano em que foi discutido e aprovado, alterando a LMP.
No ano de 2016 encontramos propostas similares às do ano anterior. Por esse motivo, dois
tipos de propostas de destacam, ambas relacionadas à mídia. O primeiro tipo é inspirado em casos
que ganharam atenção midiática. Nesse sentido, foram propostos projetos de lei que propõem a
aplicação da LMP em casos em que a mulher agredida não tem relação anterior com o agressor,
motivados por um caso de violência contra duas mulheres ocorrido na cidade de Três Corações –
MG e que ganhou a atenção pública em 2016. A segurança de um clube trabalhava quando
testemunhou um homem agredir sua esposa e, ao tentar socorrê-la, foi agredida também. Esse caso
inspirou a proposição dos PLs nº 6838 e 6939, desse mesmo ano, pelos deputados Sinval Malheiros
(PV-SP) e Fábio Faria (PSD-RN) respectivamente.
Apesar de terem sido motivados por um caso individual, ambos os Projetos diagnosticam
a insuficiência da LMP para os casos em que os envolvidos não se conhecem e a violência ocorre
publicamente. No entanto, a partir dessa percepção de insuficiência, os deputados optaram por
propor alterações incrementais na lei que permitissem sua aplicação em casos que não podem ser
qualificados como de violência doméstica.
Algumas entrevistadas que trabalham com assessoria parlamentar destacaram a relevância
dos casos de grande repercussão para a proposição legislativa. Nesse sentido, por ser um tema que
capta atenção e gera indignação, os parlamentares também podem querer “deixar sua marca” sobre
o tema (Entrevista 01). Um caso midiático como o ocorrido em Três Corações, por exemplo,
poderia gerar essa necessidade de posicionar-se por meio de uma proposta legislativa e, sendo esse
o objetivo, não seria necessário desenhar propostas que vão além de mudanças incrementais ao
que já existe.
A sensibilização da mídia para os casos de violência contra as mulheres também pode ser
fruto da militância feminista nas últimas décadas e a influência da cobertura midiática foi uma das
hipóteses levantadas, em uma das entrevistas, para o grande número de propostas legislativas
apresentadas sobre o tema da violência doméstica:
Acho que também, cada vez mais a imprensa dá mais atenção com uma conotação
negativa, repudiando [...] casos de violência doméstica. Teve muito feminicídio
atualmente no Brasil, não sei se mais que outros anos, mas melhor publicizado, coberto
com maior indignação. (Entrevista 01)
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Os casos concretos também podem ajudar na percepção de como as normas existentes têm
sido aplicadas e se dão conta da realidade, como aponta uma assessora parlamentar entrevistada:
Hoje você tem Projeto [de Lei] andando sobre qualquer coisa que você quiser,
praticamente. Só se for [...] um negócio muito único tipo [o caso] Mari Ferrer 87: aconteceu
o negócio da Mari Ferrer e temos que bolar alguma coisa para isso deixar de acontecer. Daí
começa a aparecer projetos sobre esse assunto. (Entrevista 05)

Existem muitos projetos em tramitação, mas poucas propostas novas. Os casos concretos
podem, portanto, auxiliar a gerar novas ideias e a produzir propostas diferentes, nunca elaboradas
pelo Legislativo.
O segundo tipo de proposta que se destaca em 2016 é voltado para a regulação dos canais
midiáticos. Nesse sentido, destacamos os PLs nº 4809 e 6191, propostos pelas deputadas Moema
Gramacho (PT-BA) e Erika Kokay (PT-DF). A primeira proposta visa vedar o uso de imagens ou
expressões “que exploram o corpo feminino, que fortalecem o machismo na cultura brasileira e
que incentivam diversas modalidades e graus de violência contra a mulher” em peças publicitárias
(BRASIL, 2016c). A segunda visa vetar a “publicidade de cunho misógino, sexista ou
estimuladora de agressão ou violência sexual” (BRASIL, 2016d).
Conforme a justificativa apresentada por Gramacho:
Os meios de comunicação, diariamente, adentram os lares de brasileiros e brasileiras
de todas as idades. Consolidam costumes, bons e ruins. Muitas propagandas veiculadas
nesse dia a dia reafirmam, junto às nossas crianças, adolescentes e juventude o machismo
como valor e o corpo da mulher como um objeto, uma mercadoria. (BRASIL, 2016c)

Ambas as propostas seguiam em tramitação até a finalização deste trabalho.
No ano de 2017 foram propostos muitos projetos aparentemente desnecessários. Um
exemplo é o PL nº 7841, do deputado Moses Rodrigues (PMDB-CE), que visa alterar a LMP para
fixar “em quinhentos metros o limite mínimo de distância a ser mantido pelo agressor que pratica
violência doméstica e familiar contra a mulher” (BRASIL, 2017a). Essa distância costuma ser
estabelecida em juízo, nos casos da concessão de uma medida protetiva de urgência de proibição
de aproximação.
Segundo o diagnóstico do autor, falta fiscalização pelas autoridades competentes do
cumprimento das MPUs, que costumam ser desrespeitadas:
Contudo, a despeito dessa previsão legal, a norma que veda a aproximação da mulher
vítima de violência não vem sendo respeitada em sua inteireza e o descumprimento das
determinações judiciais nesse sentido passaram a ser regra. Além da falta de fiscalização
87

Mari Ferrer é uma influenciadora brasileira, que foi humilhada, durante audiência processual, por advogado de réu
acusado de tê-la estuprado em Santa Catarina (ANTUNES, 2021). O caso ganhou enorme repercussão nas redes
sociais com a divulgação do vídeo da audiência pelo Intercept Brasil.
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pelas autoridades competentes, a Lei não estabelece um limite mínimo de distância entre
a vítima e familiares e o agressor. (BRASIL, 2017a)

No entanto, prever uma distância mínima entre agressor e vítima em lei não responde
diretamente a esse diagnóstico. Outro exemplo de proposta desnecessária aparece no PL nº
9337/2017, do deputado Cleber Verde (PRB-MA). O objetivo do PL é alterar o artigo 5º da LMP
para o seguinte texto:
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, independentemente da
coabitação entre autor e vítima. (BRASIL, 2017b, grifo do autor)

O PL visa adicionar apenas a frase em negrito, de modo a explicitar que a LMP pode ser
aplicada em casos em que não há coabitação entre autor e vítima. No entanto, essa questão já é
resolvida no texto original da lei, no próprio artigo 5º, que define a violência doméstica e familiar
da seguinte forma:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por
vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido
com a ofendida, independentemente de coabitação. (BRASIL, 2006, grifo nosso)

Essa proposta mostra-se, portanto, completamente redundante. A maior parte das
entrevistadas para a pesquisa apontou um “excesso de Legislativo” no campo da violência
doméstica. A fala de uma assessora parlamentar ilustra bem esse ponto:
Eu diria que [...] não é por falta de legislação que as coisas não são feitas. Se a coisa
não funciona, não é por falta de legislação. [...] o que falta são políticas públicas do
Executivo para atendimento. [...] Eu, particularmente, não identifico de forma objetiva um
vácuo legislativo que justifique o aumento da violência do jeito que ocorre [...]. Não é falta
de legislação, inclusive não é falta de conhecimento da sociedade da Lei Maria da Penha.
(Entrevista 05)

Os casos apresentados acima ilustram esse ponto. A proposição de projetos repetitivos,
redundantes e desnecessários ilustra esse “excesso de Legislativo”. Alterações pontuais e
desnecessárias à LMP contrariam o que a SPM e ativistas feministas defendiam nos anos
anteriores. A apresentação de propostas como essas parece ser resultado da desestruturação que a
SPM passa a sofrer a partir de 2015: conforme nossas entrevistadas e as pesquisas de Matos et al.
(2020) e Campos e Jung (2020) apontam, a SPM tinha um papel mediador importante na relação
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entre o Executivo e o Legislativo, negociando as alterações relevantes para a LMP e bloqueando
alterações desnecessárias.
O ano de 2018 foi o último da 55ª Legislatura, motivo pelo qual menos propostas foram
apresentadas. Duas alterações à LMP foram aprovadas nesse ano: a primeira foi a tipificação do
descumprimento de medidas protetivas (Lei nº 13.641/2018) e a segunda foi a criminalização do
“registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter
íntimo e privado” (BRASIL, 2018). Essa segunda lei está relacionada a uma discussão que
apareceu de tempos em tempos, entre as propostas legislativas, e diz respeito à caracterização da
violência psicológica contra mulheres. A LMP elenca e descreve cinco tipos de violência
doméstica: a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No entanto, essa lei não
criou tipos penais a partir de cada uma dessas descrições e cada tipo de violência precisa ser
enquadrado em um tipo penal existente para ser investigado e dar origem a um processo criminal.
Por conta disso, a violência psicológica parece se tornar a mais difícil de investigar e punir, em
razão de sua complexidade, que não permite que seja facilmente associada a um tipo penal já
existente, e da dificuldade de ser comprovada.
A violência física pode ser tipificada como lesão corporal – ou vias de fato88 –, a violência
sexual pode ser tipificada como estupro ou outros crimes sexuais, e a violência patrimonial pode
ser tipificada, por exemplo, nos crimes de furto, dano, extorsão, apropriação indébita ou outro, a
depender da conduta do agressor. Já a violência moral, conforme classifica a LMP, pode ser
tipificada como calúnia, injúria ou difamação. Sobra, então, a violência psicológica que, segundo
a redação mais atual da LMP, é:
[...] entendida como qualquer conduta que lhe [i.e., à mulher] cause dano emocional e
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou
que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo
à saúde psicológica e à autodeterminação. (BRASIL, 2006)

“Vias de fato” é uma contravenção penal, tipo de infração mais leve, que não recebe maiores caracterizações na Lei
de Contravenções Penais. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, “São os atos agressivos de provocação
praticados contra alguém. Servem como exemplos os atos de: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar
cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, e demais atos que não cheguem a causar lesão corporal.” (TJDF,
[s.d.]).
88
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Existe uma série de ações que podem ser consideradas como violências psicológicas, mas,
a partir das descrições da LMP, não parece ser uma conduta única, mas um conjunto complexo de
ações que se estendem no tempo e causam danos à saúde psicológica e à autodeterminação das
mulheres. Existem algumas possíveis tipificações como o crime de constrangimento ilegal, ameaça
e, mais recentemente, perseguição89. No entanto, é mais difícil criminalizar toda a gama de ações
que poderia causar dano emocional, diminuir a autoestima e perturbar o pleno desenvolvimento
de alguém.
Buscando endereçar essa questão, os deputados Carlos Sampaio (PSDB-SP)90 e Fábio Trad
(PMDB-MS), respectivamente, propuseram os PLs nº 6622/2013 e 7490/2014 com objetivo de
tipificar a violência psicológica contra a mulher no Código Penal. Em 2019, o PL nº 3441 da
deputada Aline Gurgel (PRB-AP) também propõe medida semelhante ao recuperar uma ideia
anterior à LMP e propor a tipificação da violência psicológica contra a mulher na lei que define os
crimes de tortura (Lei nº 9.455/1997). Entre os motivos para tal, a autora declara que os crimes
associados à violência psicológica têm penas mais leves:
Esclarecemos que com a legislação atual, a tipificação desses crimes que podem ser
considerados como violência psíquica (calúnia, difamação, injúria, constrangimento
ilegal, ameaça) são [sic] todos punidos com mera detenção tornando praticamente
impossível a manutenção do agressor na cadeia. (BRASIL, 2019a)

O objetivo da proposta é, portanto, garantir uma punição mais severa ao agressor. O PL nº
4358/2019, apresentado pelo deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), também segue a mesma
lógica, propondo a ampliação da definição dos crimes de tortura para abarcar o “menosprezo ou
discriminação à condição de mulher” e a violência doméstica contra a mulher (BRASIL, 2019p).
Apesar dessas propostas, a definição de violência psicológica presente na LMP passou por
apenas uma pequena alteração com a aprovação da Lei nº 13.772/2018, cujo objetivo principal foi
criminalizar o registro não autorizado da intimidade sexual. Foi criado um tipo no Código Penal
para punir aqueles que registrem cenas íntimas sem autorização das pessoas participantes ou que
façam montagens não autorizadas (art. 216-B)91.
89

A tipificação da perseguição, também chamada de stalking, foi aprovado em 2021 com a previsão de aumento de
pena nos casos em que é praticada contra mulheres no âmbito da violência doméstica.
90
O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), inclusive, propôs novamente em 2018 um PL para a tipificação da
violência psicológica contra a mulher, o PL nº 9559/2018.
91
Conforme redação disposta no Código Penal: Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer
meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos
participantes:
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Para associar esta conduta à violência psicológica disposta na LMP, inclui-se a “violação
de sua intimidade” como exemplo desse tipo de violência92. Essa alteração foi sugerida pelo
Senado Federal e acatada pela Câmara por entender que a qualificação da violência psicológica
poderia abarcar também a violação da intimidade. Percebemos, estudando sua tramitação, que esse
Projeto obteve apoio da Bancada Feminina, o que garantiu seu avanço e posterior aprovação.
O ano de 2019 inaugurou a 56ª Legislatura e foi o ano com o maior número de PLs
propostos sobre o tema da violência doméstica – 175 projetos, segundo o banco de dados da
Câmara dos Deputados – e maior número de propostas aprovadas para a modificação da LMP – 6
leis novas, conforme levantamento feito por Matos, Brito e Pasinato (2020). Analisando
brevemente o perfil dessa legislatura, nota-se que ela teve o maior índice de renovação parlamentar
– quase 50% – desde a redemocratização, sendo o PSL, o então partido de Jair Bolsonaro, o que
elegeu o maior número de novos deputados (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2019a). Além
disso, também é a legislatura que elegeu mais mulheres: de 51 deputadas na 55ª legislatura para
77 mulheres eleitas (15% da Casa). Apesar de ser o maior número de deputadas federais da história,
a proporção entre homens e mulheres na Câmara ainda denota uma sub-representação quando
comparada a outros países (AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2019b).
Entre as diversas propostas para o enfrentamento à violência apresentadas em 2019,
destacamos aquelas que requerem a disseminação da Lei Maria da Penha ou campanhas de
enfrentamento à violência contra as mulheres. Apesar de já terem sido propostos PLs similares nos
anos anteriores, a quantidade é muito maior em 201993. Essas propostas foram formuladas de
diferentes formas: desde a proposição de se instituir uma data como o Dia Nacional de Combate
ao Feminicídio no Brasil, a exemplo do PL nº 2553/2019, passando pela proposta de se manter um
exemplar da Lei Maria da Penha em todas as bibliotecas, conforme o PL nº 112/2019, até a

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro
registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. (BRASIL, 1940)
92
Após a alteração, a redação do artigo ficou: “Art. 7º, II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer
outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.” (BRASIL, 2006, grifo nosso)
93
Na amostra de PLs codificados para esta pesquisa, contamos 11 que propõem alguma medida relacionada à
disseminação de informações do total de 97 projetos de 2019 selecionados.
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conscientização e obrigação de que condomínios residenciais notifiquem as autoridades caso
tenham informações sobre casos de violência em seu interior, como nos PLs nº 2190 e 3579.
Almeida (2015), ao estudar a agenda e o processo legislativo, destacou que entre 20072014 a média de leis propostas com o objetivo de prestar homenagens ou criar datas simbólicas
cresceu de 6,3 para 38,1. Esse tipo de proposta legislativa representa 47% da produção parlamentar
em oito anos (ALMEIDA, 2015, p. 48). Isso significa que uma parte significativa da produção
parlamentar total se volta para esse tipo de proposta de disseminação de informações ou
homenagens. Segundo o autor, a produção legislativa não se resume a propostas simbólicas e “o
recente aumento na produção legal de origem parlamentar inclui tanto leis muito relevantes para o
país quanto leis de importância questionável” (ALMEIDA, 2015, p. 49).
Segundo justificativa apresentada para o PL nº 112/2019:
[...] a divulgação da lei [Maria da Penha], assim como a realização de campanhas
educativas, constitui algo essencial para internalizar os valores representados pela norma
na população, competindo aos órgãos públicos contribuir para a realização deste objetivo.
(BRASIL, 2019b)

As propostas de divulgação de canais de denúncia e outros também se estendem a espaços
específicos como condomínios residenciais e salões de beleza, como o PL nº 3793/2019, que
“[d]ispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre a existência da Lei Maria da Penha como
requisito para expedição de alvará”, condicionando o funcionamento de “estabelecimentos de
tratamento de beleza do gênero feminino” à disseminação de informações sobre a LMP (BRASIL,
2019c). Essas propostas visam ampliar a divulgação dos mecanismos existentes de enfrentamento
à violência e podem estar alinhadas ao paradigma da LMP, mas também podem se encaixar na
esfera de leis de “importância questionável”, nos termos de Almeida (2015).
A Ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH), lançou a campanha Salve uma Mulher em março de 2019, que propunha a capacitação
de servidores públicos para o reconhecimento de mulheres em situação de violência e o cuidado
com elas. Além de funcionários públicos, a campanha também propunha a capacitação de
profissionais de beleza, de academias e de líderes religiosos por meio de uma plataforma de ensino
à distância (BOND, 2019a). Segundo a Ministra:
Essa experiência existe no estado do Mato Grosso do Sul, desenvolvida pelo Tribunal de
Justiça do estado com resultados extraordinários. Como vai acontecer? A manicure na
hora dela fazer a unha a gente vai estar trabalhando com essa manicure para que ela
comece a observar se não tem nenhuma marca no braço da mulher, ela pode identificar
sinais de agressão, ela pode identificar inclusive se a mulher está agitada ou ela está triste,
ou ela está em pânico. E nós vamos capacitar a manicure, o cabelereiro, a maquiadora
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para abordar, fazer a abordagem com essa mulher, mas mais que abordar, orientar esta
mulher a procurar socorro, mais que orientar, se prontificar a ir com ela buscar socorro.
(DAMARES ALVES apud BOND, 2019a)

À época, a Ministra chegou a firmar parceria com um cabeleireiro Agustin Fernandez, que
foi o rosto da campanha94. A proposta gerou debates na Câmara. A deputada Sâmia Bomfim
(PSOL-SP), por exemplo, se posicionou pela preferência ao fortalecimento e à capacitação de
serviços especializados, que já realizam o trabalho de atendimento a mulheres em situação de
violência. Conforme a deputada:
Eu acho que toda campanha de combate à violência é válida com qualquer categoria
profissional, por isso é importante também com os salões de beleza, com os profissionais
que trabalham nos salões, mas não é responsabilidade deles. Primeiro porque eles atingem
uma parcela pequena de mulheres brasileiras. Muitas mulheres inclusive quando são
agredidas elas cancelam as agendas públicas, ou seja, eles não vão conseguir fazer a
identificação dessa realidade. Por isso o que precisa ser fortalecido são os serviços
públicos: delegacias das mulheres, casas de passagem, casas abrigo, profissionais de
saúde da família, que dentro dos lares conseguem identificar se a mulher está sendo vítima
de violência. Mas, os profissionais de beleza não devem ser prioridade como a ministra
coloca (SÂMIA BOMFIM apud AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2019)

Essa discussão é relevante, pois traz à tona uma questão importante: a capacitação de entes
privados para o atendimento à violência deve ser de competência do Estado? Essa proposta não
retira atenção e recursos públicos dos serviços especializados já existentes? A capacitação de
manicures, cabeleireiros, síndicos de condomínio e líderes religiosos não contribui, de alguma
forma, para a “reprivatização” dos conflitos domésticos? Além disso, quais valores irão guiar esse
tipo de capacitação? O vídeo da campanha Salve uma Mulher é desprovido de qualquer discussão
em torno das raízes sociais da violência e traz o enfoque na identificação e denúncia da violência
(SALVE UMA MULHER, 2019).
Aqui, notamos a presença de um enquadramento privatista, que atua de modo a diminuir
as responsabilidades sociais do Estado, terceirizando-as para atores e organizações privadas:

94

Buscas mais recentes sobre a campanha não trazem muitas informações sobre seu prosseguimento. Segundo o site
do MMFDH, a Caixa Econômica Federal aderiu ao programa em março/2020 (MMFDH, 2020). Ao final do vídeo
produzido para a campanha em 2019, lê-se que “Este vídeo foi produzido por servidores do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos e profissionais voluntários, não gerando qualquer custo extra para a Administração
Pública” (SALVE UMA MULHER, 2019).
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Quadro 5 – Resumo do frame “Privatista”

PRIVATISTA



Diagnóstico
O Estado deve reduzir seus gastos e atuação,
ampliando seu caixa;
O Estado deve terceirizar algumas de suas
responsabilidades para entes privados.





Prognóstico
Privatização do cuidado;
Desmobilização de serviços públicos;
Compensação do Estado pelos gastos com
assistência e saúde.

Kalil (2020) aborda essa discussão em sua pesquisa sobre as relações entre o
neoconservadorismo e o neoliberalismo no Brasil. A autora identifica a eleição de Jair Bolsonaro
como uma convergência entre setores conservadores, principalmente religiosos, e setores
neoliberais. Essa união se materializa em dois dos principais Ministérios do Executivo federal: o
Ministério da Economia, liderado por Paulo Guedes, e o Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, liderado por Damares Alves. Ambas as estratégias – neoconservadora e
neoliberal – atuam juntas em um projeto de redução das responsabilidades do Estado. Isso porque
a defesa da centralidade da família contribui para a “reprivatização” de responsabilidades do
Estado como o cuidado com crianças e idosos, educação infantil e até a atenção a mulheres em
situação de violência. Por esse motivo, o enquadramento privatista é classificado nesta pesquisa
como conservador.
A criação de campanhas de disseminação e capacitação sobre a violência doméstica,
portanto, pode ser um instrumento mobilizado tanto para avançar o paradigma da proteção aos
direitos humanos das mulheres, materializado na Lei Maria da Penha, como para servir a uma
perspectiva conservadora. Desse modo, uma política aparentemente importante, de
conscientização sobre a violência, pode trabalhar contra o fortalecimento de serviços públicos e
pela privatização do cuidado às mulheres.
O ano de 2019 também traz algumas discussões que envolvem o questionamento da palavra
de mulheres em situação de violência. Uma parte dessas discussões se inicia com a Lei de
Alienação Parental (LAP, Lei nº 12.318/2010), que classifica a alienação parental como:
[...] a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou
induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente
sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo
ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. (BRASIL, 2010b)

Além dessa definição, a lei oferece alguns exemplos da conduta, como “dificultar contato
de criança ou adolescente com genitor” ou “realizar campanha de desqualificação da conduta do
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genitor no exercício da paternidade ou maternidade”, entre outras possibilidades (BRASIL,
2010b). Caracterizada a alienação parental, o juiz pode estipular multa, suspender a autoridade
parental do alienador, alterar o regime de guarda, entre outras.
Apesar de ter sido desenhada enquanto medida de proteção às crianças e adolescentes, a
lei vem sendo criticada por juristas e organizações feministas por ser aplicada de forma prejudicial
às mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Nas palavras de Rúbia Abs Cruz em
entrevista para a ONG Themis:
[...] não raro, mães perdem a guarda dos filhos e filhas, e em situações graves perdem até
mesmo o direito de visitas, quando denunciam maus tratos, negligências ou violências
sexuais cometidas pelos pais, que são muitas vezes de difícil comprovação. [...] No âmbito
do Poder Judiciário, essa discriminação e valorização por vezes excessiva em relação ao
contato paterno, tem como base a Lei da Alienação Parental. Desconsiderando ser o pai,
violador de direitos materno, da criança [sic] e por vezes até tendo condenação criminal.
(THEMIS, 2019)

A denúncia de uma situação de violência intrafamiliar, portanto, pode gerar uma contraacusação de alienação parental, garantindo a proximidade do agressor junto ao núcleo familiar e
até a perda da guarda da criança pela mãe. Segundo uma de nossas entrevistadas, essa estratégia
tem sido muito utilizada judicialmente e tem chamado a atenção dos movimentos de mulheres e
feministas. Inclusive, a Associação Nacional de Advogadas pela Igualdade de Gênero (AAIG)
propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra essa lei, a ADI nº 6273, ajuizada perante
o STF em 2019.
Essa discussão também reverberou no Congresso Nacional, onde foram propostos dois PLs
relacionados. O PL nº 4769/2019, proposto pela deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF),
pretende vedar a aplicação da LAP para casos de violência doméstica e sexual, e o PL nº 6371, da
depurada Iracema Portella (PP-PI), visa revogar a lei por completo. Essas discussões são muito
relevantes para o campo da violência, visto que a LAP se tornou uma estratégia para o não
rompimento do ciclo da violência e manutenção da unidade familiar nesses casos. A partir da LAP,
as mulheres que denunciam a violência podem receber uma punição por denunciá-la, como se a
denúncia tivesse por objetivo gerar conflitos entre os filhos e o pai e afastá-lo do convívio familiar.
Subjacentes às discussões sobre a alienação parental em casos de violência doméstica,
parece estar o enquadramento familista-essencialista de centralidade e manutenção da família.
Como a denúncia da violência ameaça a unidade familiar, alguns atores passaram a se utilizar de
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outras estratégias para buscar a preservação deste núcleo familiar e o afastamento do agressor do
lar e da convivência em família.
Além das discussões sobre a alienação parental, outras duas iniciativas caminham nesse
mesmo sentido de ampliar o ônus sobre a denúncia de violência. O PL nº 977/2019, proposto pela
deputada Flávia Morais (PDT-GO), visa a inserir a ideia de “dano processual” no âmbito dos
processos dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Na justificativa, ela
reafirma a importância da LMP para o enfrentamento da violência, mas faz a ressalva de que:
[...] o uso da norma tem sido desvirtuado pelas partes, sendo empregada como recurso
jurídico para fomentar desavenças e vinganças. São muito comuns os casos de má-fé por
parte do ofensor e também pela ofendida. As ocorrências envolvem a utilização dá [sic]
máquina do Poder Judiciário por mero espírito de emulação. (BRASIL, 2019i)

A proposição tem consequências mais graves para as mulheres denunciantes, que procuram
ajuda e iniciam os procedimentos de investigação e responsabilização jurídica. Nesse sentido, não
se trata de uma proposta que afeta ofensor e ofendida da mesma forma, como a justificativa sugere.
Mais grave ainda, no entanto, é o PL nº 5701/2019, proposto pelo Deputado Capitão
Alberto Neto (Republicanos-AM), que propõe o aumento da pena para o crime de denunciação
caluniosa quando a denúncia tratar de violência doméstica, crime contra a dignidade sexual e lesão
corporal. A justificativa é breve e parte do diagnóstico de que:
[...] em processos envolvendo crimes relacionados a violência doméstica, crimes contra a
dignidade sexual e crimes de lesão corporal, a prova testemunhal é considerada
importante meio de prova. Ressalta-se que há inúmeros casos de condenação criminal,
ante a falta de outras provas, fundamentadas apenas nas alegações da vítima. (BRASIL,
2019e)

Esse PL parece ter sido apresentado após uma acusação de estupro feita contra o jogador
de futebol Neymar ter sua veracidade publicamente questionada, sendo a acusadora posteriormente
investigada por denúncia caluniosa (EL PAÍS, 2019). Apesar da a relevância da palavra da pessoa
agredida para o processamento de crimes sexuais já ter sido reconhecida pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ela deve estar em consonância com outras provas do processo
(STJ, 2018). A proposta parece apenas ter o objetivo de onerar ainda mais, inclusive
criminalmente, as mulheres que decidem denunciar seus agressores. Essas propostas, se fossem
aprovadas, contribuiriam para o esvaziamento da LMP, impondo ônus processuais e
criminalizando as denunciantes.
Desde 2018, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA) realiza o trabalho de
monitoramento das pautas feministas no Legislativo federal, lançando o Radar Feminista semanal
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em suas redes sociais e balanços anuais. Para o ano de 2019, o balanço analisou propostas sobre
diferentes temas, entre eles, a violência doméstica. O diagnóstico para o ano foi que “6 novas leis
foram promulgadas modificando diretamente a LMP e tem-se o acumulado exponencial de mais
de 300 proposições (tramitando e arquivadas)”. Entre as leis aprovadas, a maioria foi de autoria
masculina, tramitou em regime de urgência, sem diálogo com o movimento feminista e eram
dispensáveis, reforçando mecanismos punitivos (CFEMEA, 2020a, p. 14).
Para as autoras, a maior preocupação em torno do alto número de proposições que visam
alterar direta ou indiretamente a LMP é “a descaracterização da Lei e a redução do seu propósito
à questão penal”, já que a LMP também prevê ações preventivas, educativas e assistenciais
(CFEMEA, 2020a, p. 14).
Matos, Brito e Pasinato (2020) realizaram um balanço das modificações realizadas na LMP
nos anos recentes e apontam a aprovação de 10 leis com essa finalidade entre 2017-2020,
identificando o que consideram um “fetiche” de alteração da LMP pelos parlamentares com
enfoque em medidas de coibição do agressor (como a tipificação do crime de descumprimento de
medidas protetivas), regulação do atendimento policial e medidas protetivas (a exemplo da
possibilidade de concessão de MPUs por autoridade policial).
As autoras apontam, ainda, para um excesso de proposições legislativas em curso, que
seguem privilegiando esses três eixos e desafiam monitoramento e advocacy:
O quadro de pulverização de propostas é um desafio para realização da advocacy
feminista, pois o tradicional monitoramento individual de projetos seria de difícil
execução por requerer negociação com muitos autores, relatores/as e lideranças
partidárias, acompanhamento da pauta em diversas comissões temáticas e recursos
humanos das organizações feministas em um contexto de escassez financeira e de um
Congresso mais conservador e polarizado. (MATOS et al., 2020, p. 67)

