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RESUMO 

 

Objetivo - Este trabalho analisará um breve panorama da violência doméstica contra 
a mulher, as atuais políticas públicas de enfrentamento e combate, com foco na 
atuação da PMERJ com a Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida quanto ao 
atendimento e monitoramento das vítimas de violência doméstica. A Lei nº 
11.340/2006 foi sancionada com a finalidade de combater a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, de modo a protegê-las e garantir-lhe o bem-estar e a vida. 
Assim, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo acerca da violência doméstica 
na cidade do Rio de Janeiro através da atuação do policial militar com as viaturas 
específicas que auxiliam na proteção das vítimas.  
Metodologia - A metodologia utilizada foi uma pesquisa empírica, qualitativa, 
direcionado às mulheres assistidas pelo Programa (PMP-GV) no que se refere ao 
atendimento e monitoramento das vítimas de violência doméstica. Foi aplicado 
também um questionário direcionado aos policiais militares integrantes do programa, 
bem como visitas e entrevistas exploratórias com integrantes da coordenação do 
programa de modo a delimitar o objeto e qualificar os dados e achados dessa 
pesquisa. 
Resultados – Na perspectiva dos participantes da pesquisa o Programa Patrulha 
Maria da Penha- Guardiões da Vida é objeto de avaliação positiva e os dados 
analisados sinalizam para um funcionamento da política pública de acordo com suas 
diretrizes preestabelecidas.  
Limitações – O estudo está sujeito a limitações, visto que, a falta de um banco de 
dados em nível nacional impede uma análise comparativa das ações dos órgãos que 
atuam nas políticas públicas voltadas para proteção de mulheres vítimas de violência 
doméstica, de forma similar a PMP-GV, somando-se ao fato de que a Pandemia do 
COVID-19, deixou inúmeros órgãos públicos inoperantes impedindo os servidores de 
atuarem em suas funções dificultando o trânsito de informações.  
Aplicabilidade do trabalho – A pesquisa realizada poderá servir de apoio para 
estudos futuros em outras organizações que atuam em políticas públicas 
semelhantes, uma vez que traduzem dados, que confrontados, explicitam um 
direcionamento quanto à institucionalização de uma ferramenta estatal que atua em 
um cenário de alta complexidade social. 
 
Palavras-Chave: Direitos Humanos; Política Pública; Violência Doméstica Contra a 
Mulher; Violência de Gênero.  
 
Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Objective - This work will analyze a brief overview of domestic violence against 
women, the current public policies of confrontation and combat, focusing on the 
performance of the PMERJ with the Patrulha Maria da Penha – Guardians of Life 
regarding the care and monitoring of victims of domestic violence. . Law No. 
11,340/2006 was enacted with the aim of combating domestic and family violence 
against women, in order to protect them and guarantee their well-being and life. 
Thus, the objective of this work is to carry out a study about domestic violence in the 
city of Rio de Janeiro through the performance of the military police with specific 
vehicles that help in the protection of victims. 
Methodology - Through this analysis, the methodology used was an empirical, 
qualitative research, aimed at women assisted by the Program (PMP-GV) regarding 
the care and monitoring of victims of domestic violence. A questionnaire was also 
applied to military police officers who were part of the program, as well as exploratory 
visits and interviews with members of the program's coordination in order to delimit 
the object and qualify the data and findings of this research. 
Results – From the perspective of the research participants, the Maria da Penha-
Guardians of Life Patrol Program is the object of a positive evaluation and the 
analyzed data point to the functioning of public policy in accordance with its pre-
established guidelines. 
Limitations – The study is subject to limitations, since the lack of a database at the 
national level prevents a comparative analysis of the actions of the bodies that work 
in public policies aimed at protecting women victims of domestic violence, in a similar 
way to the PMP -GV, in addition to the fact that the COVID-19 Pandemic has left 
numerous public bodies inoperative, preventing servers from performing their duties, 
making it difficult for information to flow. 
Applicability of the work - The research carried out may serve as support for future 
studies in other organizations that work in similar public policies, since they translate 
data, which, when confronted, explain a direction regarding the institutionalization of 
a state tool that operates in a scenario of high social complexity. 

 

Key words: Human Rights; Public policy; Domestic violence against women; Gender 
Violence. 