Em conversa com uma assessora parlamentar entrevistada para essa pesquisa, ela
confirmou que a maior parte das propostas legislativas na Câmara é realizada individualmente95 e
apontou diversos motivos para o excesso de proposições, em especial para a proposição de PLs
com propostas semelhantes às de outros projetos já em tramitação:
Porque há uma métrica que foi utilizada pela academia e pelos meios de comunicação
que [...] apresentar projetos é uma métrica de eficiência, entendeu? Aprovar projetos é
uma métrica de eficiência. Agora a Câmara está colocando a relatoria de projetos também
na disposição. E então quando você pega essas métricas quantitativas, elas muitas vezes
fazem isso [...]. Seja pela métrica, seja porque acha que a ideia dela é melhor [...] porque
tem tal aspecto imprescindível que seja importante, seja – inclusive – para marcar posição
95

A assessora destacou que, durante a pandemia de COVID-19, o número de propostas coletivas parece ter aumentado.
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sobre determinada parte. Porque quando o projeto está apensado96, em tese, o relator
tem que negociar com todos os autores. Então todos, em tese, têm que estar meio que
de acordo com o substitutivo97. Então você tem que contemplar todo aquele conjunto de
ideias... [...] Inclusive, às vezes, é uma possibilidade de enfrentamento: o cara disse que
é pra ser contra o aborto, eu vou lá e coloco um texto que é a favor do aborto, mas tem
200 a favor do aborto e 5 contra o aborto, [...] também é outra jogada, outro termômetro.
Então as causas são múltiplas. (Entrevista 05, grifo nosso)

Parecem existir, portanto, muitas causas possíveis para o grande número de proposições
em curso, mas uma chama atenção: a apresentação de um novo projeto sobre o mesmo tema pode
ser uma estratégia de disputa em torno do conteúdo final da lei. Talvez por isso sejam apresentadas
tantas propostas semelhantes e/ou incrementais, permitindo que os parlamentares proponentes
ocupem um espaço privilegiado de discussão sobre aquele tema.
Chegamos ao ano de 2020, em que se iniciou a pandemia mundial de COVID-19. No dia
04 de fevereiro, o Governo Federal publicou no Diário Oficial portaria que decreta estado de
emergência sanitária no país. No final do mesmo mês, o primeiro caso da doença é confirmado no
Brasil e, no mês seguinte, é registrada a primeira morte por COVID (AGÊNCIA BRASIL, 2021).
Como uma das medidas principais de contenção da pandemia foi o isolamento social,
muitas pessoas passaram a trabalhar em casa ou foram dispensadas de seus trabalhos regulares.
Esse movimento significou um maior tempo de permanência no espaço doméstico, o que teve
diversas consequências para as mulheres, que se poderia muito bem comparar com o surgimento
de uma “pandemia dentro da pandemia” (KLUGER, 2021) diante do aumento da violência
doméstica no Brasil e em diversos países98.
Por conta desse aumento, algumas propostas foram apresentadas na Câmara para garantir
canais de denúncia e atendimento das mulheres durante a pandemia. No entanto, alguns desses
PLs99 passaram a ser obstruídos por setores conservadores, como discutiremos mais detidamente
na seção 4.2.1.1. Alguns desses PLs foram entendidos por esses setores como promotores do
acesso ao aborto no Brasil.
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Projetos com propostas similares são apensados e passam a tramitar em conjunto.
Segundo o Glossário legislativo do Senado Federal: “Quando o relator de determinada proposta introduz mudanças
a ponto de alterá-la integralmente, o novo texto ganha o nome de substitutivo” (AGÊNCIA SENADO, [s.d.]).
97

98

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontaram que, no Brasil, os casos de feminicídio aumentaram
em 22,2% entre março e abril de 2020 em 12 estados brasileiros em comparação ao mesmo período do ano passado
(BOND, 2020). Também há dados de aumento de denúncias de violência contra a mulher em diversos países como o
Chipre, Singapura, França, Argentina, Estados Unidos e China, indicando haver uma tendência global de aumento da
violência contra mulheres e meninas durante a pandemia (MAK, 2020; FRANCE PRESSE, 2020; KLUGER, 2021).
99
Da nossa amostra, foram contestados os Projetos de Lei nº 1368/2020, nº 1444/2020 e nº 1552/2020.
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O PL nº 1552/2020, proposto por Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e outros deputados,
exemplifica esse grupo de medidas específicas para a pandemia. Sua proposta é garantir o
funcionamento das determinações da LMP durante a pandemia e, para isso, visa a classificação
das Casas-abrigo para mulheres como serviços essenciais e prevê o abrigamento temporário de
mulheres e seus filhos em hotéis e similares. Também prevê que os serviços federais não devem
reduzir seu efetivo e devem contratar profissionais de diferentes áreas – psicólogas, assistentes
sociais, advogadas e cuidadoras de crianças – para realizar o atendimento a essas mulheres
(BRASIL, 2020a).
O Projeto recebeu 19 emendas que foram avaliadas pelas Comissões de Finanças e
Tributação, Constituição e Justiça e de Cidadania, Seguridade Social e Família, Segurança Pública
e dos Direitos da Mulher, e o texto final trouxe uma mudança importante:

Quadro 6 - Comparação entre o texto original e final do PL nº 1552/2020

Texto original
“Art. 8º - A inclusão de mulheres em situação de
violência em programas de abrigamento poderá
ocorrer a partir de demanda/requerimento de
órgãos e instituições que compõem a rede de
enfrentamento à violência contra mulheres,
independente de registro de Boletim de
Ocorrência ou deferimento de medida
protetiva.”

Texto final
“Art. 6º - A inclusão da mulher em situação de
violência em programa de acolhimento
institucional poderá ocorrer mediante demanda ou
requerimento aos órgãos e aos serviços de
atendimento à mulher vítima de violência, lavrada
a coleta de provas, se necessária, imediatamente
após o Boletim de Ocorrência.”

Fonte: BRASIL, 2020a.

Descobrimos, por meio das entrevistas, que essa redação final foi acordada entre setores
de esquerda e conservadores. Colocar que o abrigamento independe de Boletim de Ocorrência teria
sido, portanto, um erro de estratégia dos proponentes originais, que abriu espaço para essa
discussão:
Nesse caso aí foi um debate também. Se no texto original não tivesse independente, hoje
era independente. Mas como o texto original abriu isso [...] eles falaram: isso vai virar
aborto. [...] E daí ficou independente. E daí era para ser prévio e no final ficou que ela ia
ser recebida e encaminhada para fazer o Boletim de Ocorrência, que foi o acordo. Mas é
guerra. (Entrevista 05)

Segundo a entrevistada, o abrigamento não ficou dependente do Boletim de Ocorrência
(B.O.), apenas “na sequência”, segundo a redação final. No entanto, a interpretação de que a
inclusão no programa de abrigamento passa a depender do B.O. também é possível. Condicionar
o atendimento à mulher em situação de risco de vida a um procedimento burocrático tem diversas
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consequências negativas, como o entrave ao sistema de proteção social, a desproteção da mulher
em uma situação de vulnerabilidade e coloca a Delegacia como porta principal de atendimento
para esses casos, enfraquecendo outros serviços (MACHADO & GUARANHA, 2020).
Chama atenção, ainda, que o ponto de consenso encontrado na redação deste projeto esteja
ligado à lavratura do Boletim de Ocorrência e, portanto, associado a um enquadramento
punitivista. Como discutiremos mais a frente, parece ser na esfera deste frame que parlamentares
de diferentes partidos encontram pontos de acordo na negociação de propostas legislativas: para
aprovar a lei, as proponentes abriram mão da redação que deixava o abrigamento independente da
lavratura do Boletim de Ocorrência.
Além das discussões sobre medidas a serem tomadas durante a pandemia, uma alteração
importante ocorreu no âmbito do atendimento às mulheres por serviços de saúde, em março de
2020, com a aprovação do Projeto de Lei nº 2538/2019, proposto por Renata Abreu (PTN-SP). O
PL alterava o fluxo da notificação compulsória de violência contra a mulher na Saúde, obrigando
que essa notificação fosse enviada para a Secretaria de Segurança Pública local, sob pena de multa.
Após discussões na Câmara, o Projeto foi alterado e aprovado pela casa, determinando que “os
casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher atendida em serviços
de saúde públicos e privados” devem ser “obrigatoriamente comunicados à autoridade policial no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para as providências cabíveis e para fins estatísticos” (BRASIL,
2019f).
A notificação compulsória da violência contra a mulher foi determinada em 2003 (Lei nº
10.778/2003) e seu objetivo principal era gerar dados sobre a violência contra mulheres para
informar políticas públicas. Da notificação surge a base de dados de violência interpessoal do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que informa e fundamenta estudos
muito relevantes para a compreensão do perfil da violência no Brasil até hoje, como o Mapa da
Violência produzido pela FLACSO e o Atlas da Violência, do IPEA e Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.
A alteração no processo de notificação foi muito contestada. Primeiramente, foi vetada
integralmente pelo Presidente e devolvida para a Câmara, que rejeitou o veto e aprovou a Lei nº
13.931/2019, que entrou em vigor no começo de 2020. No âmbito da sociedade civil, o Núcleo
Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher de São Paulo (NUDEM) já havia se
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pronunciado contra a medida, argumentando que violaria os direitos à intimidade, privacidade e
sigilo médico, bem como a autonomia das mulheres em situação de violência (NUDEM, 2019).
O próprio Ministério da Saúde, após aprovação da lei, emitiu a Portaria nº 78/2021 para
providenciar diretrizes para a notificação desses casos para a polícia pelos serviços de saúde:
Art. 14-D. A comunicação dos casos de violência contra a mulher à autoridade policial
deverá ser feita:
I - de forma sintética e consolidada, não contendo dados que identifiquem a vítima e
o profissional de saúde notificador, de acordo com o Anexo 4 do Anexo V desta
Portaria; ou
II - em caráter excepcional, com identificação da vítima de violência, em caso de risco
à comunidade ou à vítima, a juízo da autoridade sanitária e com conhecimento prévio da
vítima ou do seu responsável, conforme previsto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº
10.778, de 2003. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, grifo nosso)

A Portaria ajuda a reduzir o escopo da lei, garantindo a privacidade da vítima e do
notificador e estabelecendo que a divulgação de informações sobre a vítima deve ser excepcional.
Na prática, a Portaria parece quase anular os efeitos da nova lei, pois a saúde já produz dados
públicos para análise estatística e o objetivo de transmitir os casos para a polícia seria o de iniciar
as investigações, o que demandaria a divulgação de dados pessoais vítimas. Sanematsu (2021)
questiona os objetivos dessa lei e como ela parece restringir a autonomia das mulheres em situação
de violência:
Importa especialmente perguntar às mulheres se quando buscam assistência na saúde
elas querem que seu problema se torne um caso de polícia. Não se trata de defender que
os agressores não sejam responsabilizados, mas não se deve condicionar o acesso à
saúde ao registro policial, mesmo que apenas em um banco de dados e não em um B.O.
Mais uma vez, com o intuito de proteger as mulheres, mais violências serão praticadas.
Quando iremos parar de impor às mulheres aquilo que consideramos “o melhor para
elas” e começaremos a ouvi-las e compreendê-las, para atendê-las de forma adequada em
suas necessidades e desejos? (SANEMATSU, 2021)

Percebe-se aqui a crescente influência do frame punitivista. A dicotomia entre autonomia
e punição é recorrente nas discussões em torno da política de enfrentamento à violência doméstica,
como afirmam Matos, Brito e Pasinato:
Como pensada pelos movimentos de mulheres, a Lei Maria da Penha é um dos passos,
importantes e necessários, para uma transformação cultural que conduza para uma
sociedade mais igualitária. No entendimento das organizações de mulheres, há um
consenso de que o problema da violência não se resolve com o encarceramento em massa
da população, em especial da população negra, como é o padrão do nosso sistema
punitivo. Por isso, seu foco é na construção da autonomia das mulheres, através de
mecanismos que as permitam romper com os ciclos da violência. (MATOS et al., 2020,
p. 64)

Para fechar esta seção, destacamos dois tipos de propostas que apareceram com frequência
em 2019 e 2020, ambos dizem respeito a servidores públicos condenados por crimes relacionados
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à violência doméstica. O primeiro diz respeito à restrição à ocupação ou perda de cargos públicos
ou de confiança100 na Administração Pública em razão da condenação por violência doméstica.
Por exemplo, o PL nº 267/2020, proposto por Rejane Dias (PT-PI), justifica a medida pela
comprovada falta de idoneidade moral do agressor e enquanto forma de prevenção:
Entendemos que a pessoa que tenha envolvimento em casos de crime de feminicídio
não está apta a tomar posse em cargos públicos, pois essa violência é caracterizada como
ausência de idoneidade moral, requisito necessário para a posse em qualquer cargo
público.
Precisamos atuar também na prevenção do feminicídio. Não podemos pactuar com a
pratica a [sic] violência, esperamos que com a aprovação da presente lei estaremos
contribuindo para a implementação de mecanismos de prevenção a violência. (BRASIL,
2020b)

O segundo tipo traz medidas de desarmamento, relativamente frequentes entre 2019 e
2020101. Em sua maioria, essas medidas visam a busca e apreensão de armas de fogo funcionais
em posse de agentes públicos denunciados ou condenados por crimes relacionados à violência
doméstica, buscando interferir sobre um fator de risco para mulheres em situação de violência.
Na seção seguinte, agrupamos algumas propostas recorrentes no período posterior à Lei
Maria da Penha.
4.2.1. Propostas recorrentes
Nesta seção, analisaremos mais detidamente algumas propostas que foram apresentadas
com recorrência pelos deputados federais entre 2007 e 2020.
4.2.1.1. Aumento do rigor punitivo e mudanças no atendimento policial

Analisando os projetos ao longo dos anos, fica evidente a preferência da Câmara por
medidas de aumento do rigor punitivo ou com enfoque no atendimento policial. Em nossa amostra
encontramos 17 PLs com propostas de aumento de pena102, além de outras voltadas para o
estabelecimento de novas penas cumuladas às previamente estabelecidas (como a multa, que

100

Na nossa amostra, alguns dos PLs encontrados foram nº 7614/2014, nº 4955/2016, nº 8432/2017, nº 2282/2019, nº
2335/2019, nº 2541/2019, nº 2586/2019, nº 299/2020.
101
Em nossa amostra, os PLs nº 3138/2019, nº 3139/2019, nº 4160/2019, nº 279/2020, nº 2434/2020.
102
Projetos de Lei nº 7118/2010, nº 5114/2013, nº 6622/2013, nº 7025/2013, nº 7056/2014, nº 7480/2017, nº 453/2019,
nº 856/2019, nº 1190/2019, nº 1309/2019, nº 1526/2019, nº2031/2019, nº 3299/2019, nº 641/2020, nº 1319/2020, nº
2094/ 2020, nº 2315/2020.
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vamos discutir mais adiante), a ampliação das hipóteses de aplicação da prisão preventiva103 e a
criação de novos tipos penais104 (como o crime de perseguição, também chamado de stalking105).
O enquadramento da violência doméstica como “questão de polícia” ou de Justiça sempre
esteve presente. Desde os movimentos que declaravam “Quem ama não mata” nos anos 70 até as
mobilizações contra a violência sofrida por Maria da Penha, a impunidade da violência doméstica
cometida por homens contra suas esposas é uma das pautas principais levantadas para tratar o
problema. Segundo uma de nossas entrevistadas:
O aumento de pena ele vem muito dessa sensação de impunidade. Há uma sensação
objetiva de impunidade: você tem a tipificação, mas [...] há uma sensação de impunidade.
Ao invés de você fazer um debate porque todo o resto não funciona, a solução mais
simples é: vamos aumentar pena. (Entrevista 05)

Como já discutimos, esse cenário de modificações da LMP parece intensificar-se com o
fim da SPM e com o fim do governo federal do PT: como indica o levantamento feito por Matos,
Brito e Pasinato (2020), entre 2017-2019 foram aprovadas 10 leis alterando a LMP. No período
anterior, entre 2007-2017, nenhuma mudança havia sido realizada no texto original da Lei.
Segundo esse mesmo levantamento, 2019 foi o ano em que houve o maior número de modificações
na LMP, com seis leis aprovadas. Nesse cenário, as autoras destacam, entre as características
dessas recentes alterações, o reforço a mecanismos punitivos.
Segundo uma de nossas entrevistadas, a predominância de uma abordagem punitivista a
partir de 2019 pode estar relacionada à orientação do Ministério da Justiça, então presidido por
Sérgio Moro, como explica uma das entrevistadas:
[...] o Ministério da Justiça também entrou no diálogo, na época do Moro. Logo depois
do Pacote Anticrime, eles começaram um debate com a Bancada Feminina e com o
Ministério da Justiça também topando a coisa de pensar punições maiores, isso também
deu uma ajudada e os projetos refletem isso. [...] agora tá meio liberado, tinha o apoio do
Ministério da Justiça e pronto. A maior parte dos projetos são sobre isso. (Entrevista 04)

Essa perspectiva punitivista não está de acordo com o que foi inicialmente idealizado pelo
Consórcio feminista que esboçou a lei. Como afirma Iáris Ramalho, advogada que participou das
discussões de formulação da LMP, em entrevista para o CFEMEA:

103

Como o Projeto de Lei nº 5161/2013.
Projetos de Lei nº 6622/2013, nº 7490/2014, nº 9559/2018 e nº 523/2020.
105
O crime de perseguição foi tipificado em março de 2021 no Código Penal por meio da Lei nº 14.132/2021. É
definido como o ato de “[p]erseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física
ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua
esfera de liberdade ou privacidade”, cuja pena é aumentada caso cometido “contra mulher por razões da condição de
sexo feminino” (BRASIL, 2021).
104
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Agora estão querendo mudar a Lei Maria da Penha, aumentar a punibilidade, que é uma
coisa que a gente não queria no início. É preciso que os gestores se conscientizem e leiam
atentamente a Lei e a implementem em seus estados e municípios da forma como foi
pensada, elaborada e aprovada. (CFEMEA, 2020b)

No entanto, ao longo da pesquisa percebemos que o enquadramento da violência doméstica
enquanto questão de segurança pública pode ser o que imprime importância a essa pauta no
Congresso Nacional e aproxima diferentes campos ideológicos e eleitorais, como explica uma das
entrevistadas:
Então acho que essa é uma preocupação que, por dizer respeito à vida, ela atravessa esses
campos da esquerda, da direita e encontra consensos. [...] inclusive acho que, por ele se
deslocar do tema de gênero, a gente consegue atravessar essas fronteiras que normalmente
existem, mais ideológicas. E a gente consegue se localizar num campo comum onde a
segurança está em risco, então acho que existe um consenso de que o machismo é um
problema [...] e acho que fica cada vez mais nítido que esses comportamentos decorrentes
do machismo – a misoginia, enfim – não são naturais. (Entrevista 02)

Dessa forma, o tema da violência doméstica talvez se tenha tornado um consenso ao tocar
em prioridades relevantes para diversos campos políticos e por mobilizar temas como o direito à
vida e à segurança. Além disso, permite um enquadramento conservador, como aponta uma de
nossas entrevistadas, que foi e ainda é mobilizado pelos movimentos de mulheres e feministas,
mas que pode ser, igualmente, apropriado por setores conservadores:
[...] acho que também é um tema que permite um enquadramento conservador: a própria
forma como a Secretaria de Política para as Mulheres trabalhou o tema ao longo dos anos
– como “é feio”, “é errado”, “é errado o homem que bate”, “quem ama não mata”... – foi
lema do movimento nos anos 80 [...]. Que é isso, então se não tem amor pode matar? [...]
A própria forma de uso daquelas [imagens de] mulheres agredidas, todas cheias de roxo
e tal. É uma visualização muito conservadora: a mulher como vítima frágil do homem
agressor do homem malvado que bate e tal. Então permite esse enquadramento. E hoje
também as igrejas são muito ativas nesse enfrentamento à violência, tem muitas igrejas
que têm projetos sociais, que têm mulheres engajadas e tal, que o pastor vai lá conversar
com os casais. (Entrevista 04)

Também percebemos que o discurso da mulher vítima foi frequentemente mobilizado pelos
deputados federais na justificativa de Projetos de Lei sobre a violência doméstica apresentados em
2019, como indicam os exemplos do quadro 7 abaixo:
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Quadro 7 - Excertos de Projetos de Lei

PL nº 1379/2019

PL nº 1526/2019

Junior Bozzella (PSL-SP)

Dr. Leonardo (Solidariedade-MT)

“As mulheres vítimas de violência doméstica
carregam as marcas e traumas das agressões que
muitas vezes não conseguem superar por
praticamente toda a vida. Isso quando ela consegue
sair viva de um relacionamento abusivo com o
agressor. Muitas delas perdem o convívio social,
são privadas do contato familiar, e vivem como se
fossem propriedades dos maridos, em um
casamento, relacionamento de total sujeição ao
companheiro.”
PL nº 2737/2019

“A violência contra a mulher constitui uma das
mais perversas formas de manifestação da histórica
subjugação social do gênero feminino em nosso
país. Além dos processos de naturalização e
invisibilização deste problema, o seu resultado
mais brutal se manifesta nos elevados índices de
ameaças, agressões físicas e assassinatos de
mulheres que ocorrem a cada ano. A vitimização
da mulher, por ser mulher, é um grave problema
que está presente em todas as regiões do Brasil,
bem como em todas as classes, raças, etnias e
identidades sexuais.”
PL nº 3303/2019

André Ferreira (PSC-PE)

Lauriete (PL-ES)

“A mulher, malgrado todos os avanços e esforços
empreendidos pela sociedade no sentido de
promover verdadeira igualdade, muitas mulheres
ainda sofrem agressões e violência, com escassas
possibilidades de defesa por serem os agressores
fisicamente mais fortes.”

“Diariamente somos bombardeados pela imprensa,
rede sociais e demais meios de comunicação de
relatos de agressões em desfavor da mulher, em
que muitas quando não vão à óbito ficam com seus
corpos totalmente danificados e/ou mutilados.
Estas mulheres carregam para toda vida estas
marcas em seus corpos e mentes, e mesmo que
ainda que seus agressores sejam presos e
condenados, a violência continua impregnada em
seus corpos pelas marcas e danos advindos das
agressões sofridas.”

O discurso da mulher vítima, apesar de ser mobilizado há anos como forma de sensibilizar
a sociedade para a relevância do enfrentamento à violência de gênero, foi muito apropriado por
partidos de orientação mais conservadora e por parlamentares do gênero masculino para justificar
suas propostas. E, apesar de ser uma boa notícia que o tema da violência contra a mulher mobiliza
diversos setores da sociedade, cabe o questionamento quanto ao tipo de proposta feita com base
na imagem da “mulher vítima”.
Isso porque, se as mulheres são percebidas como vítimas fatais, cuja proteção deve ser
garantida pelo Estado, a resposta será, quase obrigatoriamente, punição mais rigorosa, reforço
policial, encarceramento. E, embora a proteção física seja muito importante, não deve ser a única
medida, mas ser somada à garantia de autonomia dessas mulheres. Como destacamos ao analisar
o PL que deu origem à LMP, naquela época evitava-se propositalmente o uso da expressão “vítima
de violência”, preferindo a expressão “mulher em situação de violência”.
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Ferraz (2020, p. 166) também destaca como “[o] exagerado protagonismo da teoria da
dominação – que [...] insere todos os homens na chave de “agressores” e todas as mulheres na
chave de “vítimas” – fez com que as pautas e reivindicações feministas passassem a se basear
quase que exclusivamente no uso da via penal”. Maqueda Abreu (2007, p. 31) aponta, inclusive,
para o fato de que a lógica do campo feminista é muito distinta daquela do campo penal, pois a
“percepção de um dano coletivo, própria do feminismo, é incompatível com o reducionismo penal,
que tende a individualizar o conflito, traduzindo-o em termos de violência interpessoal”106.
Ruiz (2020) também aborda essa discussão em seu estudo sobre as ações do Grupo de
Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (GEVID), do Ministério Público. A
autora percebe que a aderência dos Promotores de Justiça a enquadramentos feministas mudou sua
atuação no campo da violência doméstica. O MP, que atua no papel de acusador em processos
criminais, historicamente busca a punição dos agressores. No entanto desde que as promotoras do
GEVID passam a atuar a partir de uma perspectiva feminista, voltam a prestar atenção às mulheres
em situação de violência: a punição torna-se secundária e o objetivo principal passa a ser a busca
pela autonomia e por uma vida livre de violência. Segundo a autora:
[...] nesta área [criminal], o MP atuaria dentro do enquadramento “MP como acusador”,
pelo qual o MP tem como principal função a de coletar elementos para poder fazer valer
o poder de polícia do Estado através da punição do agressor. Os enquadramentos
feministas fazem com que a figura do agressor não seja a principal a ser considerada. Isso
porque esses enquadramentos não têm como foco apenas a punição do agressor da
violência doméstica, mas também o reconhecimento da violência de gênero como um
problema que demanda a necessidade da conscientização da sociedade e o oferecimento
de condições para que a mulher saia da relação de dominação. (RUIZ, 2020, p. 230)

Existe uma contraposição, portanto, entre a atuação feminista e a atuação punitivista. A
responsabilização dos agressores domésticos foi e continua sendo uma pauta do movimento
feminista, visto o histórico de impunidade e omissão do Estado perante as mulheres em situação
de violência. No entanto, segundo a perspectiva feminista, a ação do Estado deve ser integral e a
responsabilização do agressor deve ser associada à garantia da autonomia das mulheres, a partir
de ações assistenciais e de medidas preventivas.
O problema do enfoque punitivista dissociado da perspectiva feminista é a ausência da
perspectiva de gênero e de ações complementares à responsabilização. Ao ter a punição como foco
principal, o Estado ignora a mulher em situação de violência, centrando sua atenção e recursos no
“[…] percepción de un daño colectivo, propia del feminismo es incompatible con el reduccionismo penal, que
tiende a individualizar el conflicto traduciéndolo en términos de violencia interpersonal.” (MAQUEDA ABREU,
2007, p. 31)
106
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agressor. A impunidade passa a ser entendida como a causa principal da violência contra a mulher,
que deve ser combatida com aumento de penas, cumulação de penas, tipificação de novas
condutas, sem endereçar as raízes da violência enquanto problema social. Trata-se, de alguma
forma, de uma “reprivatização” da gestão da violência: o Estado atua para punir e neutralizar o
indivíduo, mas não para enfrentar um problema que é coletivo.
Além das medidas penalizadoras focadas no sistema de justiça, também encontramos
diversos projetos que tratam do atendimento policial. A proposta mais frequente foi a de expandir
o horário de funcionamento das Delegacias da Mulher para que estejam abertas 24 horas por dia
e/ou todos os dias da semana107, mas existem outras como a de permitir que policiais concedam
MPUs (conforme discutimos anteriormente) ou propostas de garantir que as mulheres sejam
atendidas por policiais do gênero feminino nas Delegacias108.
Entre as propostas apresentadas, destacamos o PL nº 36/2015, proposto por Sérgio Vidigal
(PDT-ES)109, que visava a determinar que mulheres em situação de violência fossem atendidas,
preferencialmente, por policiais mulheres. Segundo a justificativa:
Entendemos que essa é uma evolução necessária do atendimento à vítima de violência
doméstica. Sob o ponto de vista psicológico, a vítima se sentirá mais segura em narrar o
seu caso para outra mulher. Na prática, essa tão singela alteração administrativa pode
significar a não revitimização [sic], pois há relatos de mulheres que são ridicularizadas
pelos policiais quando tentam registrar a ocorrência. (BRASIL, 2015f)

Apesar de a implementação de Delegacias especializadas ser uma estratégia antiga de
enfrentamento à violência, alguns estudos apontam que esses espaços não atuam de modo
intersetorial e que os policiais responsáveis nem sempre são capacitados para lidar com a violência
baseada em gênero, o que parece ser independente do gênero do policial e demais atendentes
(FRUGOLI, et al., 2019; D’OLIVEIRA & SCHRAIBER, 2013; VILELLA et al., 2011).
O projeto passou por alterações e ganhou novos artigos ao passar pela Comissão de
Seguridade Social e Família, tratando dos cuidados a serem tomados na inquirição de vítimas e
testemunhas pelas autoridades policiais (BRASIL, 2016a). Esse mesmo Projeto também foi
alterado para incluir a determinação de que os estados devem priorizar, em suas políticas de
enfrentamento à violência doméstica, o investimento em equipes policiais especializadas:
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Na nossa amostra encontramos os Projetos de Lei nº 42/2015, nº 6739/2016, nº 856/2019, nº 1309/2019, nº
3852/2019, nº 4734/2019 e nº 5409/2016.
108
Projetos de Lei nº 120/2019 e nº 382/2019.
109
O PL foi inicialmente proposto por Sueli Vidigal, do mesmo partido, mas que não foi reeleita. Na Legislatura
seguinte, Sérgio Vidigal reapresentou a proposta.
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[...] na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher vítima de violência
doméstica, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher - DEAMs, de Núcleos Investigativos de
Feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e investigação das violências
graves contra a mulher. (BRASIL, 2016b)

Essa proposta foi aprovada na gestão Temer, tornando-se a Lei nº 13.505/2017, que
modificou a LMP para prever diretrizes de inquirição para mulheres em situação de violência e
garantir que, preferencialmente, elas devem ser atendidas por policiais mulheres. Nos diagnósticos
de políticas de enfrentamento à violência contra a mulher já implementadas, o atendimento nas
Delegacias frequentemente aparece como problemático, como tratamos anteriormente, seja pela
falta de recursos, seja pela falta de pessoal, seja ainda pela falta de um atendimento sensível às
mulheres em situação de violência.
O que chama atenção nesse ponto não é o cuidado em melhorar o atendimento policial,
mas o silêncio sobre a garantia e aprimoramento do atendimento às mulheres em outros
equipamentos, especialmente os serviços especializados. Esse silêncio diz respeito principalmente
à mentalidade que subjaz a essas proposições, pois com o aprofundar da pesquisa descobriu-se
que, em realidade, há oposição a Projetos que tratam do atendimento especializado, como
discutiremos no item 4.2.1.3seguinte, sobre medidas assistenciais às vítimas de violência.
A partir dessas propostas, notamos como a responsabilização e punição de agressores como
instrumento para o enfrentamento da violência parece ganhar autonomia em relação à perspectiva
feminista após a promulgação da LMP e se desenvolve enquanto um enquadramento próprio
empregado por diversos setores do parlamento – esquerda, direita e centro. O consenso em torno
da relevância do enfrentamento à violência doméstica contra a mulher parece estar somente aqui:
o enquadramento punitivista parece ser o que mais une as e os parlamentares no campo das
políticas de enfrentamento à violência.
Segundo uma de nossas entrevistadas que atua na assessoria parlamentar, alguns
parlamentares de esquerda discordam do frame punitivista, mas também podem ser convencidos
de sua importância com a apresentação de argumentos técnicos:
Então como o problema é muito complexo, aumentar pena é uma resposta que eles
dão pra sociedade. Há um grupo muito grande na direita que propõe isso com muita
tranquilidade e a gente vê grupos na esquerda que também consideram isso importante
principalmente porque as penas são baixas, efetivamente.
[...]
Aumento de pena é um tema que não necessariamente é recorrente por causa da
esquerda. [...] então quando há um vácuo legislativo do ponto de vista da tipificação, você
consegue convencer a esquerda que é importante você criar tipos penais. Agora, por
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exemplo, no caso da Mari Ferrer há todo um movimento de não necessariamente criar um
tipo penal, apesar de que que teve uma proposta [...], mas minimamente você sinalizar
[que aquilo tem consequências] práticas. Então a esquerda é convencida desse tipo de
matéria mais penal quando você leva esses argumentos técnicos. A gente aprovou registro
e divulgação de cenas íntimas, sabe, foi muito legal essa tipificação, estupro coletivo.
(Entrevista 05)

Abaixo, destacamos alguns trechos de PLs que mobilizam esse enquadramento em sua
justificativa:
Quadro 8 - Trechos de PLs que mobilizam o enquadramento punitivista

PL nº 7118/2010

PL nº 7056/2014

Marcos Montes (DEM-MG)

José Mentor (PT-SP)

“Aumentar a pena dos crimes praticados contra
aqueles que se encontram sob a guarda do Estado,
conforme a Lei 11.340/2006-Lei Maria da Penha-,
é mais um meio protetivo de combate a violência
doméstica. Tal fato social tem exposto milhares de
famílias a viverem sob a escuridão do medo e a não
denunciar os abusos sofridos no seio do lar por
questões, culturais, emocionais e econômicas.”

“Entretanto, consideramos que a manutenção da
pena mínima de detenção de três meses é um
equívoco que precisa ser reparado, uma vez que
esta não atende uma das funções mais importantes
da aplicação da pena segundo o direito penal
brasileiro, qual seja a função preventiva que visa
inibir, tanto quanto possível, a prática de novos
crimes de violência doméstica. A permanência da
pena mínima em detenção de três meses, seja para
lesão corporal em sentido estrito, seja para
violência doméstica, modalidade mais grave, deve,
a nosso ver, dar lugar a uma pena mínima de seis
meses de detenção.”

PL nº 7480/2017

PL nº 2031/2019

Laura Carneiro (PMDB-RJ)

Fred Costa (Patriotas-MG)

“Assim, apesar de já ter se verificado um
incremento na punição desse tipo de violência, é
preciso apresentar um maior rigor na punição desse
crime, já que esse tipo de acontecimento, se não for
devidamente repreendido, poderá levar a
consequências gravíssimas, tendo em vista que a
violência só tende a crescer se não for obstada no
início”

“E é com o intuito de aperfeiçoar a legislação
vigente que apresentamos este Projeto de Lei, que
tem como objetivo tornar hediondos os crimes de
violência doméstica e familiar contra a mulher,
quando resultarem em lesão corporal dolosa de
natureza gravíssima ou lesão corporal seguida de
morte. […] Temos que dar um basta nessas
atrocidades que ocorrem dentro dos lares das
famílias brasileiras.”

O lado negativo da prevalência desse enquadramento está na descaracterização do
paradigma da LMP, que propunha uma política integral, aliando o campo da segurança pública e
sistema de justiça à assistência social e saúde. Também descaracteriza a percepção em torno das
mulheres, encaradas não como “em situação de violência”, caracterizando um estado passageiro,
mas como “vítimas”, caracterizando um estado permanente. Por fim, são medidas que se voltam
para o agressor e não para a atenção a essas mulheres e o cuidado com elas.
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O campo das medidas protetivas de urgência (MPUs) também foi afetado por esse
enquadramento, como veremos na seção a seguir.
4.2.1.2. Medidas Protetivas de Urgência, monitoramento eletrônico e botão de pânico
Como já mencionamos na seção 2.4.1, as MPUs são consideradas aspectos vitais da lei.
Por sua importância, como era de se esperar, diversas propostas analisadas tratam delas. No
entanto, chama atenção que poucas visam ao aprimoramento do regime dessas medidas.
Como o PL nº 1855/2011, proposto pela deputada Lauriete (PSC-ES), que propunha a
determinação, por parte do juiz responsável, do pagamento pelo agressor da pensão alimentícia
para as mulheres em situação de violência, “sem prejuízo das medidas protetivas previstas”.
Segundo a justificativa do projeto:
Observamos que, muitas vezes, a vítima desiste da ação penal pelo fato de não dispor
de qualquer outro meio de subsistência que não seja se submeter ao jugo do companheiro
em troca de casa e comida. Nesses casos, os alimentos servirão de garantia para que ela
tenha autonomia para enfrentar toda a investigação e o processo criminal, sem a
subserviência negada [sic] até o momento pela lei [entenda-se: enfrentar, sem
subserviência].
Ao substituir o termo “poderá” por “deverá”, evita-se que, por tibieza ou despreparo
do prelado, deixe-se de fornecer à vítima essa garantia de renda, essencial para romper o
ciclo de violência e sofrimento vivido por ela. (BRASIL, 2011)

A LMP prevê o pagamento de pensão alimentícia como uma possível medida protetiva
destinada à vítima (art. 22, V). No entanto, há evidências de que essa é uma medida pouco aplicada
em juízo: Diniz e Gumieri (2016), ao analisar uma amostra aleatória de 318 processos de violência
doméstica no Distrito Federal, descobriram que 84% das vítimas foram beneficiadas com medidas
protetivas. Entre as medidas protetivas menos concedidas, está a de prestação de alimentos
provisórios, determinada só em 9% dos casos.
Um dos motivos para esse resultado está na atuação dos Juizados especializados (JVDs).
Eles foram idealizados com competência híbrida (cível e penal), podendo aplicar medidas de
responsabilização penal (condenação e aplicação de penas) e cíveis (divórcio, pensão alimentícia,
entre outros). No entanto, pesquisas empíricas indicam que a competência híbrida não é exercida
no dia a dia dos Juizados, que atuam predominantemente na esfera criminal (PARIZOTTO, 2018).
A proposta de Lauriete poderia, portanto, romper com essa lógica ao estabelecer que os JVDs
devem determinar o pagamento da pensão alimentícia.
Outra proposta nesse sentido é o PL nº 8320/2017, apresentado pela deputada Conceição
Sampaio (PSDB-AM), que condiciona a revogação da prisão preventiva do acusado à execução
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das medidas protetivas, visando a não deixar a mulher desprotegida. Também o PL nº 1368/2020,
por exemplo, da Deputada Maria do Rosário (PT-RS), tinha entre suas propostas a previsão de que
as MPUs deveriam ser automaticamente renovadas enquanto durasse o estado de emergência
sanitária causado pela COVID-19. Como a LMP não determina um prazo para a duração das
MPUs, essa decisão cabe ao juiz responsável. Com as dificuldades de acesso a serviços durante a
pandemia, a renovação automática das medidas garantiria a segurança de todas as mulheres que
delas necessitassem.
Nenhuma das propostas mencionadas acima recebeu parecer de Comissões até o momento
e seguiam em tramitação até o fechamento dessa dissertação. A atenção do Legislativo se voltou
para os debates em torno da competência para aplicação das MPUs a partir de um PL que,
inicialmente, visava apenas a garantir que as mulheres em situação de violência fossem atendidas
por policiais mulheres. A discussão de que policiais pudessem conceder MPUs já estava presente
no PL nº 36/2015, proposto por Sérgio Vidigal (PDT-ES), discutido na seção anterior. Naquele
momento, a possibilidade de concessão das MPUs por autoridade policial foi vetada por Michel
Temer, então presidente, segundo a justificativa de que as polícias civis não tinham essa
competência e a determinação seria, portanto, inconstitucional:
Os dispositivos, como redigidos, impedem o veto parcial do trecho que incide em
inconstitucionalidade material, por violação aos artigos 2º e 144, § 4º, da Constituição, ao
invadirem competência afeta ao Poder Judiciário e buscarem estabelecer competência não
prevista para as polícias civis. (BRASIL, 2017c)

Apesar do veto presidencial deste dispositivo, percebe-se um direcionamento dos esforços
em torno do enfrentamento à violência doméstica para a esfera policial. A proposta de permitir
que a autoridade policial conceda MPUs para as vítimas de violência já tinha sido avançada em
2013, no PL nº 6433 de autoria do deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG),
aprovado em 2019110.
O diagnóstico feito no PL nº 6433/2013 era o de excessiva demora para a concessão das
medidas protetivas e de ineficiência do atendimento policial, indisponível em finais de semana e
fora do horário comercial:
A prática tem demonstrado que o prazo de 48 horas para que as medidas protetivas de
urgência requeridas pela vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher sejam
encaminhadas ao Poder Judiciário para que só então sejam apreciadas pelo juiz é
excessivamente longo [...].
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No ano de 2019, nova proposta nesse sentido foi apresentada pela Deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), o PL nº
11/2019.
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A situação se agrava ainda mais nos fins de semana e fora dos horários de expediente,
quando muitas vezes as vítimas estão em suas residências com seus algozes e nada podem
fazer, senão aceitar a violência, se esconder ou procurar uma delegacia para registrar a
ocorrência sem que seu agressor saiba. (BRASIL, 2013f)

Esse mesmo diagnóstico foi reforçado pelo relator da proposta, João Campos (PRB-GO),
em seu parecer sobre a norma, proferido no Plenário da Câmara:
Após quase nove anos da entrada em vigor da Lei Maria da Penha [...], os índices de
crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher não
tiveram redução significativa, mantendo-se sem grandes alterações, o que tem
demonstrado que as medidas trazidas pela novel legislação, embora salutares, ainda não
conseguiram dar um resultado positivo efetivo.
Não resta dúvida que as mais variadas realidades existentes dentro do Brasil,
especialmente nas cidades do interior, têm tornado o procedimento de aplicação das
medidas protetivas, que deveriam ser de urgência, em um procedimento moroso e ineficaz
sob o ponto de vista da efetiva proteção da vítima. (BRASIL, 2018c)

A proposta foi, então, aprovada pela Câmara em 2018 e sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro em 2019. Essa lei, no entanto, foi contestada posteriormente pela Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), que entende que o dispositivo é inconstitucional, pois os policiais
não teriam competência para conceder as MPUs. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
proposta pela Associação, defende-se que a medida:
Será [...] o desvirtuamento do Estado Democrático de Direito. Isso porque estaria
invertendo a lógica: ao invés de fazer com que o cidadão tenha acesso ao Poder Judiciário,
mediante o aumento do número de magistrados, passa-se a atribuir atividades do Poder
Judiciário a agentes públicos do Poder Executivo, "desprovidos do dever funcional de
imparcialidade inerente, com ofensa ao princípio da separação de poderes". (POMPEU,
2019)

A ADI está sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal,
mas ainda não foi julgada. A AMB, no entanto, não foi a única a se opor às propostas: o Consórcio
Feminista111 que apresentou o anteprojeto da LMP lançou nota pública contra essas propostas.
Entre as preocupações do Consórcio está a possível descaracterização da LMP, visto que
tais propostas são desnecessárias e alteram o texto legal. Alegam, ainda, a insuficiência de recursos
humanos e materiais das Delegacias, a falta de capacitação para policiais, o amplo rol de
competências já atribuídas aos policiais pela LMP e a ausência de outros serviços, como centros
especializados de atendimento, afirmando que a investigação sobre o “sucateamento da atividade
policial” seria ação mais produtiva (CONSÓRCIO LEI MARIA DA PENHA, 2019). A ONU
Mulheres também já havia se pronunciado, afirmando que a proposta “desarmoniza as
competências de autoridades policiais e da justiça, os fluxos estabelecidos e os atos que poderão
111

Formado pelas ONGs CEPIA, CFEMEA, CLADEM e THEMIS.
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ser anulados ou sobrepostos, provocando a inoperância e a baixa qualidade no atendimento de
mulheres em situação de violência” (ONU MULHERES, 2017).
Além da discussão da competência, a maior parte das propostas de prevenção da violência
diz respeito à ampliação da vigilância de agressores com o uso do monitoramento eletrônico.
Algumas propostas são simples, com a aposta no uso da tornozeleira eletrônica, já utilizada no
nosso sistema judicial. Como justifica o deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT) no PL nº
1119/2019, “[o] monitoramento eletrônico garante a efetividade das medidas protetivas nos casos
de violência doméstica, [e,] além de ser mais barato ao Estado, ajuda a reduzir a superlotação
carcerária.” (BRASIL, 2019j)
Outras propostas, por sua vez, parecem de difícil implementação, como a descrita no PL
nº 4827/2019, proposto por Carla Zanotto (Cidadania-SC):
§1º Para conferir maior efetividade às medidas protetivas de urgência deverá ser
fornecido à ofendida dispositivo móvel celular com aplicativo instalado que viabilize
conexão constante com unidade policial, de modo a permitir, a posição do agressor [sic]
e sua geolocalização em tempo real, bem como, este mesmo sistema também deverá
comprovar sua identidade, alertar de maneira automática a vítima, seus protetores,
familiares e os órgãos de segurança pública, quando da aproximação e violação de
perímetro de segurança por parte do agressor com medida protetiva, formando assim uma
rede de proteção.
§2º O agressor deverá disponibilizar e instalar em seu dispositivo móvel celular o
mesmo aplicativo fornecido a vítima com medida protetiva, este não poderá nunca
desligar seu aparelho, desligar o localizador e muito menos deixar de porta-lo [sic].
§3º Para maior efetividade no que se refere o [sic] parágrafo anterior, o sistema a ser
disponibilizado ao agressor com medida protetiva a ser cumprida, [sic] deverá ser capaz
de fazer conferência de identidade através reconhecimento facial com selfies de segurança
em horários alternados várias vezes por dia, assim sendo fica este agressor obrigado a
confirmar sua identidade por este meio e não o fazendo estará descumprindo a medida
protetiva. (BRASIL, 2019k)

Não existe, portanto, olhando para essas propostas, um consenso sobre a forma como o
monitoramento seria feito. Além do monitoramento do agressor, alguns projetos sugerem oferecer
às vítimas um “botão de pânico”, a ser acionado em situações de risco como forma de chamar a
polícia. Algumas dessas propostas se inspiram em iniciativas já existentes em alguns estados, como
o PL nº 1180/2015, proposto por Tia Eron (PRB-BA), que se inspira no “Projeto Botão do Pânico
para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar”, implementado na cidade de Vitória,
no ES, em parceria com o Tribunal de Justiça do estado e o Instituto Nacional de Tecnologia
Preventiva.
Outros projetos apostam em soluções diversas, como o PL nº 1382/2019, proposto por
Junior Bozzella (PSL-SP), que traz medidas que deveriam ser implementadas por empresas
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privadas:
Propomos, neste sentido, que as empresas fabricantes de aparelhos celulares desenvolvam
um aplicativo permanente que [sic] as mulheres possam de forma discreta acionar a
polícia sem o agressor perceber. Este aplicativo terá que ser disponibilizado tanto nos
celulares novos a serem fabricados quanto nos mais antigos que tenham suporte para
baixar o aplicativo ou tecnologia. (BRASIL, 2019l)

Todas essas propostas visam a encaminhar solução para o problema da falta de fiscalização
das MPUs. No entanto, apresentam algumas dificuldades. O botão de pânico, por exemplo, não
consegue ser implementado em nível nacional sem o diálogo com governadores e suas secretarias
de segurança pública, bem como parecem depender de a vítima possuir um celular com conexão à
internet. Talvez o uso desse artifício não consiga ser desenhado de uma perspectiva federal e
dependa mais de ações locais, que sejam pensadas de acordo com as características de cada região
e população.
Um exemplo interessante desse tipo de abordagem é o Chame a Frida, assistente virtual
que oferece atendimento 24 horas a mulheres em risco. A iniciativa foi idealizada por uma
funcionária da Polícia Civil e já foi implementada em quatro municípios de Minas Gerais 112. O
aplicativo tem o objetivo de facilitar o acesso a informações sobre a LMP e desburocratizar o
processo de denúncia. Esse tipo de ação depende mais de atores e redes locais para ser
implementado, não necessitando de legislação federal para se articular.
O monitoramento eletrônico, especificamente, é uma medida de ampliação da vigilância
sobre os agressores que parece unir diversas perspectivas – de desincentivo ao encarceramento, de
redução de custos para o Estado, de ampliação do monitoramento das MPUs – e talvez por isso
seja frequentemente proposta como alternativa. Tal medida parece estar alinhada ao
enquadramento punitivista, descrito na seção anterior, pois apesar de ser justificada enquanto meio
alternativo à prisão, ainda avança um ideal de vigilância e contenção do agressor, sendo uma
medida prevista pela Lei de Execução Penal.

Filho (2020) reporta as explicações sobre o aplicativo, dadas por sua idealizadora Ana Rosa Campos: “‘Na Frida,
a mulher faz o agendamento de medida protetiva, consegue a cópia, emite a guia para exame no IML, tira dúvidas,
além de ser direcionada ao site da delegacia virtual se precisar fazer um boletim de ocorrência’, explicou a delegada,
lembrando que a Frida evita as aglomerações na delegacia e isso é bom para todos em tempos de pandemia.”
112
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4.2.1.3. Medidas assistenciais às mulheres em situação de violência
Entre as propostas que atravessam os anos, a ideia de criar um auxílio financeiro temporário
para mulheres em situação de violência apareceu primeiro em 2010 e tem sido proposta até
recentemente, em 2019113. O PL nº 6011/2013, inclusive, foi proposto pela CPMI da Violência
contra a Mulher e visava a incluir a assistência à mulher em situação de violência na Lei Orgânica
da Assistência Social (Lei nº 8742/93), propondo estender o pagamento do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) a mulheres em situação de violência que comprovem não possuir meios para
sustentar a família. Também o PL nº 6296/2013, com objetivo similar, foi proposto no âmbito da
CPMI.
Outro projeto nessa linha é o PL nº 886/2019, de Célio Silveira (PSDB-GO), que tem por
objetivo criar o “Auxílio Maria da Penha”, que:
[...] é aquele benefício previdenciário garantido pelo juiz à mulher em situação de
violência doméstica, quando necessário o afastamento do local de trabalho, nos termos da
Lei 11.340/2006, pelo prazo máximo de seis meses. (BRASIL, 2019m)

A LMP prevê que o juiz pode determinar a manutenção do vínculo trabalhista por até seis
meses para mulheres em situação de violência que precisarem se afastar do local de trabalho. No
entanto, como justifica o Projeto:
[...] com o texto original do artigo existe apenas a possibilidade da manutenção do vínculo
trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho, sem especificação sobre
a manutenção do salário ou de qualquer assistência que lhe seja resguardado [sic]. Porém,
sem a previsão do custeio do Auxílio Maria da Penha, a mulher em situação de risco não
conseguirá, efetivamente, se afastar do ambiente de trabalho. (BRASIL, 2019m)

A proposta visa, portanto, a preencher um gap da Lei ao garantir também a assistência
financeira a ser paga pela Previdência Social nesses casos. A perda do salário impede o
afastamento do trabalho e dificulta a aplicação do direito previsto em lei.
Apesar da relevância, medidas assistenciais às mulheres são propostas, mas não parecem
ser levadas adiante: a título de exemplo, os PLs nº 6011 e 6296, ambos com fins assistenciais
apresentados no âmbito da CPMI seguiam em tramitação até o fechamento da dissertação. Ambos
estão prontos para serem levados para discussão em plenário e têm, entre seus últimos andamentos,
que datam de 2019, requerimentos para serem incluídos na Ordem do Dia, como objeto das
discussões em Plenário. Essas medidas, portanto, não parecem fazer parte da agenda decisória do
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Entre os projetos analisados, encontramos esse tipo de proposta nos Projetos de Lei nº 7353/2010, nº 1362/2011,
nº 4652/2012, nº 6011/2013, nº 6296/2013, nº 866/2019, nº 5388/2019 e nº 6437/2019.
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Congresso, apesar de estarem na agenda governamental, nos termos da distinção de Kingdon
(2011).
No campo das medidas assistenciais, encontramos também propostas de incluir mulheres
em situação de violência como beneficiárias prioritárias de programas habitacionais,
especialmente o Minha Casa, Minha Vida114. A discussão chama atenção por sua permanência no
tempo: o primeiro PL sobre o assunto presente em nossa amostra data de 2012. Desde então, são
propostas iniciativas similares quase anualmente, mas, até o momento, nenhuma prosperou. Na
Câmara as iniciativas continuam paradas: o PL nº 4390/2012 segue sem receber nenhum parecer
das Comissões Permanentes. No Senado, a proposta foi aprovada pela Comissão de Direitos
Humanos no final de 2019, mas não teve qualquer novo andamento desde então (AGÊNCIA
SENADO, 2019).
Mais uma vez, medidas de assistência às mulheres em situação de violência e
vulnerabilidade parecem receber menos atenção dos legisladores do que medidas endereçadas aos
agressores. Essa tendência também se revela em discussões recentes, em que propostas para o
fortalecimento de serviços de assistência às mulheres têm sido recebidas por uma forte oposição
de setores conservadores da Câmara.
O Radar Feminista do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA), que monitora
as pautas de gênero no legislativo, tem acompanhado as diversas propostas legislativas que dizem
respeito à agenda de gênero, como o combate à violência e aos direitos sexuais e reprodutivos. Em
seu boletim de julho de 2020, o Radar alertou que “[o]s projetos de enfrentamento à violência
contra as mulheres são a nova trincheira antiaborto no Congresso” (CFEMEA, 2020a). Isso porque
deputados da Bancada Evangélica obstruíram o processamento do PL nº 1291/2020, que visava à
caracterização de serviços de atendimento às mulheres, entre outros, como serviços essenciais
durante a pandemia de COVID-19, além de outras medidas para garantir esse atendimento
especializado no período. Por conter trechos que mencionavam saúde sexual e reprodutiva, o
projeto foi atacado “sob o argumento que o objetivo é a legalização do aborto. A deputada Chris
Tonietto (PSL-RJ) se refere as essas propostas como ‘pacotão do abortoduto’ ou ‘covidão do
aborto’.” (CFEMEA, 2020a).
Segundo as ativistas feministas:
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Na nossa amostra, encontramos os PLs nº 4390/2012, nº 7055/2014, nº 4116/2015, nº 7794/2017, nº 10812/2018,
nº 6582/2019, nº 920/2019, nº 2869/2019 e nº 3290/2019.
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Tanto o projeto recém sancionado (PL 1291/2020) como o PL 1444/2020, que está agora
em discussão, não entrou na lista de projetos para votação no Plenário porque alguns
deputados querem incorporar uma emenda ao projeto impedindo que os recursos sejam
usados para a realização de abortos. E na lógica no funcionamento remoto, sem acordo
não tem votação. Hoje, a bancada fundamentalista é maior do que a feminista e para
construir palanques e continuarem mobilizando seu discurso de ódio, pró-morte e
misógino, colocam em risco o enfrentamento à violência contra as mulheres de forma
geral. (CFEMEA, 2020a)

Também o PL nº 1444/2020, proposto por Alice Portugal (PCdoB-BA) no contexto da
pandemia de COVID-19, sofreu obstrução por parte de setores conservadores da Câmara. O
projeto visava estabelecer medidas emergenciais para garantir o atendimento às mulheres em
situação de violência durante a emergência sanitária e, entre os artigos, propunha a garantia de
orçamento para Centros de Atendimento Integral e Multidisciplinares para Mulheres. Esses
Centros foram, durante as discussões do PL, acusados de promover abortos clandestinos, como
apontam Matos, Brito e Pasinato:
A votação em 2020 das propostas para a proteção e garantia de atendimento às mulheres
em situação de violência durante a pandemia da Covid-19 podem ser exemplificativas do
quanto essa área já pode não ser um ponto de convergência entre as várias correntes
ideológicas que se instalaram na Bancada Feminina e no parlamento. No processo de
votação, a ala fundamentalista chegou a produzir notícias de que casas abrigos e
CEAMs eram, em verdade, espaço de aconselhamento e de realização de abortos
clandestinos. Nessa toada, importa também apurar se as sugestões de alterações na LMP
no capítulo do atendimento policial configuram uma porta de entrada para a
institucionalização de um Estado policialesco e para atender os interesses corporativos de
algumas carreiras públicas. (MATOS et al., 2020, p. 68, grifo nosso)

Durante as nossas entrevistas, as assessoras parlamentares (Entrevistas 01, 02, 03 e 05)
afirmaram que a pauta da violência era consensual entre as deputadas da Bancada Feminina – e
mesmo na Câmara. No entanto, Matos, Brito e Pasinato (2020) contestam essa afirmação,
entendendo que a obstrução do fortalecimento de serviços especializados durante a pandemia pode
indicar que o tema da violência já não é uma pauta que gera convergência de interesses na Câmara.
Uma de nossas entrevistadas também comentou essa intersecção entre as posições
antiaborto no Congresso e as propostas de política de enfrentamento à violência contra as
mulheres:
[...] desde o PL nº 5069115, um pouco antes, a gente tem visto uma guinada dos grupos
conservadores, dos parlamentares conservadores, para tentar atacar o direito ao aborto em
caso de violência sexual, que é um dos casos já previstos em lei. Então o [PL nº] 5069 foi
muito nesse sentido de criminalização de profissionais, de dificultar o acesso da pílula do
115

O PL nº 5069/2013 foi proposto por Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e outros com o objetivo de classificar o anúncio
de meio abortivo como crime contra a vida. Os movimentos feministas e trabalhadores da saúde temiam que, com sua
aprovação, o acesso à pílula do dia seguinte poderia ser prejudicado, o que resultou em levantes feministas conhecidos
como Primavera Feminista.
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dia seguinte, dificuldade de acesso ao serviço de saúde e tal. Então já era muito difícil, a
gente já não tem um acesso super fácil porque a maioria dos profissionais alegam objeção
de consciência, quando você não pode fazer um procedimento por motivos religiosos e
tal. E aí isso vem vindo.
Como nessa Legislatura agora tem o apoio do Ministério [dos Direitos Humanos] e
do Governo Federal, o debate tem crescido lá dentro, a gente tem inclusive o receio de
que as coisas comecem a ser aprovadas. A correlação de forças está muito difícil para a
gente [organizações feministas]. (Entrevista 04)