Paper category: Master´s thesis/ Research paper 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios, a violência sempre esteve presente na vida em 

sociedade e se manifestou de formas diferenciadas ao longo do tempo. Dentre 

diversos tipos de abusos e violências, os cometidos contra a mulher tem sido um dos 

temas de preocupação mundial nos últimos anos 50 anos. No ano 1975 foi 

realizada, no México, a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher1. Em 1979 a 

Organização das Nações Unidas (ONU) certifica a Convenção sobre a Eliminação 

de todas as formas de Discriminação contra a Mulher2, ratificada pelo Brasil em 

1984. Estes eventos marcam de forma significativa o enredo de lutas contra abusos 

e formas aviltantes de tratamento em relação às mulheres.  

A violência doméstica, também chamada de abuso doméstico ou violência 

familiar, é a violência ou outro abuso em um ambiente doméstico, como no 

casamento ou na coabitação. A violência doméstica é muitas vezes usada como 

sinônimo de violência por parceiro íntimo, que é cometida por um cônjuge ou 

parceiro em um relacionamento íntimo contra o outro cônjuge ou parceiro e pode 

ocorrer em relacionamentos heterossexuais ou entre pessoas do mesmo sexo, ou 

entre ex-cônjuges ou parceiros. Em seu sentido mais amplo, a violência doméstica 

também envolve violência contra crianças, pais ou idosos. Assume várias formas, 

incluindo abuso físico, verbal, emocional, econômico, religioso, reprodutivo e sexual, 

que pode variar de formas sutis e coercitivas a estupro conjugal e abuso físico 

violento, como asfixia, espancamento, mutilação genital feminina (GANGOLI et al. 

al., 2018) e arremesso de ácido que resulta na morte do desfigurado (JABEEN et al., 

2020). Os assassinatos domésticos incluem apedrejamento, queima de noivas, 

crimes de honra e mortes por dote (DAS, 2015).  

Segundo Oliveira (2015), a violência doméstica contra as mulheres é uma 

conduta passível de acontecer de forma contumaz, e em qualquer lugar do mundo. 

Comportamento que não se limita a uma classe social específica, porém pode 

ocorrer em qualquer classe, raça ou credo. Ainda segundo o autor, este 

comportamento contra as mulheres é considerado um grave problema de saúde 

 
1Primeira Conferência Mundial sobre a Situação da Mulher foi realizada em 1975 na Cidade do México durante o 
Ano Internacional da Mulher, que fora criado para conscientizar acerca da persistência da discriminação contra 
as mulheres pelo mundo. Disponível em: https://minionupucmg.wordpress.com/2017/08/02/i-conferencia-
mundial-sobre-a-situacao-da-mulher/ 
2Decreto n. 4.377 de 13 de setembro de 2002, promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto no 89.460, de 20 de março de 1984. 
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pública, no qual ainda não se tem uma resolução permanente e definitiva. 

Reforçando o argumento de Oliveira (2015) a pesquisa de Basílio et. al., (2021) 

identificou 1038 trabalhos de revisão de literatura sob os diversos aspectos da 

violência doméstica ao redor do mundo, ratificando a relevância do tema abordado 

(STITH et al., 2004; COKER, 2007; SHAH; SHAH, 2010; STARK; LEON et al., 2014; 

CHAN, 2017; EMEZUE et al., 2019; FOTHERINGHAM et al., 2020; ROBINSON et 

al., 2020; MACGREGOR et al., 2020). 

Não é redundante explicitar que a violência contra mulher é um tema tão 

atual, emblemático e transcendente a todas as camadas sociais, visto que, em 

dezembro de 2020, a Juíza Viviane Vieira do Amaral foi assassinada na véspera do 

natal pelo seu ex-marido Paulo José Arronenzi 3 com 16 facadas na frente de suas 

duas filhas. Segundo o Núcleo de Pesquisa em Gênero, Raça e Etnia - NUPEGRE - 

da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (2020), após o estudo de 

processos de feminicídio, verificou-se que a maioria das vítimas eram mães com 

mais de 45 anos. Isto denota um grau de vulnerabilidade considerável. A Lei Nº 

11.340/2006 possui em seu Art. 22º, medidas explícitas ao ofensor, que, diversas 

vezes, não se sente intimidado quanto às consequências em caso de 

descumprimento da ordem judicial. O estudo do tema visa traduzir maior amparo 

para as ações diretas do Estado no combate à violência contra mulher e contribuir 

para uma reflexão analítica sobre os efeitos práticos do programa. Sendo assim, 

incidiu-se em um recorte voltado para os atendimentos às mulheres inseridas no 

referido programa no Estado do Rio de