A deputada Chris Tonietto (PSL-RJ), conhecida por seus posicionamentos conservadores
e antiaborto, postou em seu Facebook uma imagem (figura 2), assinada pela Frente Parlamentar
Mista Contra o Aborto e em Defesa da Vida, que lista propostas em tramitação que a deputada e
essa Frente consideram trabalhar pela “ampliação do aborto no Brasil”:
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Figura 2 - "Pacotão do abortoduto": PLs sobre violência contra mulheres acusados de promover o aborto no Brasil
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Figura 3

Fonte: Perfil de Chris Tonietto no Facebook, postado em 25 jun. 2020 (TONIETTO, 2020).
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Sob o nome de “Pacotão do Abortoduto”, chama atenção que os projetos listados tratem,
justamente, do atendimento especializado a mulheres em situação de violência e vulnerabilidade,
diversos deles propostos no âmbito da atenção às mulheres em meio à pandemia de COVID. Os
cuidados a serem tomados com as “mulheres ‘vítimas de violência’” seriam apenas uma forma
velada de se referir ao aborto. O post que contém as imagens traz, em sua legenda, o texto:
Conheça o Pacotão do ABORTODUTO, diversos Projetos de Lei elaborados,
principalmente, por componentes da bancada feminista para implementar, por vias
indiretas, o aborto no Brasil, quer por meio da atuação de ONGs, dos Centros de
Atendimento Integral ou dos serviços de "saúde sexual e reprodutiva". Eis a guerra
semântica deflagrada!
Enquanto o cidadão brasileiro luta para vencer a pandemia de COVID-19 e a crise
econômica e social, os abortistas aproveitam-se do estado de calamidade pública para
fazer avançar, na surdina e contra a vontade do povo, a agenda da cultura da morte!
(TONIETTO, 2020, grifo nosso)

Destacamos a referência ao uso do termo “guerra semântica”, que é muito pertinente para
este trabalho. Parece se tratar, de fato, de uma disputa entre formas diferentes de enquadramento.
Os setores conservadores acusam os serviços especializados de promoverem o aborto no Brasil e,
assim, mobilizam um enquadramento familista-essencialista, articulando sua contrariedade à
“ideologia de gênero”, a centralidade da família e o aspecto biológico da diferença entre homens
e mulheres, e reforçando a maternidade como papel natural a ser exercido pelas mulheres.
Aqui também parece haver um enquadramento privatista subjacente, com o ataque direto
a serviços públicos, acusados de performarem atividades ilegais e fora de seu escopo, assim como
o ataque a propostas de ampliação de verba destinada ao enfrentamento à violência doméstica.
Ao mesmo tempo, grupos feministas permanecem em defesa do enquadramento de
proteção aos direitos humanos das mulheres, advogando a ampliação dos serviços especializados
e uma política integral, que garanta a plena cidadania e a autonomia econômica e social das
mulheres.
No âmbito das propostas apresentadas na Câmara dos Deputados, parece haver, ainda, uma
outra disputa, em torno dos instrumentos de enfrentamento à violência propostos. A política de
enfrentamento à violência pode ser caracterizada como uma política de proteção à vida, em que a
mulher é a vítima fatal e precisa de assistência policial, enquanto as atenções se voltam para a
vigilância e responsabilização do agressor. Ela também pode ser entendida como uma política de
assistência, que visa a garantir autonomia para as mulheres, o que inclui a assistência financeira,
prioridade em programas habitacionais, políticas de cuidado – como creches –, e políticas de
emancipação, entre outras.
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A LMP estabelecia que o enfrentamento à violência deve ser integral e, portanto, conter
diferentes estratégias. No entanto, com a ausência do aprofundamento de medidas assistenciais e
o ataque aos serviços especializados, o enfrentamento à violência passa a ser reduzido à primeira
esfera, de proteção à vida, prevalecendo uma perspectiva punitivista.
4.2.1.4. Dever de indenizar
O último tipo de proposta recorrente a ser destacado diz respeito ao dever do agressor de
indenizar. Essa indenização, em algumas propostas, deve ser destinada à mulher em situação de
violência e, em outras, ao Estado, como vamos discutir a seguir.
O PL nº 7056/2014, proposto pelo deputado José Mentor (PT-SP) exemplifica as
discussões em torno da indenização da mulher. Além de propor o aumento da pena mínima para o
crime de lesão corporal cometido por cônjuge, familiar ou similares, também determina que o juiz
pode impor que o agressor arque com “os tratamentos necessários para preservar a integridade
física e psicológica da vítima” quando programas assistenciais forem ausentes (BRASIL, 2014b).
Esta proposta é apresentada pelo autor como solução para o fato de que a cobertura assistencial no
país é falha.
A responsabilização dos agressores por violência doméstica foi construída, no direito
brasileiro, principalmente por meio do aparato da responsabilização criminal, que se inicia com a
denúncia nas Delegacias, se transforma em inquérito policial e, eventualmente, em processo
criminal cujo resultado é a imposição de uma pena. No entanto, a responsabilidade também poderia
ser firmada e reparada pela via cível116. Apesar da possibilidade jurídica, as vítimas precisariam
ajuizar uma nova ação judicial específica para conseguir uma indenização. No entanto, não parece
ser disso que o PL nº 7056 trata. Ele visa, expressamente, lidar com as falhas da cobertura
assistencial do Estado e privatizar os custos de serviços de saúde e assistenciais.
Em 2019, um PL similar entrou em discussão: o PL nº 2438/2019, proposto por Rafael
Motta (PSB-RN) e Mariana Carvalho (PSDB-RO), que foi aprovado117 e alterou a Lei Maria da
Penha para incluir três parágrafos em seu artigo 9º:
Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada
de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da
Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública,
Segundo o art. 927 do Código Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.” O ato ilícito é cometido quando o agente “por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (art.186).
117
Tornou-se a Lei nº 13.872/2019.
116
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entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o
caso.
[...]
§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica
e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos
causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a
tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total
tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os
recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas
unidades de saúde que prestarem os serviços.
§ 5º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e
disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou
familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo
agressor.
§ 6º O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo não poderá importar
ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem
configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada. (BRASIL,
2006, grifos nossos)

Apesar de apontar para a possibilidade de indenização da vítima, os parágrafos 4º e 5º
parecem ter sido mais direcionados à indenização do próprio Estado pelos serviços prestados. A
própria justificativa do Projeto indica que esta era, de fato, a intenção da proposta:
Esse tipo de violência quase sempre demanda a atenção integral à saúde da vítima e a
adoção de medidas protetivas. São muitos os serviços que podem ser exigidos não só para
a recuperação das lesões causadas ao corpo, mas também para o tratamento do dano
psicológico e para prevenir que novas agressões e danos de maior gravidade ocorram.
[…]
Entendo que esse tipo de situação não pode persistir. A lei precisa deixar bem clara a
responsabilidade dos agressores alcançados pela Lei Maria da Penha em arcar com todos
os prejuízos que ele causou [sic]. Os gastos do atendimento prestado pelo SUS, pagos
com recursos públicos, também precisam ser objeto de reparação, do contrário, quem
estará assumindo tal responsabilidade, por um ato ilícito, será a sociedade de uma forma
geral. (BRASIL, 2018b)

Essa proposta impõe o questionamento sobre qual é o limite entre a responsabilidade do
agressor pela reparação dos danos e a responsabilidade do Estado, responsável por prover serviços
de saúde e assistência para toda a população. Indenizar o Estado pelos custos com a saúde, nesse
caso, não seria uma espécie de privatização dos cuidados em saúde? Se os agressores domésticos
precisam indenizar o SUS, outros agressores também não teriam que arcar com os custos das lesões
que provocaram?
Em 2015, três Projetos que caminham nessa mesma direção foram propostos: os PLs nº
290, nº 422 e nº 3846, de Valmir Assunção (PT-BA), Jorge Solla (PT-BA) e Angela Albino
(PCdoB-SC) respectivamente, propõem garantir o direito de regresso da Previdência Social contra
o agressor condenado por crimes relacionados à violência doméstica. A ideia parece ter sido
reaproveitada de uma proposta anterior, feita por Amauri Teixeira, também deputado federal pelo
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PT na Bahia. A justificativa se assemelha muito à apresentada para a indenização de gastos com
atendimento às vítimas no SUS:
Essa realidade [da violência doméstica] tem gerado a concessão de benefícios
previdenciários de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte,
pagos pelos cofres públicos e custeados por toda a sociedade, de modo solidário, a
partir de suas contribuições à seguridade social. Com a finalidade de recuperar os
pagamentos efetuados em decorrência de atos de violência doméstica e familiar, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deu início, na data simbólica do aniversário
da Lei Maria da Penha, ao ajuizamento de ações regressivas contra os agressores, para
que eles venham a restituir o erário, sendo a primeira delas em favor da mulher que
inspirou a edição dessa legislação protetiva. (BRASIL, 2015d, grifo nosso)

Percebe-se que a proposta visa, apenas, a institucionalização da prática de ajuizamento de
ações de regresso contra os agressores, que já vinha ocorrendo. Para o autor da proposta, ela
“representará significativo avanço no combate aos atos de violência doméstica e familiar, por seu
efeito repressivo, moral e pedagógico, além da diminuição nas necessidades de financiamento de
uma parcela dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social” (BRASIL, 2015d).
Esses projetos apresentam a percepção de que os efeitos da violência doméstica
ultrapassam a esfera privada, afetando o Estado e toda a sociedade. Apesar da percepção da
violência doméstica enquanto um problema público ser positiva, essas discussões parecem trazer
um novo revés ao posicionar o Estado enquanto vítima merecedora de reparação. Não é o escopo
deste trabalho discutir cada alternativa proposta a fundo, portanto sugere-se que futuros estudos
aprofundem as reflexões em torno deste tipo de proposta e sobre se é justo (ou mesmo possível)
que um indivíduo, no caso o agressor, deva arcar financeiramente com gastos de programas
assistenciais – aqui incluindo os custos de saúde – executados pelo Estado.
Essas propostas também contribuem para a privatização da atenção às mulheres em
situação de violência e parecem, a partir do frame privatista, estarem alinhadas à ideia de capacitar
profissionais de salões de beleza para a identificação da violência contra as mulheres
(GONZALEZ, 2019) e aos ataques a serviços especializados de atendimento às mulheres (MATOS
et al., 2020).
Uma das entrevistadas para esta pesquisa aponta, ainda, que esses projetos favorecem a
ideia de que basta que o agressor pague ao Estado para ser desculpado pelo crime cometido
(Entrevista 03). Essa abordagem é problemática, pois contraria a própria ideia inicial da LMP, que
retirou os crimes de violência doméstica da classificação de crimes com menor potencial ofensivo,
no âmbito dos quais bastaria o agressor pagar uma cesta básica para a vítima. A pena de pagar uma
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cesta básica fazia com que fosse barato bater em mulher, banalizando a punição para a violência
doméstica (DEBERT & OLIVEIRA, 2007, p. 326).
Existem propostas específicas para a indenização de mulheres que sofreram violência, a
exemplo do PL nº 1380/2019 proposto pelo deputado Júnior Bozzella (PSL-SP). Classificado
como suprapartidário e conciliador na Câmara por unir partidos de diferentes orientações
(SIQUEIRA & DOEDERLEIN, 2019), a proposta prevê incluir, no âmbito das medidas protetivas
de urgência da LMP, a possibilidade de o juiz determinar depósito judicial de caução para indenizar
danos morais decorrentes da violência (BRASIL, 2019n). A deputada Maria do Rosário (PT-RS)
encampou o Projeto e apresentou substitutivo com objetivo de garantir o pagamento de danos
morais para as vítimas ao fim do processo e fixar em lei essa possibilidade já prevista no âmbito
do STJ como mais um meio de uniformizar decisões na esfera do Judiciário (BRASIL, 2019o).
Atualmente, o projeto aguarda apreciação do Senado Federal.

4.3.

“A palavra ‘gênero’ não entra na agenda de jeito nenhum”: notas sobre

a “ideologia de gênero” na Câmara dos Deputados
Como discutimos nas seções acima, a oposição existente na Câmara dos Deputados – e nos
poderes Legislativos de diferentes esferas federativas – ao que se convencionou chamar “ideologia
de gênero” tem efeitos no avanço ou bloqueio das propostas e alternativas para a solução da
violência contra as mulheres. Em especial, para as mulheres que sofreram violência sexual ou para
aquelas que buscam abrigo e assistência especializada e precisam de atendimento com urgência118.
Perguntamos para as entrevistadas sobre essa campanha antigênero no Legislativo e as
assessoras entrevistadas apontaram que “a palavra ‘gênero’ não entra na agenda de jeito nenhum”
(Entrevista 05). Como exemplo, uma das entrevistadas contou a história de um projeto que trazia
em seu corpo menção ao 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o de
118

Ao longo de 2020, essa disputa se intensificou a partir da proposição do Estatuto da Gestante (PL nº 5435/2020),
pelo Senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que prevê em seu texto original: “Na hipótese de a gestante vítima de
estupro não dispor de meios econômicos suficientes para cuidar da vida, da saúde, do desenvolvimento e da educação
da criança, o Estado arcará com os custos respectivos de um salário-mínimo até a idade de 18 anos da criança, ou até
que se efetive o pagamento da pensão alimentícia por parte do genitor ou outro responsável financeiro especificado
em Lei, ou venha a ser adotada a criança, se assim for a vontade da gestante, conforme regulamento.” (BRASIL,
2020c). Essa proposta, conhecida como “bolsa estupro” por grupos feministas, já havia sido apresentada anteriormente
no que ficou conhecido como “Estatuto do Nascituro”. Interessante notar que a troca da “proteção do nascituro” para
a “proteção da gestante” parece ser uma estratégia argumentativa para promover propostas familistas-essencialistas a
partir de uma ideia de garantia dos direitos das mulheres.
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promoção da igualdade de gênero119. Como não queriam passar o texto com a menção à “gênero”,
foi acordado que o texto citaria apenas os ODS genericamente (Entrevista 03).
Segundo outra entrevistada, essa oposição dificulta as discussões e disputas em espaços
como as Comissões: “É uma categoria que obstrui o debate, na verdade. Além de travar a pauta do
dia das comissões, da Comissão da Mulher em especial, ela trava o debate [...] porque existe uma
limitação de vocabulário na prática” (Entrevista 02).
Para outra assessora, a palavra, em si, talvez não seja a questão central, mas a ausência da
perspectiva de gênero nas políticas:
Todo projeto de gênero é alterado o termo “gênero”. O que, particularmente para mim,
não é o problema central. Acho que a falta de uma visão de gênero é muito mais
problemática do que você ter gênero ou não no texto legislativo. É um termo que muitas
vezes a gente tem campos que associam... gênero não é mulher. Então acho que, inclusive,
há uma imprecisão do ponto de vista legislativo quando a gente usa gênero. Gênero não é
mulher, não é sinônimo. [...] Se você colocar “identidade de gênero”, outras questões
ligadas à gênero, ok, mas gênero não é sinônimo de mulher. [...] então para mim mulher é
o termo mais preciso, o que não quer dizer que a falta de leitura de gênero não seja um
problema. E como você tem falta de leitura de gênero, você tem falta de priorização de
determinadas agendas, né. (Entrevista 05, grifo nosso)

Essa ausência de uma perspectiva de gênero ou a oposição a uma perspectiva de gênero,
segundo ela, faz com que demandas como a autonomia econômica das mulheres e a ampliação da
rede de serviços especializados, por exemplo, não recebam financiamento público.
Sobre os significados da categoria “ideologia de gênero”, a ativista do CFEMEA
entrevistada para a pesquisa explica:
[...] essa campanha contra a ideologia de gênero tem alguns anos, [...] ela parte da ala
mais conservadora da Igreja Católica, mas não só: aqui no Brasil tem muita aderência das
Igrejas evangélicas, neopentecostais. E, basicamente, ela é uma campanha que coloca
toda a questão ligada a feminismo, gênero, diversidade sexual, sexualidade em geral,
dentro dessa caixinha da ideologia de gênero, como se, nos últimos anos o que a gente
considera avanços em termos de reconhecimento de direitos da população LGBT, do
reconhecimento de experiências diversas e tal e isso implicar em revisão de políticas, em
formas de atendimento nos serviços de saúde e tal, tudo isso entra no que chamam de
ideologia de gênero. E o Congresso Nacional nos últimos anos tem paulatinamente
incorporado mais essa ideia. (Entrevista 04, grifo nosso)

Nesse sentido, a “ideologia de gênero” acaba sendo utilizada como uma categoria guardachuva, que pode abarcar as mais diversas questões ligadas a gênero e sexualidade, impedindo o
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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) são 17 e têm a
meta de “acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares,
possam desfrutar de paz e de prosperidade” até 2030 nos países signatários, entre eles o Brasil (NAÇÕES UNIDAS
BRASIL, [s.d.]).
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avanço ou contribuindo para o retrocesso de conquistas como a Política Nacional de Saúde Integral
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais ou as hipóteses de aborto previstas em lei
desde 1940.
Sobre os motivos para essa oposição estar ganhando força, uma das entrevistadas destaca
o caráter revolucionário da perspectiva de gênero e seu potencial de promover mudanças sociais
estruturais:
[…] a construção social do que é gênero [...] é muito revolucionária, no sentido de que
garante uma compreensão de que é preciso, para além da igualdade, da construção
da igualdade, tratar de forma diferente as pessoas porque somos diferentes
socialmente. A sociedade trata a gente diferentemente e o gênero vem para pensar políticas
de cotas, para pensar políticas afirmativas, como, a gente pode pensar, a Lei Maria da Penha
é uma política afirmativa. Então o movimento contrário aos direitos das mulheres,
contrários à produção de uma equidade de gênero [...] vem rechaçando esse conceito de
gênero, que foi muito bem articulado e construído politicamente pelos movimentos de
mulheres, pelas universidades.
[...] no momento em que ele [discurso sobre gênero] diz “isso não é natural, isso é uma
construção social” isso quer dizer que a gente pode mudar. E toda a construção dessa
desigualdade parte do pressuposto de que ela é natural, que sempre foi assim. (Entrevista
07, grifo nosso)

Diante da incorporação dessa oposição ao gênero pelo Legislativo, as ativistas
entrevistadas identificam que esse espaço se tornou local de resistência a retrocessos. E, a partir
dos relatos, identificamos que a Presidência da Câmara e a ocupação de Comissões permanentes
por deputados conservadores traz grandes preocupações sobre o que se tem chamado de “pautas
de costumes”. Isso porque o Presidente da Câmara “tem muito poder”, pois ele “tem alguma
influência para acelerar ou desacelerar certos temas. O Presidente, muitas vezes, faz compromisso
para votação de certos temas, construindo com partidos, com parlamentares, então ele tem uma
importância muito grande.” (Entrevista 01).
Nas entrevistas, as interlocutoras relembram que a presidência de Eduardo Cunha foi um
momento de acirramento das disputas em torno das pautas de costumes, com a promoção de
Projetos de retrocesso em torno dos direitos sexuais e reprodutivos, enquanto Rodrigo Maia
(DEM-RJ), seu sucessor, firmou o compromisso de não avançar essas pautas. No entanto, além da
presidência, a correlação de forças dentro da Câmara também é importante para determinar o
avanço desses temas:
Então [...] depende muito do perfil de quem tá na presidência [da Câmara], mas depende
muito também da correlação de forças lá dentro. Apesar da gente ter hoje mais deputadas
feministas, a gente tem mais deputados conservadores e fundamentalistas também. Uma
Câmara mais polarizada e um centro que é muito refém da conjuntura. Então o presidente
também tem um papel importante por isso: a composição da Câmara não tá nítida como
esteve em outros anos. Não tem uma maioria explicitamente formada, então a capacidade
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de articulação do presidente também conta muito para a aprovação ou não aprovação de
qualquer coisa. (Entrevista 04)

A gestão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara teve fim no tempo de fechamento
dessa dissertação. Ele foi substituído por Arthur Lira (PP-AL), conhecido por ser o candidato do
presidente do Executivo, Jair Bolsonaro, e por ser próximo a Eduardo Cunha (PODER360, 2021),
o que o coloca mais perto das forças conservadoras e gera incerteza quanto ao futuro das pautas
de costumes e direitos humanos na Câmara.
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5. Notas sobre a Bancada Feminina e a Frente Parlamentar Feminista Antirracista
Nas entrevistas, a força e relevância da Bancada Feminina ficaram evidentes em diversos
momentos. A Bancada é composta pelas deputadas mulheres eleitas, mas foi institucionalizada em
2013, quando foi incorporada na estrutura da Secretaria da Mulher da Câmara120. A Secretaria é
composta por dois órgãos: a Procuradoria da Mulher, que já havia sido criada em 2009, e a
Coordenadoria da Mulher, que coordena a Bancada.
A Procuradoria, instalada primeiro, foi criada com o intuito de ser “um órgão de contato com
o meio externo ao Congresso” (MANO, 2020, p. 92) e tem enfoque no recebimento de denúncias
de violência e discriminação contra mulheres e na fiscalização da implementação de políticas de
promoção da igualdade de gênero pelo Executivo121.
Inicialmente, a Bancada Feminina funcionava sem estrutura, o que faz parte da cultura da
Câmara em que há várias bancadas sem institucionalização. No entanto, com a instituição da
Secretaria da Mulher, a BF passa a ter uma estrutura diferente das demais (MANO, 2020).
A Coordenadoria dos Direitos da Mulher foi criada em 2013 e passa a representar a BF na
Câmara. Segundo relatos de funcionárias/os da Secretaria da Mulher, existem diversas possíveis
explicações para esse status diferenciado:
[...] a Câmara não teria como acomodar todas, em termos orçamentários e de espaço
físico; não faz parte da tradição; as mulheres simplesmente conseguiram aproveitar uma
oportunidade que as demais bancadas não tiveram. No entanto, ficou evidente, pelas
conversas, que há uma percepção de um diferencial que justifica uma estrutura para a
Bancada Feminina. (MANO, 2020, p. 93)

De fato, essa institucionalização parece ter sido fruto de uma janela de oportunidade: na
época, Janete Pietá (PT-SP) era coordenadora da bancada e “buscou agregar a Bancada Feminina
na reivindicação de estrutura feita pela Procuradoria da Mulher” (MANO, 2020, p. 93-4). Na
época, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) era presidente da Câmara e relatos dizem que ajudou
a estruturar a Secretaria como uma forma de “criar uma marca sua” (MANO, 2020, p. 94).
Com a institucionalização, a BF passa a possuir status semelhante ao dos líderes na Câmara,
tendo proximidade em sua atuação junto à Mesa Diretora. Segundo as entrevistadas, por conta
dessa institucionalização, a BF tem ganhado notoriedade na casa e conseguido aprovar projetos:
Vários projetos só são pautados pela Bancada Feminina, pela pressão da BF e de uma forma
muito consensual. O presidente já falou “Projetos da Bancada Feminina” e passam uns três

120
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A Secretaria foi criada a partir da Resolução da Câmara dos Deputados nº 31, de 2013.
A Procuradoria foi criada a partir da Resolução da Câmara dos Deputados nº 10, de 2009.
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muito tranquilo, sabe? Quase unânime, passa com pouca discussão. É um grupo que tem
um poder grande de pauta e aprovação de vários projetos. (Entrevista 01, grifo nosso)
Ela acabou, a Secretaria, ganhando uma musculatura muito grande de gerência de pautas
no Plenário. Dentro, obviamente, de um conjunto de limites. Acho que, agora, o movimento
da Bancada Feminina é romper com esse teto de vidro dos temas, então elas tão atuando
fortemente do ponto de vista dos discursos, das falas e das ações nesse sentido[...]. Então
há uma certa legitimidade [...] para os assuntos considerados de mulher [...]. Mas para
esses temas muito afetos ao que eles consideram temas de mulher, a gente vê uma agenda
muito profícua. A Bancada acaba sendo muito respeitada pelos líderes, querem muito
ouvir. Acho que muito pelo perfil da Soraya Santos também e da Dorinha, que eram figuras
muito fortes dentro da Câmara. São figuras muito fortes. (Entrevista 05, grifo nosso)

As entrevistadas apontam a importância de haver um espaço de discussão dos projetos sob
o viés dos interesses das mulheres e destacam a força política dos projetos impulsionados pela
Bancada; e ainda notam como ela parece trazer uma certa coesão para as discussões de temas
relevantes para as mulheres, o que garante a mobilização contra retrocessos de direitos ou a favor
do avanço de certas propostas que a Bancada considera relevantes:
Para além dessa discussão entre elas, até de temas que não são tão óbvios de gênero, como
muitos temas ligados à educação que não é um tema específico de gênero, mas que a gente
sabe que tem muita intersecção [...]. Mas tem várias dessas ações de quebrar um pouco
dessa hegemonia masculina dentro do Congresso e é uma bancada muito forte. (Entrevista
01)
[...] a Bancada Feminina conseguiu ter um mínimo de coesão na elaboração e na
formulação coletiva de... não só de saber ponderar quando se trata de um ataque às
mulheres, então já aconteceu da Bancada Feminina se mobilizar para tirar um PL x [sic]
que tem condições de ser aprovado, um PL que é forte na Bancada Evangélica, por
exemplo, e a Bancada Feminina tenta fazer as articulações necessárias para mudar o texto.
Então acho que o mínimo de coesão foi estabelecido e acaba sendo bom. Ainda que seja
insuficiente, é um bom núcleo organizativo, é melhor que ele exista ainda que com suas
limitações e que possa ser estimulada essa perspectiva feminina, mesmo que não seja
uma perspectiva feminista. Tá bem longe de ser, na verdade. (Entrevista 02, grifo nosso)

Como indica o trecho acima, as entrevistadas destacaram se tratar de uma Bancada
Feminina, mas não feminista. Conforme entrevista concedida a Mano (2020), basta estar eleita que
a mulher deputada é convocada a participar da Bancada Feminina, mas “aparece quem quiser”
(MANO, 2020, p. 161). Nas eleições de 2018 para a Câmara dos Deputados, houve um aumento
de 51% de mulheres eleitas com relação ao pleito anterior, passando de 51 deputadas federais para
77 (TSE, 2019). Com isso, atualmente, a Câmara conta com a maior Bancada Feminina de sua
história, mas nem todas as deputadas participam da Bancada.
Mano (2020), ao realizar trabalho de campo durante a 54ª Legislatura, constatou que a
atuação junto à BF parece estar relacionada à ocupação de cargos: “[p]articipa com mais frequência
quem tem um compromisso administrativo” (MANO, 2020, p. 106). A autora subdividiu as
deputadas em quatro grupos internos distintos, constatando haver as que:
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a. Identificam-se como feministas e participam da Bancada Feminina, em especial em
sua direção;
b. Têm proximidades com algumas pautas relacionadas às mulheres e participam da
Bancada Feminina ocasionalmente ou como direção;
c. Não participam da Bancada Feminina;
d. Atuam contrariamente à direção da Bancada Feminina, mais especificamente
integrantes da Bancada Evangélica. (MANO, 2020, p. 107)

Uma de nossas entrevistadas, ativista feminista que atuava no Congresso Nacional no
começo dos anos 2000, percebe uma mudança no perfil das parlamentares da BF:
Há uma diferença da Bancada atual para as anteriores, porque você tem um
crescimento da Bancada. Hoje são 72 parlamentares, a maior Bancada Feminina que já
teve na Câmara, mas ela tem duas características que são interessantes e que são até
opostas, um sinal de como há dificuldade hoje no contexto da Câmara. Porque é a maior
bancada, mas uma bancada que você tem uma grande presença de parlamentares da direita
e da extrema direita e de parlamentares que se colocam publicamente e agem contrárias
aos direitos das mulheres. Não só na resistência, que se tinha antes.
Por exemplo [...] em 2003, eu conversava com parlamentares que eram ligadas ao
campo evangélico ou eram da direita ou mesmo da esquerda, que se tinham [...] visões
diferentes, digamos assim, era em relação a questão do aborto, de direitos sexuais e
reprodutivos [...]. E aí você tinha algumas poucas parlamentares que, além de terem uma
visão mais restritiva ou contrária ao direito ao aborto, atuavam para essa legislação não
ser revista ou ampliada. E você tinha parlamentares do campo da direita e do campo da
esquerda, tinha muito também da convicção pessoal ou da formação religiosa que se tinha.
Por exemplo, na ala da esquerda do PT tinha Ângela Guadagnin que era contrária ao
aborto, mas em todas as outras áreas ela era uma pessoa defensora dos direitos das
mulheres. (Entrevista 06)

Atualmente, no entanto, a entrevistada ressalta a atuação de parlamentares do espectro
conservador, como Bia Kicis e Chris Tonietto, que atuam contra os direitos das mulheres, como
fica evidente nos questionamentos às Casas-abrigo. Como relembra a entrevistada, no passado, as
estratégias de convencimento usadas pelas feministas sobre as Casas-abrigo eram outras:
Lembro que, nas reuniões que a gente fazia na Comissão de Direitos Humanos, para
a Comissão destinar recursos para as políticas para as mulheres, naquele período era
convencer assim: “Olha a Casa-abrigo tem esse papel, agora é importante que se destine
recursos para os Centros de Referência, é onde as mulheres vão ter o primeiro
acolhimento, depois vão ser direcionadas pros outros serviços", "Casa-abrigo não pode
estar em qualquer cidade, porque existe sigilo, tem que ter uma população maior, etc.”
Era esse convencimento que se fazia. E nessa votação do ano passado você teve esses
questionamentos a esses serviços nunca visto antes, e por deputadas mulheres que
levaram isso em suas redes sociais e fizeram campanhas de que Casa-abrigo era onde se
praticavam abortos clandestinos, imagina. (Entrevista 06)

A entrevistada destaca, ainda, a atuação de alguns parlamentares, próximos ao Executivo
de Bolsonaro e Damares, que contribuem para o desmonte do arcabouço de políticas para as
mulheres estabelecido nas últimas décadas (Entrevista 06). Considerando a tipologia sugerida por
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Mano (2020), essas deputadas alinhadas a setores conservadores estariam no grupo “d”, entre
aquelas que atuam contrariamente à direção da BF.
A bancada se organiza em torno de alguns temas prioritários. Segundo informativo da
deputada Professora Dorinha (DEM-TO), atual coordenadora da Bancada Feminina, no ano de
2019:
O feminicídio foi um dos principais temas abordados, devido aos dados alarmantes que
colocam o Brasil como o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Temas ligados
à saúde, maternidade, profissionalização, equiparação salarial e participação na política
também se destacaram nos debates. (PROFESSORA DORINHA, 2019)

Segundo as entrevistadas e Mano (2020), os temas do enfrentamento à violência contra as
mulheres e de maior representatividade feminina na Câmara são consensuais na bancada. Esse
consenso também é explicitado na Carta Compromisso da Bancada para o biênio 2021-22, que
menciona as articulações da Bancada com o Governo Federal – via Ministério da Mulher, Família
e Direitos Humanos e Ministério da Justiça – e articulações com o Poder Judiciário, além de
esforços “pela garantia de orçamento”:
[...] Atuamos junto ao Governo Federal, em especial o Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos, para garantir não só o registro das denúncias pelo Ligue 180,
mas também a implementação de políticas públicas de proteção à mulher e ações efetivas
de combate à violência; bem como junto ao Ministério da Justiça, não só na coleta de
dados, mas auxiliando na criação de termos de cooperação interministerial no
enfrentamento à violência contra a mulher e contra as crianças, que está em crescente
aumento, principalmente no isolamento provocado pela pandemia.
No mesmo sentido, atuamos junto aos órgãos do Judiciário, para um cumprimento
eficaz da Lei, que dê a resposta que a sociedade precisa para o fim da violência de gênero.
E essa resposta rápida precisa partir também da Casa do Povo, com o compromisso do
novo Presidente em enfrentar a violência doméstica e permitir que as mulheres estejam
seguras dentro de suas próprias casas, mas também fazendo gestão junto ao Poder
Judiciário no sentido de que haja uma maior capacitação de juízes e servidores para esse
enfrentamento. (BANCADA FEMININA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021)

Além da violência contra as mulheres, o aumento da participação de mulheres na política
e a atuação em prol da saúde da mulher aparecem como prioridades na Carta. O tema da
participação de mulheres na política também surge nas entrevistas enquanto consenso, mas a saúde
parece ser o campo de maiores disputas em razão dos movimentos de oposição a projetos sobre
saúde reprodutiva e sexual das mulheres, como vimos na Figura 2.
Esse consenso, no entanto, parece dizer respeito à relevância das pautas, que devem estar
na agenda decisória, e não quanto às linhas de ação e aos instrumentos que devem ser empregados
no tratamento desses problemas públicos, visto que a Bancada Feminina possui divergências
internas. Este trabalho não se dedica a analisar a BF, mas, na nossa percepção, construída a partir
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das entrevistas e documentos analisados, parecem existir dois tipos de divergência. Uma
divergência se desenvolve em torno das linhas de ação para o enfrentamento das pautas relevantes,
que se apresenta, por exemplo, na oposição de algumas deputadas às ações de fortalecimento de
serviços especializados para as mulheres. A outra, no campo político partidário. Um exemplo de
como essa divergência político-partidária aparece nos trabalhos da bancada: em maio de 2019
representantes da Bancada Feminina tomaram café da manhã com Jair Bolsonaro, recém-eleito à
Presidência, para discutir pautas relevantes para a Bancada. No entanto, representantes do PT e
PSOL não compareceram ao evento (AMARAL, 2019).
Ainda segundo o informativo da deputada Professora Dorinha, neste encontro “Bolsonaro
destacou que quer ampliar o diálogo com a Bancada Feminina, especialmente sobre a questão do
combate à violência contra a mulher” (PROFESSORA DORINHA, 2019). O encontro teve “um
clima de paz e amor”, segundo relato da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP): “Não falamos de
nada que seja azedo” (AMARAL, 2019). De acordo com essas fontes, a relevância do tema da
violência contra a mulher também aparece como consenso entre o Executivo de Bolsonaro e as
mulheres de partidos da situação no Legislativo. Mulheres que compõem a oposição parlamentar
ao Executivo divergem, portanto, de mulheres que atuam no centro e na direita, como a Professora
Dorinha, do DEM. Mesmo que não componham a base do governo, essas parlamentares dialogam
com o Executivo.
Como narra uma das nossas entrevistadas, “[a] bancada acaba sendo muito respeitada pelos
líderes, querem muito ouvir. Acho que muito pelo perfil da Soraya Santos122 também e da Dorinha,
que eram figuras muito fortes dentro da Câmara. São figuras muito fortes.” (Entrevista 05).
Segundo reportagem de Pires sobre as atuais divergências na BF para a revista Piauí:
Ela [Dorinha] foi eleita [coordenadora da BF] com o apoio de todas as deputadas de
esquerda, que se uniram para isolar Aline Sleutjes, então no PSL, nome preferido das
outras nove deputadas do partido governista. “A Dorinha é uma pragmática. Talvez por
ser professora, ela se porta de maneira firme, mas sempre muito elegante”, disse a
deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que foi deputada constituinte e, em 1995, foi eleita
a primeira senadora negra do Brasil. (PIRES, 2020)

Na mesma reportagem, outra parlamentar que não quis ser identificada, afirmou que “[a]
Dorinha é muito conservadora, então muitas vezes é frustrante” (PIRES, 2020). A partir de todas
essas narrativas, percebemos que, apesar da BF ainda ser um espaço importante de promoção de
pautas importantes para as mulheres, o perfil das deputadas da Câmara se tornou mais conservador,
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Deputada pelo PL-RJ, foi coordenadora da Bancada Feminina entre março/2017 e janeiro/2019.
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o que afetou o modo como as pautas são discutidas. Se no passado, como narra a Entrevistada 06,
as deputadas contrárias ao aborto atuavam pela não ampliação das hipóteses legais para a
realização do aborto, atualmente as deputadas conservadoras atuam até mesmo contra as hipóteses
legais e expandem sua oposição a serviços nunca antes questionados, como as Casas-abrigo.
A partir dessa mudança no perfil da BF, algumas parlamentares organizaram-se em reação
e lançaram, em 2019, a Frente Parlamentar Feminista Antirracista no Congresso Nacional,
coordenada por deputadas como Erika Kokay (PT-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) (AGÊNCIA
CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2019d)123. Segundo uma de nossas entrevistadas:
[...] a ideia da Frente é juntar as parlamentares identificadas com o feminismo antirracista
– não é qualquer feminismo também – e que estejam dispostas a atuar em conjunto tanto
para resistir aos retrocessos, como para avançar algumas coisas. (Entrevista 04)

Ela relata que a ideia surgiu após as eleições de 2018, quando se ampliou o número de
mulheres eleitas e de deputadas declaradamente feministas. A Frente foi construída a partir de
articulações de movimentos de mulheres e ONGs feministas, como o CFEMEA e a Marcha
Mundial das Mulheres, com as parlamentares. No entanto, diferente da Bancada Feminina, a Frente
é informal, não tem a mesma estrutura institucional da bancada, que, por ser institucionalizada,
tem algumas vantagens regimentais, contando com uma equipe própria e reuniões periódicas
(Entrevistas 03 e 04).
O Consórcio Maria da Penha, composto por ONGs feministas que atuaram na formulação
da LMP e atuam hoje com o monitoramento e avaliação de sua implementação, tem atuado mais
próximo à Frente, como afirma uma de nossas entrevistadas:
A gente tem um diálogo muito legal com a Frente Parlamentar Feminista Antirracista.
Várias das integrantes do Consórcio [Maria da Penha] integram a Frente. Algumas
parlamentares mais de esquerda, que têm uma proximidade maior do movimento, enquanto
mandato, tem esse diálogo, procuram fazer dessa forma. Mas assim, institucionalmente,
não há. Inclusive, na atual conjuntura a gente vê aí [...] estratégias para que não haja
participação em nenhuma instância, muito menos do movimento feminista, né. Mas a gente
tem algumas experiências bem bacanas com o Observatório do Senado, com as Comissões.
Mas muito individualmente centradas nas pessoas que estão à frente dessas comissões,
desses espaços. Não é uma política institucional. (Entrevista 07)

Segundo essa ativista, que atua no Consórcio Maria da Penha, as organizações feministas
têm tentado dialogar com as parlamentares, mas ainda são pouco chamadas para essas discussões
(Entrevista 07). Perguntamos para as entrevistadas sobre a participação social nesse processo e
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Frentes Parlamentares são criadas a partir de requerimentos assinados por, ao menos, um terço dos membros do
Poder Legislativo.
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apesar do impacto gerado pela pandemia, permanece a dúvida sobre se a participação diminuiu ou
se os grupos que participam, atualmente, são outros:
A gente tende a dizer que nessa Legislatura [2019-2023] mudou muito, diminuiu mesmo,
mas às vezes eu tenho dúvida se mudou porque a gente [movimento feminista] saiu de cena
e entraram mais grupos ligados às igrejas ou se realmente diminuiu e se fecharam os canais.
Eu sei que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher não tá funcionando, mas não sei
com que organizações o Ministério da Damares tem conversado e [...] o perfil da Bancada
Feminina mudou muito também. (Entrevista 04)

Por fim, uma das assessoras entrevistadas para a pesquisa apontou que cada mandato é
diferente: existem alguns mais participativos que outros. Nas palavras dela:
[...] depende de como você entende a atuação parlamentar, qual o seu objetivo ali [...].
Existem muitos parlamentares que têm seus interesses próprios e que utilizam seu mandato
como balcão de negócios mesmo, então tudo é feito na base do acordo, e existem mandatos
que se colocam a serviço de [...] amplificar as demandas e questões que surgem na
sociedade, de urgências. São mandatos que se colocam mais abertos a esse diálogo. Acho
que essa é uma característica dos mandatos mais progressistas. (Entrevista 02)

Sabendo da importância e do histórico de atuação dos movimentos feministas junto ao
Legislativo na construção de normas e políticas que avançaram os interesses das mulheres, a
ausência desses movimentos também tem impacto na atuação parlamentar e na construção dos
textos normativos.
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6. Quadros interpretativos e formulação das políticas de enfrentamento à violência
doméstica
A partir do estudo dos Projetos de Lei e das conversas com ativistas do movimento
feminista e assessoras parlamentares, evidenciam-se a presença e força dos quadros interpretativos,
ou frames, no processo da política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Algumas das
entrevistadas identificaram, sem ser provocadas, a presença desses frames no debate público, o
que aponta para sua relevância.
É difícil mapear como esses quadros surgem e se desenvolvem, mas parecem estar
relacionados a diversos fatores: o ambiente político internacional, o sistema internacional de
direitos humanos, a ideologia individual dos atores, a ideologia organizacional/partidária, as
instituições e correlações de força nelas dispostas, a conjuntura social e econômica do país, entre
outros. Não temos o objetivo de traçar essas origens, mas é importante saber que são múltiplas.
Identificamos cinco frames principais a partir da análise dos projetos, das entrevistas e de
notícias relevantes: proteção aos direitos humanos das mulheres, punitivista, familistaessencialista, privatista e priorização dos homens. Enquanto existe uma oposição entre o
enquadramento feminista – proteção aos direitos das mulheres – e os enquadramentos
conservadores – familista-essencialista, privatista e priorização dos homens –, existe um frame
que parece ser consensual: o punitivista (figura 4). Segundo o nosso levantamento, parlamentares
de esquerda são mais resistentes a utilizá-lo, mas podem ser convencidos de sua relevância.
Figura 4 - Enquadramentos encontrados

Identificamos que a perspectiva feminista, que chamamos de proteção aos direitos
humanos das mulheres, se desenvolve desde os anos 80 no parlamento e se consolida com a
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promulgação da LMP. Com o passar dos anos, complexificou-se com os debates públicos sobre o
tema, como a CPMI da Violência contra as Mulheres. O diagnóstico é que a violência doméstica
deve ser compreendida a partir de uma perspectiva de gênero, ou seja, tem em vista as
desigualdades de poder entre homens e mulheres na sociedade. Apesar disso, a mulher não deve
ser colocada na posição de vítima: a violência é situação passageira que deve ser contornada a
partir da atuação do Estado. O prognóstico é de implementação de uma ação afirmativa desenhada
como uma política multissetorial com o emprego de diferentes instrumentos. Ações pontuais e
isoladas não são suficientes, a violência é enfrentada a partir de uma mudança cultural em torno
dos papeis sociais das mulheres na sociedade. Essa ação afirmativa deve estar alinhada à CEDAW
e à Convenção de Belém do Pará.
Na figura a seguir, esboçamos algumas das linhas de ação e instrumentos pensados e
propostos a partir do enquadramento feminista de proteção aos direitos humanos das mulheres:
Figura 5 – Linhas de ação e instrumentos para a proteção dos direitos humanos das mulheres

Fonte: elaboração própria, 2021.
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A dimensão inicial da formulação de uma política integral manteve-se, mas foi acrescida
de avaliações em torno da necessidade de implementação da Lei em sua totalidade, especialmente
com a expansão da rede de serviços e a destinação de recursos para a política. Também fica
evidente a preocupação com a autonomia das mulheres, a ser garantida por meio de políticas
assistenciais de garantia de emprego, renda e habitação, bem como auxílio no cuidado com os
filhos. Além dos instrumentos acima, também é importante destacar que são relevantes para essa
perspectiva, apesar de terem aparecido com menor frequência nos projetos, uma perspectiva
interseccional, para que a política atenda a diversidade de mulheres e não se volte para uma ideia
única em torno do ser mulher, e a ideia de avançar legislações de terceira geração, que tratem a
violência contra as mulheres em toda sua integralidade e não apenas em sua dimensão doméstica.
Já a perspectiva conservadora esteve sempre presente no Legislativo, como percebemos
pelos exemplos de leis discriminatórias às mulheres e que foram posteriormente revogadas. No
entanto, essa perspectiva também se complexifica com o passar do tempo. Com as conquistas de
direitos pelas mulheres, a oposição a essas conquistas torna-se bem mais difícil, pois atingimos
um patamar em que se posicionar contra a igualdade legal entre homens e mulheres ou contra o
combate à violência contra as mulheres não é comum. Segundo várias de nossas entrevistadas, a
relevância do combate à violência contra as mulheres é consenso na Câmara dos Deputados. As
diferenças e disputas ocorrem, portanto, no momento do desenho e da negociação de alternativas
políticas para concretizar esse enfrentamento.
Identificamos três tipos de frames conservadores: o familista-essencialista, o privatista e
o de priorização dos homens. O frame priorização dos homens apareceu muito pouco nas
propostas, mas o destacamos por ser frontalmente contrário à perspectiva da ação afirmativa em
prol das mulheres. Seu diagnóstico é de que a população masculina é negligenciada pela ação
pública e o prognóstico é pela formulação de políticas específicas para o cuidado com a saúde e
segurança masculinas. Esse enquadramento parece estar na base de posicionamentos recentes do
atual presidente Bolsonaro, como quando ele se mostrou preocupado com o número de amputações
genitais de homens realizadas anualmente (que chegava a mil) em razão da falta de higiene124
(ISTOÉ, 2019).
Segundo reportagem sobre esse pronunciamento do presidente: “Quando se chega a um ponto desses, a gente vê
que nós estamos realmente no fundo do poço. Nós temos que buscar uma maneira de sair do fundo do poço ajudando
essas pessoas, conscientizando-as, mostrando realmente o que eles têm que fazer, o que é bom para eles, é bom para
124
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O frame familista-essencialista tem como diagnóstico que a família, enquanto núcleo-base
da sociedade, deve ser protegida pelo Estado. Em sua concepção essencialista, entende que o
feminino e o masculino são dados biológicos e que as diferenças entre homens e mulheres são
naturais, não sociais. Sendo assim, a biologia é destino e, portanto, a maternidade é um dos
principais papeis a serem exercidos pelas mulheres. Como

prognóstico,

determina

que

o

casamento e a formação de família devem ser reservados aos casais heterossexuais e que o aborto
deve ser proibido em qualquer hipótese. A “ideologia de gênero” é confrontada enquanto ameaça
à família, à heterossexualidade e, consequentemente, à organização social atual. Por fim, a família
deve ser o espaço primordial de assistência e cuidado.
Esse último ponto possui conexão com o frame privatista, que tem como diagnóstico a
ideia de que o Estado deve reduzir seus gastos e seu escopo de atuação, ampliando seu caixa. Para
isso, ele deve terceirizar algumas de suas responsabilidades para entes privados. Como
prognóstico, esse enquadramento propõe a privatização do cuidado, a desmobilização de serviços
públicos e a compensação financeira dos gastos do Estado com assistência e saúde.
A seguir (figura 6), esboçamos algumas das linhas de ação e instrumentos propostos a partir
dos enquadramentos conservadores em torno do tema da violência doméstica que foram
identificados ao longo da pesquisa:

o futuro deles, e evitar que se chegue nesse ponto ridículo, triste para nós, dessa quantidade de amputações que nós
temos por ano” (ISTOÉ, 2019).
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Figura 6 – Linhas de ação e instrumentos propostos a partir de enquadramentos conservadores

Fonte: elaboração própria, 2021.

Ações de segurança e proteção à vida parecem estar associadas a perspectivas mais
paternalistas de que as mulheres são vítimas e precisam ser protegidas pelo Estado. As propostas
de punição e responsabilização têm como enfoque prioritário o atendimento policial às mulheres
em situação de violência e a vigilância dos agressores. Já o combate à “ideologia de gênero” está
fortemente ligado ao combate ao aborto que, por sua vez, afeta os serviços especializados de
assistência e atendimento às mulheres. Também está associado a interpretações mais restritivas
das leis, buscando a exclusão de identidades transexuais e travestis do sistema de direitos de
proteção às mulheres. Linhas de ação de desqualificação da palavra da mulher e priorização
dos homens apareceram com menor frequência e esvaziam a LMP ao impor ônus às denunciantes
e contestar o paradigma de uma ação afirmativa específica para as mulheres. Ao final, a
privatização é a linha de ação que propõe que os agressores devolvam ao Estado o dinheiro gasto
com os cuidados destinados às vítimas, bem como direciona atenção para a capacitação de
cidadãos comuns para a identificação e acolhimento de mulheres em situação de violência – salões
de beleza, condomínios residenciais, igrejas.
O ponto de intersecção entre perspectivas feministas e conservadoras parece estar no
enquadramento punitivista. Esse quadro interpretativo resulta de um diagnóstico de impunidade
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e insegurança das mulheres, que leva a propostas de criação de novos tipos penais, aumento de
penas, ampliação dos serviços de segurança e de esquemas de vigilância dos agressores e das
vítimas.
A relevância desse enquadramento é evidente, visto que é o único consensual entre as duas
esferas. No entanto, o avanço dessa perspectiva parece ser concomitante às dificuldades de avançar
o restante da agenda feminista, que encontra oposição no restante da agenda conservadora. É
importante delimitar o alcance desses esquemas aqui descritos. Eles são abstratos, evidentemente,
e não conseguem conter a complexidade do debate real, mas nos ajudam a compreender, com
muito mais clareza, o que está em disputa.
Esses quadros, além do mais, privilegiam o que tem sido proposto e debatido. É importante
lembrar que aquilo que não tem sido discutido e proposto também é relevante. Segundo os relatos
das entrevistadas, pautas relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos – que também dizem
respeito à violência sexual – não têm sido discutidas por existir um grande temor de retrocessos.
A não-proposição, portanto, também pode ser uma estratégia.
A prevalência do quadro interpretativo punitivista parece estar muito relacionada ao
espaço estudado: a Câmara dos Deputados. Propostas como o aumento de penas e novos crimes
dependem apenas de alterações legislativas, enquanto propostas mais complexas dependem da
atuação do Executivo. Como descreve uma assessora parlamentar entrevistada para a pesquisa:
Porque é difícil a gente avançar em proposta inclusive de polícia [...] porque tudo é
responsabilidade dos estados. Então há um problema muito objetivo de competência
[...] e de gastos. [...] Então há uma dificuldade objetiva de você estabelecer a
importância financeira dessas agendas. [...] a Bancada Feminina ano passado
conseguiu negociar com o relator das medidas orçamentárias o que a gente chamou de
“Orçamento Mulher”, o presidente vetou. Acho que também ganha corpo dentro desse
debate de reposicionamento legislativo da Bancada [Feminina] são essas iniciativas
que tentam fazer com que o Executivo funcione: me mostre que vocês estão dando
dinheiro para a mulher porque eu não tô vendo. E não tá vendo mesmo. Acho que esses
são os dois pontos. [A resposta pela via punitiva] é uma resposta considerada efetiva e
ágil, por eles, e que tá dentro do macrocampo ideológico deles.
[...] E também tem essa dificuldade com o governo, sempre uma guerra, e interfere
diretamente na possibilidade de êxito das propostas. O governo não está sensível, ciente
pra isso. E digo todos, a gente perdeu uma janela de oportunidade enorme de avançar em
políticas públicas. (Entrevista 05, grifos nossos)

No contexto atual, em que o Poder Executivo se alinha principalmente aos enquadramentos
conservadores, as propostas pela via punitiva são respostas “efetivas e ágeis”, que dialogam com
o campo ideológico conservador. Nesse cenário, a Bancada Feminina do Legislativo passa a se
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organizar para cobrar ações do Executivo, advogando pela ampliação do orçamento e
implementação de políticas já formuladas.
O excesso de proposições individualizadas pelos deputados também aparece como um
desafio em diversos sentidos. O principal é que os projetos relacionados são apensados e passam
a tramitar juntos e, assim, é preciso negociar com todos os proponentes a redação final. Essa
difusão de projetos também dificulta o monitoramento das propostas, atividade que tem sido feita
pelas organizações feministas como estratégia de incidência e divulgação das discussões no
Congresso Nacional.
As motivações para a proposição de projetos parecem ser inúmeras, mas são afetadas pela
opinião pública, por casos que ganham a mídia, por questões eleitorais e, também, pela incidência
de organizações da sociedade civil nesse processo. As ativistas de organizações feministas relatam
menos espaços participativos e menos diálogo com a Bancada Feminina. Cobb e Elder (1971)
afirmavam que uma consequência da sub-representatividade em sistemas democráticos pode ser
um viés na seleção dos problemas públicos a serem tratados pelo governo e, potencialmente, na
forma de tratá-los. Sendo assim, a falta de participação de organizações feministas não significa
que o tema ficará fora da agenda, mas pode significar que as alternativas para o enfrentamento da
questão aderentes a perspectivas feministas – e, possivelmente, mais próximas às demandas reais
das mulheres – não sejam propostas, discutidas e aprovadas.
Pensando na dinâmica do equilíbrio pontuado de Baumgartner e Jones (2009), o equilíbrio
de uma política se baseia no monopólio de um arranjo institucional e/ou de uma compreensão a
respeito de um problema público. Enquanto durar esse monopólio, a política se mantém sem
grandes alterações. Esse equilíbrio parece ter predominado na política de enfrentamento à
violência doméstica contra as mulheres, sendo pontuado por ações do movimento de mulheres.
Primeiro nos anos 70, quando o tema da violência doméstica ganha força e resulta em algumas
políticas, como a instalação de Delegacias especializadas e Casas-abrigo, a partir dos anos 80. Esse
arranjo segue em equilíbrio até 2006, quando é novamente pontuado por mudanças que levam à
formulação da LMP, que desenhou a política como a conhecemos atualmente.
A LMP pareceu ter gerado um novo equilíbrio, que, agora, parece estar sendo pontuado
por outras mudanças produzidas por novas forças. As entrevistadas apontam para o impeachment
de Dilma Rousseff como momento de inflexão dessa política, que já vinha recebendo menos
orçamento e novas diretrizes. No entanto, a reorganização dos Ministérios do Executivo parece ter
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sido um ponto ainda mais importante para essa inflexão: o fim da SPM e sua posterior
transformação em Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) teve
grandes consequências para diversas pautas, entre elas, a do enfrentamento à violência doméstica.
A eleição de Jair Bolsonaro parece ter sido a nova janela de oportunidade para o avanço de
perspectivas conservadoras. Segundo a Ministra Damares Alves, responsável pelo MMFDH, o
governo está fazendo uma “releitura sobre o que são direitos humanos” no Brasil (BOND, 2019b).
Um exemplo dessa releitura apresenta-se na criação da Secretaria Nacional da Família (SNF) no
âmbito do MMFDH, com objetivo de atuar na promoção, fortalecimento e defesa da família. Como
expôs a secretária da SNF, Angela Gandra, políticas de fortalecimento às famílias são as medidas
pensadas para o enfrentamento à ideologia de gênero (GANDRA, 2021).
No caso estudado, a imagem da política pública parece ter sido essencial para a manutenção
de seu monopólio. O paradigma da LMP, que se manteve inalterado por muitos anos, é percebido
como de grande relevância e pertinência pelos deputados e deputadas. Não encontramos, nos textos
dos PLs, críticas diretas à LMP. Em geral, os diagnósticos diziam respeito à importância da LMP
e a necessidade de seu aprimoramento. Isso porque a lei se tornou extremamente popular e o atual
status quo não admite posições contrárias ao enfrentamento à violência.
Com o passar do tempo, a ideia de “enfrentamento” acaba se transformando em “combate”,
como nota Campos (2015), e o frame punitivista ganha força e se torna o principal no âmbito da
política de enfrentamento à violência por sua capacidade de gerar consensos, mas com o risco de
descaracterizar o paradigma estabelecido pela LMP ao abandonar a visão de que a violência
doméstica consiste em um wicked problem e que inclui necessariamente a atenção integral à
mulher.
Os setores conservadores, por sua vez, não se opõem frontalmente à LMP, mas mobilizam
frames que são incompatíveis com o paradigma da proteção aos direitos humanos das mulheres.
Avançam, assim, os frames familista-essencialista e privatista, que atenuam a responsabilidade
do Estado pela atenção e assistência às mulheres em situação de violência e reestabelecem a família
como entidade a ser protegida. Esses frames também se beneficiam da perspectiva punitivista: ao
avançarem propostas de endurecimento penal, esvaziam outras esferas de uma política que deveria
ser integral.
Como estamos presentemente vivenciando muitos dos processos descritos neste trabalho,
ainda não é possível determinar se, de fato, as recentes alterações da LMP se configuram como
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um momento de pontuação ao equilíbrio que essa política experimenta desde 2006. Os
movimentos feministas e o Consórcio Maria da Penha estão organizados justamente para manter
o equilíbrio da política por meio da LMP e o consequente monopólio do frame de proteção aos
direitos humanos das mulheres.
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Considerações finais
Este trabalho teve o objetivo de mostrar a presença e a influência de quadros
interpretativos, ou frames, na formulação de políticas públicas, buscando entender como se
traduzem em disputas em torno de alternativas para a solução de problemas públicos. Para isso,
estudamos a atuação da Câmara dos Deputados em torno do tema da violência doméstica, tendo
como parâmetro a Lei Maria da Penha, importante marco legislativo no enfrentamento à violência
doméstica no Brasil.
Partimos das teorias feministas sobre gênero e violência baseada em gênero para situar a
construção e o avanço da agenda de enfrentamento à violência contra a mulher, que se inicia no
movimento feminista e chega à agenda governamental e decisória. Com enfoque na literatura sobre
formação de agenda e formulação de políticas públicas, combinamos alguns conceitos
desenvolvidos por Kingdon (2011) à teoria do equilíbrio pontuado de Baumgartner e Jones (2009)
como nortes teóricos para a análise do caso. A partir da critical frame analysis, analisamos
Projetos de Lei ordinária (PLs) propostos sobre o tema entre 1980-2020. Além dos PLs, foram
conduzidas 7 entrevistas com assessoras parlamentares e ativistas feministas que participaram do
processo de criação e implementação da Lei Maria da Penha. Por meio desse estudo, mapeamos
alguns dos quadros interpretativos que têm influenciado a política de enfrentamento da violência
doméstica ao longo dos anos, mostrando que eles estão na base de disputas políticas em torno das
diferentes formas de encaminhar o problema.
A análise dos projetos de lei, as entrevistas e a leitura de notícias e outros documentos
revelou que, apesar de não haver uma oposição frontal à LMP, a apresentação de muitas propostas
de alteração da lei e a criação de novas estratégias de enfrentamento à violência traz o risco de
descaracterizar o paradigma de política integral firmado em 2006. Diferentemente de países como
a Nicarágua e o México, em que houve oposições frontais à legislação de enfrentamento a ela, a
violência doméstica no Brasil é um “tema de mulher” – nas palavras de uma das entrevistadas –
cuja relevância é consensual: não há mais fortes discordâncias acerca da relevância do tema, nem
que o Estado deve se mobilizar em torno do problema. No entanto, discordâncias dão-se em torno
do que deve ser feito para enfrentar a violência, pois as alternativas propostas decorrem
diretamente do diagnóstico feito sobre essa questão.
Descobrimos que, de modo semelhante ao que apontam estudos realizados em países
europeus, a violência doméstica parece ter saído de um campo de “pauta de gênero” para se tornar
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tema de segurança pública. Nesse contexto, entram em conflito perspectivas de garantia da
autonomia das mulheres, que dependem de políticas de assistência, trabalho e renda e auxílio nos
cuidados com a família, e perspectivas punitivas, que defendem primordialmente a ampliação do
arsenal de vigilância e punição do agressor.
A perda de uma perspectiva de gênero individualiza o problema, que deixa de ser
decorrente de uma hierarquia socialmente imposta entre homens e mulheres para se tornar um
problema individual de famílias disfuncionais. A negação do gênero também parece ter o objetivo
de diminuir o escopo da política, deixando de fora populações transexuais e travestis. As propostas,
ainda, raramente apresentam uma perspectiva interseccional e reforçam uma inexistente
universalidade da categoria “mulher”.
Importa destacar que a garantia da segurança e proteção à vida é de enorme relevância e
que, talvez, o problema surja justamente de uma interpretação rasa do que significa segurança e
proteção à vida. A segurança não envolve apenas a dimensão da repressão e punição, mas pode ser
mais complexa e englobar outras ações, voltadas mais para a atenção às mulheres do que para os
agressores.
Ao longo do trabalho, destaca-se a relação entre Legislativo e Executivo na formulação de
políticas para as mulheres. No momento de promulgação da LMP, Presidência e Legislativo
estavam alinhados na promoção e aprovação de uma política integral e, entre 2006-2014, a
Secretaria de Política para as Mulheres trabalhou ativamente pela não alteração da lei. Com o fim
da SPM, o cenário muda: o orçamento destinado a essas políticas sofre alterações e o Executivo
deixa de promover a LMP. Nessa nova circunstância, o Legislativo começa a atuar mais, propondo
PLs e advogando pela garantia de orçamento para as políticas de enfrentamento à violência.
Segundo os relatos obtidos, o Legislativo sempre foi um espaço importante para as
reivindicações feministas, mostrando-se um importante espaço de discussões e aprimoramento de
políticas. Com a abertura do Executivo para esse diálogo, essas políticas avançam a partir da
perspectiva do movimento feminista. Com a alteração das forças políticas no comando do
Executivo, houve um retrocesso grande na destinação orçamentária para as políticas de
enfrentamento à violência e na defesa de uma agenda de gênero. Nesse cenário, o Legislativo
continua ativo, promovendo a agenda de enfrentamento à violência, seja com a proposição de PLs,
seja com pressão sobre o Executivo para ampliar o orçamento, por exemplo.
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No Legislativo, a violência doméstica é entendida como um “tema de mulher” e, por isso,
acaba sendo objeto recorrente de discussões pela Bancada Feminina. Nos últimos anos, no entanto,
a BF da Câmara sofreu alterações e, apesar de ter crescido, perdeu coesão interna com a eleição
de parlamentares da direita radical que se opõem ao que chamam “ideologia de gênero” e à garantia
dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Essa mudança impacta nas políticas de
enfrentamento à violência, em especial nas propostas que visavam ampliar orçamento e serviços
de assistência às mulheres em situação de violência.
Em suma, este estudo contribui para uma compreensão mais aprofundada da atuação do
Legislativo na formulação de políticas públicas, mais especificamente, políticas de enfrentamento
à violência contra as mulheres. Também acreditamos que contribui para a compreensão do
equilíbrio e da mudança nessa política ao longo dos últimos quarenta anos, ajudando a refletir
sobre perspectivas para o futuro da LMP e das políticas para as mulheres em geral. Entre as
contribuições teóricas, o trabalho busca mobilizar conceitos da teoria feminista aliados aos do
campo de públicas, favorecendo futuras análises sobre gênero e políticas públicas. Outra
contribuição do trabalho é empírica e metodológica, pois poucos trabalhos se propõem a estudar
as propostas legislativas (aprovadas ou não) a partir de uma análise qualitativa, baseada na
abordagem cognitiva.
Entre suas limitações, é preciso dizer, está o restrito número de entrevistas conduzidas, que,
por certo, impacta diretamente na compreensão aprofundada das perspectivas conservadoras.
Apesar de termos buscado contornar essa limitação com o uso de notícias e discursos diretos de
atores relevantes, recomenda-se o aprofundamento da análise sobre a construção dos quadros
interpretativos conservadores e como operam no Executivo e no Legislativo. Além disso, nosso
enfoque no Legislativo não permitiu uma avaliação mais aprofundada das movimentações no
âmbito do Executivo federal.
Nesse sentido, o presente trabalho abre o caminho para novos estudos, como trabalhos em
torno da formulação de políticas para as mulheres no âmbito do Executivo e da interlocução entre
os Ministérios e o Legislativo. Também seria importante explorar se, e de que modo esses
enquadramentos feministas e conservadores atuam em outras políticas para as mulheres, assim
como seria relevante lançar um olhar mais aprofundado para os grupos conservadores, levando-se
em conta o atual clima político do país. Além disso, seriam bem-vindos estudos em torno da
dinâmica orçamentária para as pautas de direitos humanos no Legislativo e sobre as possíveis
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estratégias de grupos como a Bancada Feminina para ampliar o orçamento de políticas para as
mulheres.
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Apêndices
APÊNDICE A – Lista completa de projetos de lei analisados
Tabela 5 - Projetos de Lei analisados entre 1989-2005

Projetos 1989-2005
PL nº 2022/1989
PL nº 3381/1992
PL nº 3591/1993
PL nº 132/1995
PL nº 240/1995
PL nº 244/1995
PL nº 4365/1998
PL nº 2155/1999

PL nº 2372/2000
PL nº 4493/2001

PL nº 6697/2002
PL nº 03/2003

PL nº 282/2003
PL nº 536/2003

PL nº 1399/2003
PL nº 2087/2003
PL nº 2099/2003

Dispõe sobre o Código Civil.
Dispõe sobre os crimes de violência familiar e dá
outras providências.
Estabelece sanções civis nos casos de violência
familiar.
Dispõe sobre os crimes de violência familiar e dá
outras providências.
Dispõe sobre a imposição das sanções civis nos
casos de violência familiar.
Dispõe sobre os crimes de violência familiar e dá
outras providências
Dispõe sobre a violência familiar.
Dispõe sobre a publicação anual, pelo Poder
Executivo, das atividades sociais relativas à
mulher.
Dispõe sobre o afastamento cautelar do agressor
da habitação familiar.
Estabelece a Notificação Compulsória da
Violência Contra a Mulher atendida em Serviços
de Urgência e Emergência e a Criação da
Comissão de Monitoramento da Violência Contra
a Mulher no Ministério da Saúde e nas Secretarias
Estaduais de Saúde.
Modifica dispositivos do Código Penal, e dá outras
providências
Acrescenta parágrafo ao artigo 129, do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, criando o tipo especial denominado
"Violência Doméstica".
Tipifica o crime de violência doméstica.
Revoga dispositivo da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que "dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências.
Dispõe sobre o Estatuto da Mulher e dá outras
providências.
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que
define os crimes de tortura.
Modifica dispositivos do Código Penal, e dá outras
providências
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PL nº 2518/2003

PL nº 4539/2004

PL nº 4559/2004

PL nº 4699/2004

PL nº 4958/2005
PL nº 4966/2005

PL nº 5142/2005
PL nº 5335/2005

PL nº 5673/2005

PL nº 5677/2005

PL nº 6156/2005

Altera os artigos 313, 322 e 323 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal – e o artigo 69 da Lei nº 9.099, de
26 de setembro de 1995, que institui os Juizados
Especiais, para criar procedimentos próprios no
caso de cometimento de crimes que envolvam
violência na situação de coabitação.
Institui o dia 06 de dezembro como o Dia nacional
de mobilização dos Homens pelo fim da violência
contra as mulheres.
Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da
Convenção para a Eliminação de todas as formas
de Discriminação contra as Mulheres e da
Convenção de Belém do Pará; dispõe sobre a
criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; altera os Decretos-Lei
n.os 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal e 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal, e a Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984; e dá outras providências.
Dispõe sobre a notificação compulsória dos casos
de violência por toda a rede de serviços de saúde
existente no Brasil.
Cria o Programa de Combate à Violência contra a
Mulher e dá outras providências.
Cria o serviço de atendimento integrado à mulher CAIM vítimas de crime de estupro tipificado no art.
225 do Decreto - Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940.
Dispõe sobre os Serviços de Atendimento à Mulher
no âmbito das Delegacias de Polícia Civil.
Cria Programa especial de atendimento, para fins
de renda e emprego, às mulheres vítimas de
violência conjugal.
Estabelece a Notificação Compulsória da
Violência Contra a Mulher, atendida em serviços
de urgência e emergência de unidades de saúde das
redes públicas e privadas, e dá outras providências.
Dispõe sobre o atendimento multidisciplinar a
homens autores de violência intrafamiliar e de
gênero e dá outras providências.
Altera o Código Penal para vedar a conversão da
pena em pena restritiva de direitos ou multa nos
crimes de violência doméstica.
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Tabela 6 - Projetos de Lei analisados entre 2007-2020

Projetos 2007-2020
PL nº 1534/2007

PL nº 3423/2008
PL nº 6509/2009

PL nº 7118/2010

PL nº 7353/2010

PL nº 7441/2010

PL nº 1855/2011
PL nº 1362/2011

PL nº 2451/2011

PL nº 4390/2012

Dispõe sobre a cobertura pelo Sistema Único de
Saúde - SUS, de intervenção cirúrgica reparadora,
e dá outras providências.
Estabelece prioridade de tramitação para os
processos que menciona.
Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que
cria o Programa Bolsa Família e dá outras
providências, para incluir as pessoas em situação
de ameaça ou violação de direitos como
beneficiárias do Programa.
Altera a o Decreto-Lei nº 2848 de 07
de dezembro de 1940, que dispõe sobre o Código
Penal Brasileiro.
Altera a Lei 11.340/2006 que Cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher.
Prevê o pagamento, pelo Poder Público, de danos
morais e pensão indenizatória aos dependentes das
vítimas fatais de crimes de violência sexual e
violência doméstica, nos casos em que for
comprovado erro material do Estado.
Altera o art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, e dá outras providências.
Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, para instituir, no âmbito do
Regime Geral de Previdência Social, o auxíliotemporário a ser concedido a mulheres em situação
de violência doméstica e familiar.
Acrescenta dispositivos à Lei nº 11.340, de 07 de
agosto de 2006, que "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." - Lei Maria da Penha, criando novas
garantias para a mulher.
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para
prever tratamento prioritário às mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar.
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PL nº 3888/2012

PL nº 4652/2012

PL nº 4802/2012

PL nº 4972/2013

PL nº 5114/2013

PL nº 5161/2013

PL nº 5976/2013

PL nº 6011/2013

Altera o art. 41 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, que "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".
Altera o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências, para
acrescentar o § 4º para definir o termo "situação de
vulnerabilidade temporária" e o § 5º para dar
prioridade no recebimento do benefício eventual à
mulher em situação de violência doméstica e
familiar.
Veda a exibição, pelas emissoras de televisão
aberta, de cenas de violência física e verbal contra
a mulher em novelas, seriados e programas afins.
Modifica a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 Lei Maria da Penha, para estabelecer o uso de
monitoramento eletrônico como meio de fiscalizar
o cumprimento das medidas protetivas de urgência
que obrigam o agressor.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), e a Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para
aperfeiçoar a legislação no que tange à violência
doméstica contra a mulher.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,
dando nova redação aos arts. 20, caput, e 22, § 3º,
com a finalidade de monitorar e assegurar o
cumprimento de medidas protetivas de urgência
que determinem o afastamento físico entre
agressor, vítima e testemunhas nos casos de prática
de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26
de outubro de 2011, para inserir as mulheres em
situação de violência doméstica ou familiar entre
os destinatários prioritários do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec).
Altera a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993,
e art. 9º da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006,
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PL nº 6622/2013

PL nº 6883/2013

PL nº 6895/2013

PL nº 7025/2013

PL nº 7055/2014

PL nº 7056/2014

para instituir a garantia de benefício mensal à
mulher vítima ou em situação de violência
doméstica e familiar que não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família, enquanto durar a violência.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal) para tipificar o crime de
feminicídio; modifica o § 11 do art. 129 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal) para aumentar a pena da lesão
corporal decorrente de violência doméstica, se o
crime constituir violência de gênero contra as
mulheres e acrescenta o art. 132-A ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), para tipificar a violência psicológica contra
a mulher; e altera o inciso I do art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes
Hediondos) para incluir o feminicídio entre os
crimes considerados hediondos.
Acrescenta Seção V-A, ao Capítulo III do Título III
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim
de dispor sobre a proteção à mulher vítima de
violência doméstica e familiar.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,
criando o art. 11-A, que dispõe sobre o
fornecimento do "botão do pânico" para as
mulheres em situação de risco, nas condições que
especifica.
Altera a Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, que
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
e o Código Penal; e dá outras providências.
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para
estabelecer prioridade das mulheres vítimas de
violência
doméstica
ou
familiar
como
beneficiárias do Programa Minha Casa, Minha
Vida.
Altera o § 9º do art. 129 do Decreto-lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para
aumentar a pena mínima aplicável ao crime de
violência doméstica e familiar contra a mulher,
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PL nº 7163/2014

PL nº 7490/2014
PL nº 7614/2014

PL nº 8032/2014

PL nº 42/2015

PL nº 290/2015

PL nº 422/2015

PL nº 1180/2015

PL nº 2805/2015

PL nº 2939/2015

PL nº 2973/2015

PL nº 3025/2015

bem como os arts. 9º, 11º e 22º da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006.
Amplia o rol de hipóteses que configuram a
violência doméstica e familiar contra a mulher,
modificando a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006 - Lei Maria da Penha.
Tipifica a violência psicológica.
Veda o acesso ao serviço público, bem como
prestar serviços ou participar de licitações, à pessoa
que tenha praticado crime nos termos da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006.
Amplia a proteção de que trata a Lei 11.340, de 7
de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - às pessoas
transexuais e transgêneros.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
reconhecer o direito de acesso ao atendimento
policial especial ininterrupto como direito
fundamental da mulher.
Acrescenta art. 17-A à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher,
para dispor sobre o direito de regresso da
Previdência Social perante o agressor.
Acrescenta art. 17-A à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher,
para dispor sobre o direito de regresso da
Previdência Social perante o agressor.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que
cria mecanismos para coibir a violência doméstica
e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha),
para dispor sobre o uso do "botão do pânico" como
serviço de fiscalização das medidas protetivas de
urgência.
Dispõe sobre a inclusão anualmente, na
programação pedagógica das escolas da rede de
educação básica do País, do debate sobre o tema do
combate à violência contra a mulher.
Cria a audiência de admoestação no processo
criminal para autores de violência doméstica e
familiar.
Acrescenta inciso ao art. 23 da Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006, para conferir ao juiz poderes
para determinar a matrícula dos dependentes de
mulheres vítimas de violência doméstica ou
familiar, em escolas próximas do novo domicílio,
em caso de necessidade de afastamento do lar.
Inclui Parágrafo único ao art. 16 da Lei n. 11.340,
de 7 de agosto de 2006.
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PL nº 3370/2015

PL nº 3796/2015

PL nº 3846/2015

PL nº 4116/2015

PL nº 4620/2016

PL nº 4623/2016

PL nº 4654/2016

PL nº 4809/2016

PL nº 4955/2016

PL nº 5194/2016

Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha), para conferir ao juiz poderes para
determinar a matrícula dos dependentes de
mulheres vítimas de violência doméstica ou
familiar em escolas próximas do novo domicílio,
em caso de necessidade de afastamento do lar.
Altera a redação dos artigos 12 da Lei 11.340, de 7
de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para
obrigar a comunicação do registro da ocorrência ao
juiz competente e ao Ministério Público.
Acrescenta art. 17-A à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher,
para dispor sobre o direito de regresso da
Previdência Social perante o agressor.
Acrescenta o parágrafo único no art. 22 da Lei nº
11.124, de 16 de junho de 2005, para determinar
que as famílias que comportem pessoas com
deficiência severa e mulheres que sofreram
violência doméstica, com filhos, terão prioridade
em programas de acesso a moradia.
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006, para assegurar aos
dependentes em idade escolar de mulher vítima de
violência doméstica ou familiar, em caso de
mudança de domicílio por ordem judicial, o direito
à matrícula em escolas de educação básica mais
próximas da nova residência.
Estabelece o uso de botão de pânico, tornozeleira
eletrônica ou outro dispositivo de monitoração
eletrônica para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher.
Altera a Lei nº 11.340 de 2006 acerca do
atendimento das Delegacias Especializadas à
Mulher (DEAMS), na forma que especifica.
Dispõe sobre vedação à veiculação de mensagens
publicitárias as quais utilizam imagens ou
expressões que exploram o corpo feminino, que
fortalecem o machismo na cultura brasileira e que
incentivam diversas modalidades e graus de
violência contra a mulher.
Dispõe sobre o afastamento temporário das
funções de agente público investigado por
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
Estabelece que o crime de lesão corporal leve
praticado em situação de violência doméstica e
familiar contra a mulher é de ação penal pública
incondicionada.
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PL nº 5222/2016

PL nº 5346/2016

PL nº 5409/2016

PL nº 6191/2016

PL nº 6232/2016

PL nº 6315/2016

PL nº 6410/2016

PL nº 6739/2016

PL nº 6833/2017

PL nº 6838/2017

PL nº 6916/2017

PL nº 6939/2017

Dispõe sobre o uso de monitoração eletrônica
como medida preventiva de violência doméstica e
familiar.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para dar
prioridade às mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar na realização de exames
periciais.
Altera a Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
reconhecer o direito de acesso ao atendimento
policial especial ininterrupto como direito
fundamental da mulher.
Dispõe sobre a publicidade de cunho misógino,
sexista ou estimuladora de agressão ou violência
sexual.
Altera a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 para
acrescentar o seguinte artigo 9-A para obrigar a
notificação compulsória nos casos de suspeita ou
confirmação de violência doméstica ou familiar
contra a mulher pelos serviços de saúde públicos e
privados à autoridade sanitária.
Institui instrumento de proteção à mulher no
combate à violência perpetrada por agressores que
resultem na necessidade de utilização serviços
prestados pelo Estado.
Estabelece a sujeição do agressor ao pagamento de
multa, de valor fixado pelo Poder Executivo, toda
a vez que serviços prestados pelo Estado forem
acionados para atender casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, para dispor sobre o direito da
mulher que sofre violência doméstica ao
atendimento policial especializado.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para
assegurar prioridade na tramitação dos processos e
procedimentos decorrentes da prática de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Altera o inciso II do art. 5º da Lei n° 11.340, de 7
de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para
caracterizar
o ambiente
familiar
como
representativo na violência contra a mulher.
Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal - para vedar a
concessão de fiança nos casos de crimes cometidos
com violência contra a mulher.
Estende as medidas protetivas de urgência
previstas na Lei Maria da Penha às mulheres
233

PL nº 6996/2017

PL nº 6997/2017

PL nº 6998/2017

PL nº 7480/2017

PL nº 7302/2017

PL nº 7794/2017

PL nº 7841/2017

PL nº 7872/2017
PL nº 8003/2017

PL nº 8320/2017

PL nº 8432/2017

agredidas por homens que não estejam em mesmo
ambiente familiar e com quem não tenham relação
afetiva.
Altera o art. 41 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, para que às contravenções penais praticadas
no âmbito da violência doméstica contra a mulher
não seja aplicada a Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995.
Acrescenta o art. 41-A à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, para vedar a concessão de fiança
pela autoridade policial nos crimes praticados no
âmbito da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2016.
Altera o art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, para instituir a medida protetiva de prestação
de alimentos provisionais ou provisórios aos filhos
menores.
Altera o §9º do art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a fim de
aumentar a pena do crime de lesão corporal em
caso de violência doméstica.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei
Maria da Penha - para vedar que pessoas com
histórico de autoria de violência doméstica e
familiar contra a mulher trabalhem em instituições
que cuidam do atendimento a vítimas desse tipo de
violência; e para estabelecer a necessidade de
capacitação, formação e treinamento dos
profissionais que atuam no atendimento às vítimas.
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que
dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida
e dá outras providências, para estabelecer critérios
adicionais de prioridade no programa.
Fixa em quinhentos metros o limite mínimo de
distância a ser mantido pelo agressor que pratica
violência doméstica e familiar contra a mulher.
Dispõe sobre indenização para filhos menores de
idade de vítimas de feminicídio.
Institui a notificação compulsória, para a toda a
rede de saúde pública e privada, sediada no
território nacional, o atendimento às vítimas de
violência ou abuso sexual.
Condiciona a revogação da prisão preventiva do
autor de crime praticado com violência doméstica
e familiar contra a mulher à execução das medidas
protetivas de urgência concedidas à ofendida.
Altera o art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal) para estabelecer
a demissão por justo motivo em caso de
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PL nº 8488/2017

PL nº 9141/2017

PL nº 9337/2017

PL nº 9384/2017

PL nº 9559/2018

PL nº 9675/2018
PL nº 10224/2018

PL nº 10812/2018

PL nº 10876/2018
PL nº 10986/2018

PL nº 11/2019

reincidência de crime de violência doméstica e
familiar.
Altera a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003,
para instituir prazo para a notificação compulsória
de casos de violência contra a mulher.
Acrescenta o art. 16-A à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, que 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
Altera a redação do art. 5º da Lei n.º 11.340, de 7
de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher,
nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, que dispõe sobre licitações e
contratos da Administração Pública, para instituir
reserva de vagas para mulheres vítimas de
violência doméstica.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal brasileiro, para tipificar o
crime de violência psicológica contra a mulher.
Alterar o artigo 183 do Código Penal para
acrescentar o inciso IV a sua redação.
Altera a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006,
para aprimorar a notificação da vítima quanto aos
atos processuais realizados no curso do processo.
Dispõe sobre a prioridade no Programa Minha
Casa Minha Vida, para mulheres vítimas de
violência doméstica.
Acrescenta dispositivo na Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006.
Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1
(um) exemplar da Lei Maria da Penha em escolas
e bibliotecas públicas, unidades de saúde, hospitais
públicos e delegacias de polícia.
Acrescenta dispositivo à Lei n. 11.340, de 7 de
agosto de 2006 para autorizar a autoridade policial
a aplicar as medidas protetivas de urgência
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PL nº 112/2019

PL nº 119/2019

PL nº 120/2019

PL nº 121/2019

PL nº 123/2019

PL nº 126/2019

PL nº 382/2019

PL nº 415/2019

PL nº 453/2019

PL nº 501/2019

previstas no inciso II do art. 22 e nos incisos I e II
do art. 23 da mesma lei.
Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1
(um) exemplar da Lei Maria da Penha em escolas
e bibliotecas públicas, unidades de saúde e
delegacias de polícia.
Inclui a alínea "e" no inciso I no art. 6º da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, para ampliar a
atuação do Sistema Único de Saúde na saúde
integral da Mulher.
Estabelece como direito das mulheres vítimas de
crimes de violência a garantia de serem atendidas
preferencialmente por autoridades policiais e
agentes do sexo feminino.
Dispõe sobre a notificação compulsória às
autoridades sanitárias e a comunicação obrigatória
às autoridades policiais e ao Ministério Público nos
casos de violência física atendidos em serviços de
saúde; altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006.
Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001,
para incluir os programas de combate e prevenção
de violência contra a mulher como modalidade de
projeto apoiado pelo Fundo Nacional de Segurança
Pública e altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, autorizando o uso de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública em ações
envolvendo prevenção e combate à violência
doméstica e familiar.
Prevê o pagamento, pelo Poder Público, de danos
morais e pensão indenizatória aos dependentes das
vítimas fatais de crimes de violência sexual e
violência doméstica, nos casos em que for
comprovado erro material do Estado.
Obriga garantir o direito das mulheres vítimas de
crimes de violência, de serem atendidas pela
autoridade policial, competente, a sua escolha.
Altera a Lei nº 11.340 de 2006 acerca do
atendimento das Delegacias Especializadas à
Mulher (DEAMS), na forma que especifica.
Altera o parágrafo 9o do art. 129 do Decreto-lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
para aumentar a pena mínima aplicável ao crime de
violência doméstica e familiar contra a mulher,
bem como os artigos 9o, 11o e 22o da Lei 11.340
de 7 de agosto de 2006.
Dispõe sobre a criação de Delegacias
Especializadas no Atendimento à Mulher, nas
microrregiões dos Estados.
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PL nº 588/2019

PL nº 852/2019
PL nº 856/2019

PL nº 877/2019
PL nº 886/2019

PL nº 920/2019

PL nº 977/2019

PL nº 1020/2019

PL nº 1119/2019
PL nº 1190/2019

PL nº 1309/2019
PL nº 1310/2019

Modifica a Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006
- Lei Maria da Penha, para estabelecer o uso de
monitoramento eletrônico como meio de fiscalizar
o cumprimento das medidas protetivas, bem como
para disponibilizar mecanismo com "Botão de
Pânico" para as vítimas.
Institui a "Campanha Nacional Maria da Penha nas
Escolas" e dá outras providências.
Altera a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
estabelecer punições mais efetivas para casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher e
para dar outras providências, e altera o Decreto-Lei
2.848, de 7 de dezembro de 1940, para estabelecer
penas maiores para casos de violência contra a
mulher.
Altera a lei 10.714/2003, com o objetivo de ampliar
a divulgação do Disque 180.
Altera o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher; e
altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências.
Prioriza o atendimento das mulheres vítimas de
violência doméstica, no Programa Minha Casa
Minha Vida.
Disciplina a responsabilidade das partes por dano
processual no âmbito dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940- Código Penal, para incluir o art. 147-A,
que dispõe sobre o crime assédio obsessivo ou
insidioso (stalking).
Cria novos mecanismos para coibir a violência
contra a mulher.
Altera a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006,
acrescentando o art. 43-A, para inabilitar a pessoa
condenada por crime praticado com violência
contra a mulher para o exercício funções de
confiança e cargos em comissão na administração
pública.
Altera a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei
Maria da Penha e dá outras providências.
Acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para dispor
sobre a inaplicabilidade de escusas absolutórias aos
crimes cometidos no âmbito da violência
doméstica e familiar.
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PL nº 1320/2019

PL nº 1337/2019

PL nº 1379/2019

PL nº 1380/2019

PL nº 1382/2019

PL nº 1447/2019

PL nº 1526/2019

PL nº 1610/2019

PL nº 1655/2019

Acrescenta dispositivos na Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, para instituir
na União, Estados e Distrito Federal, o Cadastro de
Agressores de Mulheres
Altera o art. 22 da Lei n° 11.340, de 7 de agosto de
2006, com a finalidade de criar mecanismos para
dar maior efetividade ao cumprimento de medidas
protetivas de urgência que determinem o
afastamento físico entre agressor e vítima nos casos
de prática de violência doméstica e familiar contra
a mulher.
Dispõe sobre a alteração da Lei de nº 8.036, de 11
de maio de 1990 e da Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006, para tratar sobre o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), e torna facultativo o
saque do FGTS à mulher trabalhadora vítima de
violência doméstica.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha), para dispor sobre o pagamento de
indenização por danos morais decorrentes de
prática de violência contra a mulher.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas
fabricantes de aparelhos celulares introduzirem
aplicativo permanente nos aparelhos celulares que
saem de fábrica e nos antigos para acionar a polícia
em caso de violência contra a mulher.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha), para instituir a distribuição de
material educativo em toda a rede pública de
ensino
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal) para qualificar o crime de
lesão corporal quando grave e cometido contra
mulher por menosprezo ou discriminação à
condição de mulher e, ainda, qualificar o crime de
ameaça quando cometida contra mulher por razões
da condição de sexo feminino.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,
autorizando o uso de recursos do Fundo Nacional
de Segurança Pública em ações envolvendo
prevenção e combate à violência doméstica e
familiar e inclui programas de combate e
prevenção de violência contra a mulher como
modalidade de projeto apoiado pelo Fundo
Nacional de Segurança Pública na Lei nº 10.201,
de 14 de fevereiro de 2001.
Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e a
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria
da Penha), para dispor sobre o dever de o agressor
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PL nº 1696/2019

PL nº 1806/2019

PL nº 1936/2019

PL nº 1982/2019

PL nº 2016/2019

PL nº 2031/2019

PL nº 2041/2019

indenizar a Previdência Social pelos valores pagos
a título de benefícios previdenciários concedidos
em decorrência de atos de violência doméstica e
familiar.
Veda a nomeação para cargos em comissão de
pessoas que tenham sido condenadas pela Lei
Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, e dá
outras providências.
Acrescenta o art. 146-A no Decreto-Lei n.º 2.848,
de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal,
estabelecendo o crime de perseguição ou assédio
obsessivo (stalking).
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
estabelecer a monitoração eletrônica do agressor
como uma medida protetiva de urgência.
Altera o Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal brasileiro, e o Decreto-Lei
n.º 1.455, de 7 de abril de 1976, para destinar
vestimentas, roupas de cama, mesa e banho,
utensílios domésticos, eletrodomésticos e
equipamentos eletrônicos, quando apreendidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Policia Federal, fruto de crimes de descaminho, a
entidades Estaduais e Municipais que atendam
mulheres vítimas de violência doméstica ou
familiar e/ou famílias em estado de vulnerabilidade
e dá outras providências.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340/2006 - Lei
Maria da Penha, para permitir que mulheres
brasileiras, vítimas de violência doméstica no
exterior, possam optar por seu domicílio original
para os processos regidos por esta lei, e nele
permanecer até a definição judicial.
Insere o III no § 2º-A do art. 121 do Decreto-Lei
no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código
Penal, para acrescentar razão de condição de sexo
feminino no crime de feminicídio.
Tipifica como hediondos os crimes de violência
doméstica e familiar contra a mulher que resultem
em lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou
lesão corporal seguida de morte.
Altera a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 Lei Maria da Penha, para prever como medida
protetiva de urgência que obrigam o agressor a
utilização de tornozeleira eletrônica e altera a da
Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de
Execução Penal, determinando que a utilização dos
equipamentos de monitoramento eletrônico seja
custeada pelos condenados.
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PL nº 2147/2019

PL nº 2150/2019

PL nº 2217/2019

PL nº 2251/2019

PL nº 2263/2019

PL nº 2282/2019

Fica proibida a nomeação para os cargos em
comissão, de livre nomeação e exoneração, em
qualquer esfera pública federal, de pessoas que
tiverem sido condenadas nas condições previstas
na Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006
- Lei Maria da Penha.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340/2006 e
aplica Tolerância Zero ao registro de violência
doméstica e familiar contra mulher, esposa,
namorada, união estável, relação homoafetivas e
afins, em âmbito nacional e dá outras providências.
Altera o art. 16 da Lei n° 11.340, de 7 de agosto de
2006, a chamada "Lei Maria da Penha", para
garantir a persecução penal através de ação penal
pública incondicionada em todos os casos de
crimes de violência doméstica e familiar contra a
mulher, à exceção dos crimes contra a honra, nos
quais, para as ações penais privadas nesse contexto,
só serão admitidas a reconciliação, renúncia ou o
perdão, perante o juiz, em audiência especialmente
designada com tal finalidade, e ouvido o Ministério
Público.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, que "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.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, para dispor sobre o direito da
mulher que sofre violência doméstica ao
atendimento preferencial nos casos de aparente
lesão corporal e sofrimento físico ou sexual.
Inclui nos efeitos da condenação penal, nos casos
envolvendo violência doméstica ou familiar contra
mulher, idoso independentemente do gênero e
menor de dezoito anos, a vedação de nomeação em
cargos comissionados na esfera federal, alterando
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
Código Penal.
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PL nº 2335/2019

PL nº 2338/2019

PL nº 2553/2019
PL nº 2697/2019

PL nº 2737/2019

PL nº 2847/2019

PL nº 2869/2019

PL nº 3046/2019
PL nº 3059/2019

PL nº 3138/2019

PL nº 3139/2019

Veda a nomeação de condenados pela prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher para
cargo de livre nomeação e exoneração.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
estabelecer punição pecuniária em caso de
reincidência.
Institui o Dia Nacional de Combate ao Feminicídio
no Brasil e dá outras providências.
Acrescenta o art. 38-A à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, Lei Maria da Penha, para
estabelecer a obrigatoriedade da divulgação de
informações sobre a Central de Atendimento à
Mulher.
Altera as Leis n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, e
n° 13.239, de 30 de dezembro de 2015, para
estabelecer prioridade de atendimento social,
psicológico e médico a mulheres vítimas de
violência
Acrescenta o inciso III ao § 4º do art. 334, da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de
Processo Civil, e dá outras providências.
Altera a Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009, para
estabelecer prioridade das mulheres vítimas de
violência
doméstica
ou
familiar
como
beneficiárias do Programa Minha Casa, Minha
Vida.
Acrescenta dispositivo ao art. 99 da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015.
Altera a Lei nº 11.340, de 6 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha) para incluir o Artigo 41-A, que
dispõe sobre a não aplicabilidade das escusas
absolutórias dos artigos 181 e 182 do Código Penal
às infrações de violência doméstica e familiar
contra a mulher.
Insere os §§ 8º e 9º no art. 6º da Lei nº 10.826, de
22 de dezembro de 2003, dispondo sobre o
recolhimento e custódia de armas de fogo em poder
agentes e autoridades a que se referem os incisos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, que forem
indiciados em inquéritos policiais por motivo de
violência doméstica contra a mulher, e dá outras
providências.
Dispõe sobre o recolhimento de armas de fogo
funcionais e de propriedade particular de agentes
públicos, aos quais foi outorgado o porte de arma
de fogo, implicados em atos de violência contra
mulher e dá outras providências.
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PL nº 3179/2019

PL nº 3290/2019

PL nº 3299/2019

PL nº 3303/2019

PL nº 3340/2019

PL nº 3361/2019

PL nº 3414/2019

PL nº 3417/2019

PL nº 3418/2019

PL nº 3441/2019

PL nº 3493/2019

Altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
para determinar a obrigatoriedade de comunicação
pelos condomínios residenciais aos órgãos de
segurança pública, sobre a ocorrência ou de
indícios de violência.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
determinar a reserva de unidades habitacionais, em
programas públicos ou subsidiados com recursos
públicos, para atendimento de mulheres em
situação de violência doméstica e familiar que
possuam medidas protetivas de urgência, conforme
os termos fixados pela Lei.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, para dar nova redação ao §9º do art. 129
do Código Penal, para aumentar a pena do crime de
violência doméstica e possibilitar aplicar como
efeito da condenação a perda de cargo, função
pública ou mandato eletivo, previsto na alínea "b",
incido I, do art. 92, do mesmo diploma legal.
Altera o art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, para permitir a movimentação da conta
vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para o custeio do
tratamento/despesas médicas da vítima agredida
pelo trabalhador agressor.
Institui a Semana de Combate a Violência contra a
Mulher na grade curricular da rede pública e
privada do ensino fundamental e médio
Altera o art. 339 do decreto-lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, para aumentar
a pena da denunciação caluniosa.
Concede incentivo fiscal no imposto de renda a
empresas que contratem mulheres que sofreram
agressão.
Torna efeito da condenação pela prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher a
vedação de nomeação para cargo de livre
nomeação e exoneração.
Altera as disposições da Lei nº 11.340, de 07
agosto de 2006, para possibilitar a decretação da
prisão preventiva em casos de reincidência.
Altera a lei nº 9.455/97 (Define os crimes de
tortura) para tipificar a violência psicológica contra
a mulher no rol dos crimes de tortura.
Aumenta os valores para fixação da fiança quando
o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher.
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PL nº 3573/2019

PL nº 3579/2019

PL nº 3634/2019

PL nº 3792/2019

PL nº 3793/2019

PL nº 3837/2019

PL nº 3852/2019

PL nº 4067/2019

PL nº 4160/2019

PL nº 4258/2019

PL nº 4264/2019

Institui a Campanha Nacional pela Equidade de
Gênero e Combate à Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher.
Acrescenta inciso ao art. 8º da Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para
incluir ação preventiva em condomínios
residenciais.
Altera o Código Penal Militar para dispor sobre a
perda de patente ou exclusão de militar autor de
violência doméstica.
Dispõe sobre a criação de selo de qualidade para
empresa que não tenha dentre os seus
administradores agressores de violência doméstica
e familiar.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação
sobre a existência da Lei Maria da Penha como
requisito para expedição de alvará.
Acrescenta §§10, 11, 12,13 e 14 ao art. 528 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil) com a finalidade de dar eficácia ao
comando legal, para que homens em processo de
pagamento de pensão alimentícia tenham que se
apresentar ao poder judiciário, mensalmente, com
o comprovante do pagamento da pensão.
Altera o art. 12-A da Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006 (Lei Maria da Penha), e dá outras
providências.
Dispõe sobre o atendimento à mulher portadora de
deficiência auditiva vítima de violência doméstica
e familiar.
Altera a redação do § 2º do art. 22 da Lei nº 11.340,
de 07 de Agosto de 2006, para determinar o
recolhimento obrigatório e imediato de armas de
agentes públicos como medida protetiva de
urgência que obriga o agressor.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, para dispor sobre o direito da
mulher com deficiência auditiva que sofre
violência doméstica ser atendida por interprete de
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, a fim de dispor sobre o acesso
prioritário para as mulheres em situação de
violência doméstica e familiar nas ações integradas
de orientação, recolocação e qualificação
profissional implementadas pela União, Distrito
Federal, Estados e Municípios.
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PL nº 4311/2019
PL nº 4318/2019
PL nº 4358/2019

PL nº 4531/2019

PL nº 4560/2019

PL nº 4567/2019

PL nº 4589/2019

PL nº 4609/2019

PL nº 4648/2019

PL nº 4734/2019

PL nº 4769/2019

PL nº 4827/2019

PL nº 4866/2019
PL nº 5083/2019

PL nº 5254/2019

Altera a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei
Maria da Penha.
Institui a Campanha Nacional: "Namoro sem
Violência"
Altera o art. 1º da Lei nº 9.455, de 7 de abril de
1997 (Lei de Tortura), a fim de ampliar as
hipóteses de incidência do crime de tortura.
Cria o selo "Mulheres Acolhidas" como forma de
certificação oficial às pessoas jurídicas que
contratarem mulheres vítimas de violência
doméstica ou em situação de vulnerabilidade
social.
Dispõe sobre a aplicação de multa administrativa
ao agressor das vítimas de violência doméstica e
familiar.
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340/2006 - Lei
Maria da Penha, para permitir que mulheres
brasileiras, vítimas de violência doméstica no
exterior, possam optar por seu domicílio original
para os processos regidos por esta lei, e nele
permanecer até a definição judicial.
Acrescenta os incisos X e XI ao art. 8º e o inciso
IV ao art. 18 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006 - Lei Maria da Penha.
Acrescenta o art. 6º-A à Lei no 11.340, de 7 de
agosto de 2006, para sujeitar o agressor de
violência doméstica e familiar ao pagamento de
multa.
Obriga a criação das "Patrulhas Maria da Penha"
nos Municípios com mais de 100.000 (cem mil)
habitantes.
Dispõe sobre o atendimento pelas Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher
(DEAMs).
Altera a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010
(Lei de Alienação Parental), vedando a aplicação
desta Lei em casos de violência doméstica ou
sexual.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha), para dispor sobre o uso de
dispositivo móvel de segurança para conferir maior
efetividade às medidas protetivas de urgência.
Dispõe sobre a proteção e apoio psicológico à
mulher atleta vítima de violência física ou sexual.
Altera os incisos VI e VII do art.121 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal.
Altera o art. 22 da Lei n° 11.340, de 7 de agosto de
2006, para possibilitar ao juiz submeter o agressor
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PL nº 5388/2019

PL nº 5419/2019

PL nº 5487/2019
PL nº 29/2020

PL nº 61/2020

PL nº 63/2020

PL nº 64/2020

PL nº 109/2020

PL nº 124/2020

à monitoração eletrônica a fim de dar maior
efetividade ao cumprimento de medidas protetivas
de urgência nos casos de prática de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Acrescenta §§ 9º e 10 ao art. 59 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para estabelecer que será
devido o auxílio-doença para a segurada vítima de
violência doméstica que ficar afastada do seu
trabalho ou da sua atividade habitual por
decretação de medida protetiva.
Altera a Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha) e o Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), a fim de
aprimorar a legislação pátria quanto à violência
patrimonial contra a mulher.
Aprimora a aplicação de medida protetiva,
alterando a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
Altera o § 2º do caput do art. 1.584 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que "Institui o
Código Civil", e acrescenta o art. 699-A à Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de
Processo Civil, para estabelecer causa impeditiva
da concessão da guarda compartilhada, bem como
para impor ao juiz o dever de indagar previamente
o Ministério Público e as partes sobre situações de
violência doméstica ou familiar envolvendo os
pais ou o filho.
Altera o artigo 23, da Lei 11.340 de 7 de agosto de
2006, lei Maria da Penha, para maior proteção de
mulher vítima de violência doméstica.
Dispõe sobre a possibilidade de interceptação de
comunicações telefônicas, prevista na Lei nº 9.296,
de 24 de julho de 1996, aos crimes praticados com
violência doméstica e familiar contra a mulher,
independentemente da pena prevista.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 para
dispor sobre a violência contra a mulher por meios
digitais e dá outras providências.
Autoriza que o delegado de polícia e o policial
determinem ao infrator o seu imediato afastamento
do lar, domicílio ou local de convivência com a
ofendida, se verificada a existência de risco atual
ou iminente à vida ou à integridade física da mulher
em situação de violência doméstica e familiar, ou
de seus dependentes, ainda que se trate de
Município sede de comarca.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
assegurar gratuidade às vítimas de violência
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PL nº 266/2020
PL nº 267/2020
PL nº 279/2020

PL nº 299/2020

PL nº 311/2020

PL nº 311/2020

PL nº 320/2020

PL nº 366/2020

PL nº 395/2020

doméstica e aos seus dependentes, todos
comprovadamente carentes, no sistema de
transporte
público
coletivo
rodoviário
interestadual.
Dispõe sobre a obrigação da criação das "Patrulhas
Maria da Penha", em todo território nacional.
Estabelece restrições para o exercício de cargos que
menciona e dá outras providências.
Autoriza que o delegado de polícia determine a
busca e apreensão de arma de fogo do agressor, se
verificada a existência de risco atual ou iminente a
vida ou a integridade física da mulher em situação
de violência doméstica e familiar, ou de seus
dependentes e autoriza que o delegado de polícia e
o policial determinem ao infrator o seu imediato
afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência com a ofendida, se verificada a
existência de risco atual ou iminente a vida ou a
integridade física da mulher em situação de
violência doméstica e familiar, ou de seus
dependentes, ainda que se trate de Município sede
de comarca.
Veda a nomeação de condenados pela prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher para
cargo de livre nomeação e exoneração e estabelece
a perda de cargo, função pública ou mandato
eletivo nessa hipótese.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
impor o uso de tornozeleira eletrônica como
aplicação de medida protetiva de urgência e dá
outras providências.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
impor o uso de tornozeleira eletrônica como
aplicação de medida protetiva de urgência e dá
outras providências.
Estabelece a competência dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
para julgar as ações de execução de medida de
alimentos provisionais ou provisórios fixados em
decorrência da aplicação da Lei no 11.340, de 7 de
agosto de 2006 - Lei Maria da Penha.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha), para determinar a aplicação do
Formulário Nacional de Avaliação de Risco.
Dispõe sobre a prioridade da mulher que sofre
violência doméstica e familiar à vaga para seus
dependentes em creches e a manutenção definitiva
de espaços específicos em delegacias de polícia
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PL nº 505/2020

PL nº 519/2020

PL nº 523/2020

PL nº 568/2020

PL nº 603/2020

PL nº 620/2020

PL nº 641/2020
PL nº 1267/2020

PL nº 1319/2020

PL nº 1368/2020

para atendimento de mulheres que sofrem
violência doméstica e familiar.
Dispõe sobre o conceito de violência doméstica e
familiar contra a mulher, bem como estende a
proteção contra perseguição obsessiva, alterando o
art. 5º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
Altera a Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006 Lei Maria da Penha, para considerar em flagrante
impróprio todo agressor que tenha sido filmado ou
fotografado ao cometer crime de violência
doméstica e familiar contra a mulher, de forma a
tornar cabível sua prisão em flagrante delito, nas
circunstâncias que estabelece.
Dispõe sobre o dano psíquico sofrido em contexto
de violência doméstica e familiar contra a mulher
como lesão corporal, alterando o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
vedar a possibilidade de concessão de fiança nos
casos de crimes previstos na Lei Maria da Penha.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei
Maria da penha e cria o Programa Moradia Social
destinado às mulheres vítimas de violência
doméstica e dá outras providências.
Acrescenta dispositivos a Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para dispor
sobre a efetividade da pena e a suspensão
qualificada do processo, objetivando a reparação
do dano em favor da vítima e a reinserção social do
agressor aos crimes praticados em situação de
violência doméstica e familiar contra a mulher,
cuja a [sic] pena mínima for igual ou inferior a um
ano.
Implementa medidas de combate à violência
doméstica e familiar.
Altera a lei 10.714/2003, com o objetivo de ampliar
a divulgação do Disque 180 enquanto durar a
pandemia do covid-19 (novo coronavírus).
Aumenta as penas aplicáveis aos crimes de
violência doméstica e familiar contra a mulher, no
caso de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006. A pena Mínima e Máxima será o dobro do
originalmente previsto, enquanto durar o período
de Estado de Calamidade decretado em razão do
Coronavírus (COVID19).
Assegura medidas de combate e prevenção à
violência doméstica previstas na Lei 11.340 de 7
de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - e no
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PL nº 1444/2020

PL nº 1552/2020

PL nº 1930/2020

PL nº 1964/2020

PL nº 2094/2020

PL nº 2190/2020

PL nº 2248/2020

PL nº 2311/2020

Código Penal durante a vigência da Lei n° 13.979
de 6 de fevereiro de 2020 ou durante a declaração
de estado de emergência de caráter humanitário e
sanitário em território nacional.
Altera as Leis nos 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
e 13.982, de 2 de abril de 2020, para estabelecer
medidas excepcionais de proteção à mulher e a
seus dependentes em situação de violência
doméstica e familiar durante a emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente da pandemia da Covid-19.
Dispõe sobre medidas de proteção à mulher em
situação de violência durante a vigência do estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, ou,
transcorrida sua vigência, enquanto durarem as
medidas de quarentena e de restrições de atividades
no contexto da pandemia da Covid-19.
Determina que os casos de violência doméstica os
delegados informem imediatamente ao poder
judiciário local dos crimes de violência doméstica,
enquanto estiver em vigência o Decreto
Legislativo n° 6 de 20 de março de 2020.
Dispõe sobre a comunicação dos condomínios
residenciais aos órgãos de segurança pública sobre
a ocorrência ou indício de violência doméstica e
familiar contra mulher, criança, adolescente ou
idoso em seu interior.
Altera o art. 121 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, para aumentar
a pena do feminicídio se o agente do crime se
aproveitar de quarentena decretada em face de
estado de calamidade pública.
Dispõe sobre a comunicação compulsória às
autoridades competentes, por parte dos
condomínios residenciais, conjuntos habitacionais
e congêneres sobre os casos de violência
doméstica contra a mulher praticados em suas
dependências comuns e privadas.
Altera o artigo 23, da Lei 11.340 de 7 de agosto de
2006, lei Maria da Penha, para maior proteção de
mulher vítima de violência doméstica.
Acrescenta o §4º ao art. 24-A da Lei nº 11.340, de
7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para
determinar a decretação de prisão preventiva em
caso de descumprimento de medida protetiva por
parte do agressor.
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PL nº 2315/2020

PL nº 2434/2020

Altera o art. 121 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, para aumentar
a pena do feminicídio.
Estabelece suspensão temporária de posse, porte e
registro de armas de fogo à denunciados, inquiridos
e réus em processo de violência doméstica, a fim
de reduzir os impactos da quarentena provocada
pela pandemia provocada pelo novo coronavírus COVID-19 durante o estado de emergência de
saúde internacional na vida das mulheres
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APÊNDICE B – Dicionário de códigos: Projetos de Lei
Na tabela a seguir, estão dispostos os códigos utilizados para a sistematização dos Projetos de
Lei. A codificação foi feita em duas etapas: primeiro, com os PLs anteriores à Lei Maria da Penha
e, em seguida, com os Projetos posteriores à Lei Maria da Penha. Essa divisão foi feita para
permitir maior diferenciação entre o cenário anterior e posterior.
Os “nós” são os códigos gerados a partir da análise dos projetos no NVivo. Os “subnós” são
códigos mais específicos, relacionados a um código principal, mais genérico. Esses “nós” foram
agrupados, posteriormente, em “categorias”, que agrupam os diferentes “nós”. A coluna “fontes”
traz o número de documentos em que um nó ou subnó aparece, enquanto “referências” traz o
número de vezes que aquele nó ou subnó foi identificado.

Tabela 7 - Dicionário de codificação dos PLs entre 1989-2005

Categorias
Competência –
Administração
pública

Competência –
Assistência social

Descrição

Nós e subnós

Fontes Referências

Projetos em que a
competência de
agir foi transferida
para o Poder
Executivo,
burocracia estatal
não especificada
ou
programas
governamentais.
P.ex.: desenhar
um projeto a ser
implementado
pelas Secretarias
Estaduais
de
Saúde (PL nº
4958/2005).
Projetos
que
visam
implementar
medidas
assistenciais
específicas para
vítimas
de
violência
doméstica. P.ex.:
programas
de
inserção
no

Competência Administração
pública

5

5

Competência Assistência Social

3

3
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Competência –
Estado, família e
sociedade

Competência Legislativo

Competência Polícia

Competência Saúde

mercado
de
trabalho
para
mulheres
em
situação
de
violência (PL nº
5335/2005).
Projetos de lei que
determinam
o
enfrentamento à
violência
como
competência do
Estado, da família
e da sociedade.
P.ex.:
projetos
que determinam
que cabe à família,
sociedade
e
Estado garantir o
acesso a direitos
fundamentais às
mulheres (PL nº
1399/2003).
Projetos
que
alteram leis já
existentes e não
demandam
atuação de outros
poderes.
P.ex.:
alteração de leis
com dispositivos
discriminatórios
(PL
nº
2022/1989).
Projetos
que
visam
alterar
procedimentos ou
atendimento
realizado
em
Delegacias. P.ex.:
implementação
de serviços de
atendimento às
mulheres
nas
delegacias (PL nº
5142/2005).
Projetos que
visam criar ações
a serem

Competência –
Estado, família e
sociedade

2

2

Competência Legislativo

12

12

Competência –
Polícia

6

6

Competência –
Saúde

4

4
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Competência Sistema de Justiça

Diagnóstico –
falta de dados
sobre a violência

Diagnóstico –
discriminação de
mulheres gera
violência

Diagnóstico
– violência
como
problema
público

implementadas
por serviços de
saúde ou por
profissionais da
saúde. P.ex.:
implementar a
notificação
compulsória da
violência pelos
profissionais de
saúde (PL nº
4699/2004)
Projetos que
Competência impõem novas
Sistema de justiça
competências ao
sistema de justiça.
P.ex.: alterar
procedimentos
dos Juizados
Especiais na
condução de
casos de violência
doméstica (PL nº
2518/2003)
Diagnóstico descentralização da
informação
Diagnóstico - falta
de dados sobre VD
Diagnóstico discriminação
Violência de
gênero
causada pela
imposição de
papeis sociais
Diagnóstico gravidade da
violência doméstica
Questão de
saúde pública
Violência gera
consequências
para
planejamento
familiar e
saúde

7

8

1

1

1

1

3

3

1

1

2

3

2

2

1

1
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Diagnóstico –
insuficiência
normativa

Diagnóstico –
barreiras para
pedir ajuda

Violência
doméstica
gera outras
violências
Violência
doméstica
como violação
de direitos
humanos
Diagnóstico violência de gênero
não deve ser
problema
exclusivamente
feminino
Diagnóstico lacuna ou
insuficiência
normativa
Necessidade
de atualizar
norma
Diagnóstico legislação
discriminatória
Diagnóstico Impunidade
Diagnóstico Nações Unidas e
Constituição
prevêem proteção
contra violência
Diagnóstico Crítica à lei 9.099
Crítica à
conciliação
Descriminalização da VD
Necessidade
de apresentar
queixa
Diagnóstico mulheres não
buscam ajuda por
dependência
financeira
Diagnóstico mulheres não

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

5

5

4

5

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

253

Diagnóstico –
importância da
área da saúde
para o
enfrentamento da
violência

Papel ativo –
cônjuge, homem
Papel ativo –
indefinido,
pessoas

Papel passivo –
família

Papel passivo mulheres
Papel
passivo/ativo –
não cabe
Prognóstico –
Sanções civis para
o agressor

Prognóstico –
alterar leis e

buscam ajuda por
medo
Diagnóstico –
violência doméstica
é pouco abordada
na saúde
Diagnóstico importância dos
profissionais de
saúde
Papel ativo homem, esposo,
marido
Papel ativo indefinido
Papel ativo pessoas com
relações afetivas
Papel passivo crianças e jovens
Papel passivo família
Papel passivo idosos
Papel passivo mulheres, crianças,
idosos
Papel passivo mulheres
Papel passivo-ativo
- não cabe
Prognóstico acompanhamento
psicossocial do
agressor
Prognóstico participação em
programas de
educação e
prevenção
Prognóstico - perda
de poderes da
sociedade conjugal
Prognóstico alteração da lei
9.099

1

1

1

1

11

11

8

8

1

1

3

4

2

2

2

3

3

3

17

18

2

2

3

3

1

1

2

2

2

2
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normas
discriminatórias
Prognóstico –
prover assistência
e atendimento
especializado
para vítimas

Prognóstico –
criação de
serviços
especializados

Prognóstico –
disseminação de
informações

Prognóstico –
estabelecimento
de medidas de
proteção

Prognóstico alteração do
Código Civil
Prognóstico assistência à saúde
física e mental das
vítimas
Prognóstico assistência
judiciária para a
vítima
Prognóstico atendimento por
equipe
multidisciplinar
Prognóstico criação de Juizados
especiais com
competência mista
Prognóstico criação de serviço
especializado nas
delegacias de
Polícia Civil
Prognóstico criação de serviço
para vítimas de
estupro
Centralização
do
atendimento
Prognóstico regulamentação de
atendimento
policial
especializado
Prognóstico –
disseminação de
informações sobre
violência doméstica
e abuso sexual
Prognóstico medidas cautelares
Prognóstico afastar agressor do
lar
Prognóstico criação de

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

4

4

1

1

1

1

255

Prognóstico –
produção de
dados

Prognóstico –
aumento do rigor
punitivo

mecanismos para
coibir VD
Ações
integradas de
prevenção e
erradicação
Ampliação do
leque de
medidas
cautelares
Prognóstico –
transparência em
torno de políticas
de apoio às
mulheres
Prognóstico notificação
compulsória da
violência pela
saúde
Notificação
encaminhada
à Delegacia
Prognóstico aumento do rigor
punitivo
Prognóstico criação de tipo
penal específico
Prognóstico - torna
lesão de violência
doméstica
inafiançável
Fiança apenas
com
autorização
judicial
Prognóstico permitir decretação
de prisão
preventiva para
casos de violência
doméstica
Prognóstico enquadrar violência
doméstica como
forma de tortura

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

5

5

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1
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Outros
prognósticos

Prognóstico Programa para
obtenção de renda
e emprego para
mulheres vítimas
Prognóstico Conceituar tipos de
violência
Prognóstico –
Criação de data
comemorativa

2

2

3

4

2

2

Tabela 8 - Partidos proponentes entre 1989-2005

Voz

Quantidade de proposições

Executivo

1

Movimento feminista

5

PCdoB

2

PT

9

PFL

5

PL

4

PMDB

1

PPB

1

PPS

1

PSB

4

PSC

1

PSDB

1
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Tabela 9 - Dicionário de codificação dos PLs entre 2007-2020

Categorias
Competência –
Administração pública

Competência - Agressor

Descrição
Projetos em que
a competência
de agir foi
transferida para
o Poder
Executivo,
burocracia
estatal não
especificada ou
programas
governamentais.
P.ex.: “inabilitar
a pessoa
condenada por
crime praticado
com violência
contra a mulher
para o exercício
funções de
confiança e
cargos em
comissão na
administração
pública.”
Projetos que
visam impor a
responsabilidade
punitiva ou
reparatória ao
agressor. P.ex.:
agressores
monitorados
devem arcar
com os gastos
de tornozeleira
eletrônica.

Nós e subnós
Competência –
Administração pública
Competência –
Programa Bolsa
família
Competência –
Estados
Competência –
Programas
habitacionais
Competência Ministério da
Ciência, Tec.,
Inovações e
Comunicações
(MCTIC)
Competência Municípios
Competência - Caixa
Federal

Competência –
Agressor

Fontes
27

Referências
27

1

1

4

4

7

7

1

1

1

1

1

1

15

16
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Competência Assistência social

Competência Educação

Projetos que
visam
implementar
medidas
assistenciais
específicas para
vítimas de
violência
doméstica. P.ex.:
implementar
benefício mensal
para mulheres
em situação de
violência
doméstica e
familiar.
Projetos que
visam
estabelecer
ações a serem
implementadas
em serviços
educacionais.
P.ex.: inserir o
tema do
enfrentamento à
violência no
currículo
escolar.

Competência –
iniciativa privada

Competência –
Legislativo

Projetos que
alteram leis já
existentes e não
demandam
atuação de
outros poderes.
P.ex.: criação de
novo crime no
Código Penal ou
aumento de
penas.

Competência Assistência Social

Competência –
Educação
Comperência Universidades

Competência Empregador
Competência Empresas
Competência Condomínios
residenciais
Competência Legislativo

7

7

11

11

1

1

2

2

8

8

4

4

40

40
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Competência – Polícia
ou perícia

Competência – Saúde

Competência – Sistema
de justiça

Diagnóstico – altos
índices de violência
doméstica

Projetos que
visam alterar
procedimentos
ou atendimento
realizado em
Delegacias ou
Instituto Médico
Legal. P.ex.:
policiais devem
conceder
atendimento
prioritário para
mulheres
vítimas de
violência.
Projetos que
visam criar
ações a serem
implementadas
por serviços de
saúde. P.ex.:
alteração no
procedimento
de notificação
compulsória nos
serviços de
saúde.
Projetos que
impõem novas
competências ao
sistema de
justiça. P.ex.:
implementação
de sistema de
monitoramento
eletrônico para
fiscalizar
medidas
protetivas.

Competência - Polícia
e perícia
Competência Militares

37

38

1

1

Competência - Saúde

9

9

Competência Sistema de justiça

61

62

Diagnóstico - alta
incidência de
violência doméstica
Diagnóstico alta incidência
da violência
digital contra
mulheres

80

81

1

1
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Diagnóstico – questões
ligadas aos meios de
comunicação

Diagnóstico – casa não
é segura para mulheres

Diagnóstico – riscos
associados ao porte de
armas
Diagnóstico – achados
da CPMI da violência
Diagnóstico – demora
para obter resposta

Diagnóstico –
dependência financeira

Diagnóstico - altos
índices de
reincidência
Diagnóstico banalização da
violência na TV
Imagens de
violência na TV
promovem
relação entre
masculinidade e
violência
Diagnóstico importância dos
meios de
comunicação
Diagnóstico - casa não
é segura para as
mulheres
Diagnóstico vulnerabilidade
causada pelas
relações
domésticas
Diagnóstico - agressor
pressiona mulher a
não representar
Diagnóstico - casos de
violência perpetrada
por agente armado
Diagnóstico deliberações da CPMI
Diagnóstico - demora
de resposta protetiva
Diagnóstico demora de
resposta policial
em situação de
urgência
Diagnóstico espera por MPUs
representa risco
para mulheres
Diagnóstico dependência
financeira ou material
do agressor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

4

4

3

3

1

1

9

9
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Diagnóstico –
desigualdade

Diagnóstico necessidade de
independência
do agressor
Diagnóstico importância do
trabalho
Diagnóstico importância da
inserção
feminina no
mercado de
trabalho
Diagnóstico mulheres
desassistidas por
programas de
proteção social
Diagnóstico violência ocorre por
falta de renda
Diagnóstico importância de
formação para
garantir subsistência
Diagnóstico necessidade de
proporcionar meios
para vítimas
recomeçarem
Diagnóstico - falta de
renda em caso de
afastamento da
vítima do trabalho
Diagnóstico discriminação e
desigualdade geram
violência
Diagnóstico desigualdade de
gênero afeta saúde
das mulheres
Diagnóstico - cultura
machista causa
violência
Diagnóstico precariedade

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

4

4

1

1

3

3

1

1

8

8

1

1
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Diagnóstico –
problemas com
atendimento policial e
investigação

Diagnóstico – questões
ligadas aos filhos

Diagnóstico dificuldade de
produzir provas
robustas
Diagnóstico dificuldade de reparar
os danos da violência
Diagnóstico dificuldades
enfrentadas por
serviços de
atendimento e
acolhimento a vítimas
Diagnóstico inacessibilidade para
mulheres portadoras
de deficiência
Diagnóstico dificuldades no
atendimento em
DDMs
Diagnóstico mulheres se sentem
constrangidas
perante Polícia
Diagnóstico - muitas
ocorrências aos finais
de semana
Diagóstico importâcia das DDMs
para investigação da
violência
Diagnóstico importância da
perícia
Diagnóstico - filhos
ficam desprovidos de
auxílio
Diagnóstico importância da escola
Diagnóstico importância de
preservar direitos dos
filhos
Diagnóstico - crianças
e adolescentes se
tornam objeto de
disputa entre pais

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

263

Diagnóstico – questões
ligadas às MPUs

Diagnóstico –
insuficiência legislativa

Diagnóstico importância das
MPUs
Diagnóstico descumprimento das
MPUs
Vulnerabilidade
da mulher
Diagnóstico - falta de
efetividade das MPUs
Diagnóstico ineficácia de
equipamentos de
monitoramento
Diagnóstico - lacuna
ou insuficiência
normativa
Diagnóstico previsão legal
ultrapassada
Diagnóstico falta de
tipificação
impede
aplicação
Diagnóstico insuficiência das
caracterizações
estabelecidas na
LMP
Diagnóstico LMP não
contempla todos
os tipos de
violência contra
mulher
Diagnóstico –
Novo Código de
Processo Civil
não contemplou
situação de
violência ao
estabelecer
obrigatoriedade
de conciliação
Diagnóstico necessidade de
aperfeiçoamento

2

2

8

8

1

1

7

7

1

1

3

3

1

1

3

3

6

6

1

1

1

1

14

14
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Diagnóstico –
necessidade de
fiscalizar medidas
judiciais

Diagnóstico –
necessidades das
mulheres

Sem diagnóstico

Diagnóstico –
necessidade de
prevenir violência

contínuo do
regime jurídico
Diagnóstico necessidade de
aprimorar
definições de
crimes
patrimoniais
Diagnóstico necessidade de
legislar sobre
fato consolidado
em
jurisprudência
Diagnóstico alterações no CPP
podem favorecer a
aplicação de
institutos
despenalizadores em
caso de VD
Diagnóstico - diversos
casos de stalking
Diagnóstico vulnerabilidade de
mulheres em
território estrangeiro
Diagnóstico monitoramento
eletrônico é
importante para
fiscalizar
cumprimento de
decisões judiciais
Diagnóstico mulheres precisam de
cuidados especiais
Diagnóstico mulheres querem que
violência cesse
Diagnóstico - não há
Diagnóstico - PL
aglutina propostas já
existentes
Diagnóstico necessidade de
prevenir a violência e
proteger as mulheres

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4

1

1

1

1

9
1

9
1

12

12
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Diagnóstico – questões
relacionadas à denúncia
e produção de dados

Diagnóstico – danos
causados pela
pandemia
Diagnóstico impunidade

Diagnóstico – mulheres
em situação de
violência não
encontram auxílio

Diagnóstico – punição
não resolve

Diagnóstico necessidade de
produzir melhores
dados e acelerar
investigações
Diagnóstico - pouca
divulgação do Ligue
180
Diagnóstico - eficácia
do Ligue 180
Diagnóstico pandemia gera
impactos negativos
para mulheres
Diagnóstico - penas
insuficientes
Diagnóstico penas baixas
favorecem a
violência
Diagnóstico impunidade
Diagnóstico sensação de
impunidade
Diagnóstico importância de rápida
punição
Diagnóstico agressores devem
sofrer as
consequências de
seus atos
Diagnóstico agravamento da pena
inibe agressores
Diagnóstico - pessoas
não intervêm em
situações de VD
Diagnóstico vizinhos escutam
a violência e não
agem
Diagnóstico - falta de
apoio social a vítimas
Diagnóstico - punição
nem sempre é
solução

1

1

1

1

1

1

8

8

1

1

2

2

3

3

2

2

1

1

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

266

Diagnóstico –
problemas no Judiciário

Diagnóstico –
problemas com a
notificação da violência

Diagnóstico interseccionalidade

Diagnóstico –
denúncias de má-fé

Diagnóstico –
inspiração de outros
países
Diagnóstico –
responsabilidade social
pela violência

Diagnóstico condenação do
agressor é
insuficiente
Diagnóstico relutância do
judiciário na aplicação
da LMP
Diagnóstico - prazo de
atuação judicial muito
longo
Diagnóstico sobrecarga dos JVDs
Diagnóstico - falta de
uniformidade
jurisprudencial
Diagnóstico subnotificação
Demora na
notificação
Diagnóstico notificação da
violência contra
mulher deve seguir
mesmo procedimento
das demais (idosos e
crianças_
Diagnóstico tratamento igualitário
para mulheres cis e
trans
Diagnóstico - uso da
LMP de má-fé
Diagóstico explosão de
denúncias falsas
Diagnóstico - uso do
termo feminicídio em
países
latinoamericanos
Diagnóstico - VD é
problema ou
responsabilidade
social
Diagnóstico Violência como
problema de saúde
pública

3

3

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

6

6

267

Diagnóstico – violência
gera problemas para a
família

Diagnóstico – violência
psicológica é
invisibilizada

Outros diagnósticos

Diagnóstico violência como
violação de DH
Diagnóstico - dever
do Estado enfrentar a
violência
Diagnóstico violência causa
traumas para a
família
Diagnóstico - VD
atrocidade que
ocorre no lar
familiar
Diagnóstico violência é
obstáculo ao
bem-estar social
e familiar
Diagnóstico - núcleo
familiar deve ser
protegido
Diagnostico violência psicológica
não produz provas
para instrução
Diagnóstico - vítimas
de violência
psicológica tem
dificuldade em
denunciar
Diagnóstico - recursos
limitados do Estado
Diagnóstico - crime
filmado não é
considerado flagrante
delito
Diagnóstico – gênero
como categoria
marxista
Diagnóstico - alguns
crimes geram mais
revolta que outros
Diagnóstico proteção não deve se
limitar a espaço físico

10

10

5

5

5

5

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

268

Papel ativo – homens
conhecidos

Papel ativo - outros
Papel ativo - indefinido
Papel ativo-passivo –
não cabe
Papel passivo mulheres

Papel passivo - outros

Prognóstico – alterar
definição legislativa

Diagnóstico violência gera
sofrimento
Papel ativo conhecidos,
familiares
Papel ativo - homem,
esposo, companheiro
Papel ativo - militares
Papel ativo - homens
desconhecidos
Papel ativo - não
definido
Papel ativo-passivo não cabe
Papel passivo mulher atleta
Papel passivo mulher, esposa,
companheira
Papel passivo mulheres negras
Papel passivo mulheres trans
Papel passivo - pessoa
Papel passivo - idoso
e ou jovem
Prognóstico alteração legislação
para tipificar violência
psicológica
Prognóstico alteração da
caracterização
determinada pela
LMP
Prognóstico - adiciona
razão no crime de
feminicídio
Prognóstico alteração do CP para
punir violência
patrimonial entre
cônjuges
Prognóstico alternativa ao tipo
penal de feminicídio

12

12

37

37

72

72

1
3

1
3

98

98

2

2

1

1

195

196

6

6

1

1

6
7

6
7

4

4

9

9

1

1

3

3

1

1
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Prognóstico – agressor
deve arcar com custos
da violência

Prognóstico – ampliar
atenção à saúde da
mulher

Prognóstico – melhorar
atendimento

Prognóstico definição legal de
violência patrimonial
Prognóstico - incluir
crimes digitais na
LMP
Prognóstico - troca de
gênero por sexo
Prognóstico violência doméstica
como forma de
tortura
Prognóstico - agressor
deve arcar com as
despesas do
monitoramento
eletrônico
Prognóstico - agressor
deve arcar com
tratamento médico
da vítima
Prognóstico - agressor
deve pagar
indenização
Prognóstico aplicação de pena
pecuniária ao
agressor
Prognóstico aumentar o valor da
fiança
Progóstico pagamento de dano
moral à vítima pelo
agressor
Prognóstico - saque
do FGTS do agressor
para custear despesas
da vítima
Prognóstico ampliação da atenção
à saúde da mulher
Prognóstico - cirurgia
reparadora no SUS
Prognóstico assegurar
atendimento na

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

2

2

5

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
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Prognóstico –
agravamento de penas

Prognóstico – auxílios e
benefícios para as
vítimas

delegacia por policial
de gênero a escolha
Prognóstico atendimento
prioritário às vítimas
de violência na
delegacia
Prognóstico atendimento
telefônico para
vítimas
Prognóstico - garantia
de atendimento
presencial
Prognóstico prioridade na
realização de exame
pericial
Prognóstico prioridade no
atendimento
psicológico, social e
médico a vítimas
Prognóstico - DDMs
24 horas
Prognóstico - DDMs
digitais
Prognóstico disponibilizar
intérpretes para
mulheres portadoras
de deficiência
Prognóstico - espaço
de atendimento
especializado
Prognóstico aumento da pena
Agressão
intrafamiliar
justifica pena
mais grave
Prognóstico - tornar
VD inafiançável
Prognóstico possibilidade de
realizar saque do
FGTS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

1

1

2

2

1

1

17

18

1

1

4

4

1

1
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Prognóstico – ações em
condomínios
residenciais

Prognóstico – alterar e
aprimorar
procedimentos no
Sistema de Justiça

Prognóstico pagamento de Bolsa
Família para
população em risco
de violação de
direitos
Prognóstico - auxílio
financeiro para
mulheres vítimas
Prognóstico gratuidade de justiça
para vítimas
Prognóstico gratuidade no
transporte para
mulheres vítimas
carentes
Prognóstico prioridade em
programas
habitacionais
Aluguel social
para vítimas
Prognóstico capacitação de
síndicos e
funcionários de
condomínios
Prognóstico condomínio deve
informar polícia sobre
casos de VD
Prognóstico competência cível do
JVD
Prognóstico competência do JVD
para concessão de
alimentos
Prognóstico - MPU de
pagamento de
alimentos
Prognóstico obrigatoriedade de
apresentar em juízo
comprovante de
alimentos

1

1

6

6

1

1

1

1

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Prognóstico – datas
simbólicas e
compromisso público
contra a violência
Prognóstico desarmamento

Prognóstico –
destinação de recursos
e aprimoramento do
atendimento às
mulheres

Prognóstico disseminação

Prognóstico – prejuízos
profissionais para
agressores

Prognóstico capacitação de
profissionais do
sistema de justiça
Prognóstico compromisso social
de não conivência
Prognóstico - criação
de data simbólica
Prognóstico desarmamento
Prognóstico - busca e
apreensão de armas
Prognóstico destinação de objetos
apreendidos a
entidades que
acolhem e atendem
mulheres
Prognóstico - destinar
recursos para
enfrentamento e
prevenção
Prognóstico ampliação da rede de
DDMs
Prognóstico - ações
voltadas para
aprimorar
abrigamento
Prognóstico disseminação da LMP
e do Disque 180
Campanha para
jovens
Equidade de
gênero nas
escolas
Prognóstico inabilitação para
cargos de
condenados por
violência contra a
mulher
Afastamento do
cargo

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

15

16

1

1

1

1

12

12

1

1
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Prognóstico –
incentivos à inserção de
mulheres no mercado
de trabalho

Prognóstico – medidas
de vigilância

Prognóstico –
notificação da violência

Prognóstico demissão do agressor
por justa causa
Prognóstico pagamento de multa
Prognóstico - inserção
no mercado de
trabalho
Reserva de vagas
para mulheres
Prognóstico incentivo fiscal para
empresas
contratarem
mulheres vítimas
Prognóstico proteção ao trabalho
da mulher vítima
Prognóstico - selo de
qualidade para
empresas
Prognóstico monitoramento
eletrônico
Prognóstico - oferta
de botão de pânico
para vítimas
Prognóstico expansão da Patrulha
Maria da Penha
Prognóstico - uso de
tornozeleiras
eletrônicas
Prognóstico notificação
compulsória
Prazo para
notificação
Prognóstico notificação
obrigatória do
Conselho Tutelar
Prognóstico comunicação
obrigatórias da
violência às
autoridades policiais

1

1

4

5

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

16

16

6

6

2

2

1

1

4

4

1

1

1

1

2

2
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Prognóstico –
programas
especializados para
agressores

Prognóstico –
alterações na esfera
probatória/investigativa

Prognóstico –
alterações no
processamento de
Medidas Protetivas de
Urgência

Prognóstico –
endereçar questões
relativas aos filhos

Prognóstico –
alterações processuais

(profissionais sujeitos
a multa)
Prognóstico - criação
de núcleos para
homens agressores
Prognóstico participação em
programas de
reeducação para
agressores
Prognóstico - prisão
revertida em
atendimento ao
agressor
Prognóstico - permitir
interceptação
telefônica
Prognóstico possibilidade de
flagrante a partir de
provas de vídeo
Prognóstico - polícia
deve ter competência
de aplicar MPUs
Prognóstico - redução
do tempo de
apreciação das MPUs
Prognóstico aprimoramento do
regime das MPUs
Prognóstico afastamento do lar
Prognóstico regulação da guarda
Prognóstico suspensão do poder
familiar do agressor
Prognóstico - vedar
lei de alienação
parental
Prognóstico - garantia
de matrícula
Prognóstico responsabilidade das
partes por danos
processuais
Prognóstico suspensão

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

5

5

2

2

3

3

1

2

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1
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Prognóstico – penas
maiores por denúncia
falsa
Prognóstico –
tipificação de condutas

Prognóstico –
alterações em torno da
prisão provisória

condicional do
processo
Prognóstico notificação prévia da
vítima sobre atos
processuais
Prognóstico - perdão
da vítima não anula o
processo
Prognóstico mediação ou
conciliação
Prognóstico - escolha
por jurisdição
nacional em caso de
VD no exterior
Prognóstico prioridade nos
processos de VD
Prognóstico - ação
penal pública
incondicionada em
caso de VD (exceto
crimes contra a
honra)
Prognóstico incondicionalidade da
ação penal
Prognóstico hipótese de recusa de
audiência de
conciliação para
vítima
Prognóstico - agravo
de pena para
imputação falsa de
crime
Prognóstico tipificação da
perseguição ou
stalking
Prognóstico - tipificar
feminicídio
Progóstico - prisão
preventiva
Revogação da
prisão se o

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

4

4

1

1

1

1

4

4

1

1

3

3

1

1
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Outros prognósticos

Voz – participação de
movimentos de
mulheres/feministas

Voz – atores do Sistema
de Justiça

agressor puder
pagar alimentos
Prognóstico - prisão
em flagrante caso
haja risco à vítima e
dependentes
Prognóstico condicionar soltura à
concessão de
Medidas Protetivas
de Urgência
Prognóstico sugestões de
aprimoramento da
CPMI
Prognóstico restringir aplicação a
lei 9.099
Prognóstico - medidas
de apoio e proteção a
mulheres atletas
Prognóstico pagamento de
indenização no caso
de omissão ou
negligência do Estado
perante vítima
Prognóstico - vedar
uso de imagens de
violência contra
mulher
Prognóstico - instituir
cadastro de
agressores
Prognóstico expandir garantias da
LMP
Prognóstico Formulário de
avaliação de risco
Voz - participação ou
inspiração de
movimento de
mulheres ou
feminista
Voz - sistema de
justiça

1

1

1

1

4

4

2

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2
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Tabela 10 - partidos proponentes entre 2007-2020

Voz

Quantidade de proposições

Cidadania

4

CPMI

3

DEM

7

MDB

5

Patriota

3

PCdoB

7

PDT

11

PFL

1

PL

5

PMB

1

PMDB

8

Podemos

6

PP

8

PPS

3

PR

5

PRB

8

Progressistas

1

PROS

3

PSB

11

PSC

3

PSD

10

PSDB

19

PSL

16

PSOL

5

PT

31

PTB

10

PV

7

REDE

1

Republicanos

9

Solidariedade

8
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APÊNDICE C – Roteiro semiestruturado de entrevista
Primeira versão do roteiro:
1. Pode me contar um pouco sobre você, seu ativismo político e/ou trabalho?
2. [Para quem trabalha na Câmara] Meu trabalho analisa diversos Projetos de Lei. Para
começar, você poderia me contar um pouco sobre o processo de criação de um PL, desde
o surgimento da ideia até a proposição?
3. Qual a avaliação que você faz sobre o papel do Congresso Nacional de formulação de
políticas para as mulheres? E mais especificamente, políticas de enfrentamento à violência
baseada em gênero?
4. Pelo meu levantamento, 2019 foi o ano com o maior número de PLs propostos sobre o
tema da violência doméstica.
a. Na sua percepção, qual o motivo desse grande número de propostas?
b. Que avaliação você faz do debate feito na Câmara sobre o tema da violência
doméstica contra a mulher?
5. Notei uma baixa participação de movimentos sociais e entidades da sociedade civil na
construção dessas propostas. Você observa essa ausência?
6. Existe um movimento contrário ao uso do conceito “gênero” no legislativo federal? Se sim,
isso afeta a produção de políticas para as mulheres?
a. [Se a entrevistada confirmar] Notei que, apesar dessa contrariedade ao uso do
termo, os últimos anos foram de produção legislativa intensa sobre a violência
doméstica. Na sua avaliação, a que isso se deve?
b. Você acredita que a violência doméstica seja um assunto mais palatável que outros
temas de políticas para as mulheres?
c. Acredita que a violência doméstica passou a ser vista como um tema de segurança
pública e não mais como uma pauta de gênero ou acha que é uma pauta de gênero
que se tornou consensual?
7. Na análise, notei que a opção por medidas de aumento do rigor punitivo é muito frequente.
Você percebe essa preferência? A que atribui?
Essa percepção me fez refletir sobre a competência da Câmara na formulação de PP. O aumento
do rigor punitivo depende principalmente de alteração legislativa, diferente de outras medidas.
Você compartilha dessa avaliação?
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Segunda versão do roteiro:

1. Pode me contar um pouco sobre você, seu ativismo político e/ou trabalho?
2. [Para quem trabalha na Câmara] Meu trabalho analisa diversos Projetos de Lei. Para
começar, você poderia me contar um pouco sobre o processo de criação de um PL, desde
o surgimento da ideia até a proposição?
3. Qual a avaliação que você faz sobre o papel do Congresso Nacional de formulação de
políticas para as mulheres? E mais especificamente, políticas de enfrentamento à violência
baseada em gênero?
4. Pelo meu levantamento, 2019 foi o ano com o maior número de PLs propostos sobre o
tema da violência doméstica.
a. Na sua percepção, qual o motivo desse grande número de propostas?
b. Que avaliação você faz do debate feito na Câmara sobre o tema da violência
doméstica contra a mulher?
5. Como a senhora (ou você) vê a questão de violência doméstica no Brasil? A que atribui
este problema?
6. Como, no seu entender, a violência doméstica pode ser reduzida? O que deve ser feito?
7. Há participação social na construção das políticas de enfrentamento à violência contra a
mulher? De que forma se dá essa participação?
8. Pode me contar sobre a organização da Bancada Feminina e qual a relevância da Bancada
dentro da Câmara atualmente?
a. Segundo a Carta Compromisso da Bancada, a violência contra a mulher é um tema
prioritário. Você acredita que existe consenso em torno do que deve ser feito no
enfrentamento da violência dentro da Câmara?
9. Existe um movimento contrário ao uso do conceito “gênero” no legislativo federal? Se sim,
me conte como surgiu, como funciona e também como isso afeta a produção de políticas
para as mulheres.
a. [Se a entrevistada confirmar] Notei que, apesar dessa resistência ao uso do termo,
os últimos anos foram de produção legislativa intensa sobre a violência doméstica.
Na sua avaliação, a que isso se deve?
b. Como a violência doméstica é percebida por quem é contrário/ao uso do termo
gênero, na sua opinião?
c. Quais são as visões a respeito da violência doméstica que a senhora (você)
identifica no Congresso? O alinhamento em relação a estas diferentes visões leva a
diferentes propostas de política? Quais?
d. Como se dá o alinhamento em relação às visões e propostas relativas à violência
doméstica que identifica atualmente no congresso? Houve mudanças nos últimos
anos?
e. [Pergunta a depender das respostas anteriores] Acredita que a violência doméstica
passou a ser vista como um tema de segurança pública e não mais como uma
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questão de desigualdade entre homens e mulheres ou desigualdade de gênero)? Ou
acha que é uma pauta de gênero que se tornou consensual?
10. Na análise, notei que a opção por medidas de aumento do rigor punitivo é muito frequente.
Você percebe essa preferência? Desde quando? A que atribui?
a. Essa percepção me fez refletir sobre a competência da Câmara na formulação de
políticas públicas. O aumento do rigor punitivo depende principalmente de
alteração legislativa, diferente de outras medidas. Você compartilha dessa
avaliação?
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APÊNDICE D – Dicionário de codificação das entrevistas
Na tabela a seguir, estão dispostos os códigos utilizados para a sistematização das
entrevistas realizadas para o trabalho. A codificação no NVivo serviu apenas para identificar os
temas principais tratados nas entrevistas. Uma breve descrição de cada código e o número de vezes
que cada um apareceu durante as entrevistas:
Tabela 11 – Dicionário de códigos das entrevistas

Nós e subnós
Câmara dos Deputados
Articulação com
Executivo
Conservadorismo
Papel da Câmara
Proposição de PLs
Competência
Diagnóstico do
problema
Disputas sobre a
categoria gênero
Frases importantes
Frente Parlamentar
Feminista Antirracista
Insuficiência da política
do Executivo
Casa da Mulher
Brasileira
O que deveria ser feito

Orçamento

Participação popular

Descrição
Falas sobre a atuação, estruturação e
competências da Câmara dos Deputados
Exemplos da articulação entre Legislativo
e Executivo
Falas sobre composição da Câmara e
avanço conservador
Falas sobre a atuação da Câmara sobre o
tema da violência doméstica
Falas sobre a dinâmica de proposição de
PLs
Falas sobre os poderes de agir a atuar dos
três poderes
Falas que identificam causas da violência
doméstica ou causas das falhas nas
políticas de enfrentamento à violência
Falas sobre as discussões sobre “ideologia
de gênero” na Câmara
Destaque para frases relevantes
Falas sobre a estrutura e funcionamento
da Frente
Críticas à atuação do Executivo no
enfrentamento à violência doméstica
Falas que exemplificam as críticas a partir
da Casa da Mulher Brasileira
Falas que apontam prognósticos,
desenvolvem quais ações deveriam ser
tomadas para enfrentar a violência
doméstica
Falas que tratam de questões
orçamentárias para as políticas de
enfrentamento à violência
Falas sobre a participação popular no
processo de formulação de políticas de
enfrentamento à violência

Referências
1
1
3
11
2
2
5

15
8
2
7
4
6

8

10
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Presidência da Câmara

Processo de criação de
PLs
Razões para excesso de
propostas
Falta de mediação
da SPM
Violência política
Razões para propostas
com viés punitivo
Orçamento
Segurança
Relação Executivo Legislativo

Secretaria da Mulher
Bancada Feminina
Estrutura
Violência
Agenda
Alienação parental
Frames

Falas sobre a relevância da Presidência
para as discussões de formulação da
política de enfrentamento à violência
Falas sobre o processo de criação de um
PL: inspirações e motivações para a
proposição
Falas que apontam razões para o aumento
de propostas sobre violência doméstica
nos últimos anos

7

3

12

1

Falas que apontam motivos para a
proposição de projetos com viés punitivo

Falas que tratam da relação entre os
Poderes Executivo e Legislativo, bem
como capacidades e competências de
cada um dos Poderes.
Falas que tratam a Secretaria da Mulher
na Câmara
Posicionamentos e organização da
Bancada Feminina
Estrutura da Secretaria da Mulher
Falas sobre o tema da violência
doméstica/violência contra as mulheres
Falas sobre a entrada do tema da violência
na agenda e características dessa agenda.
Falas específicas sobre a Lei de Alienação
Parental
Código que englobe falas que tratam de
disputas interpretativas e propositivas em
torno do tema da violência

1
9
1
2
4

1
12
3
5
4
2
36

283

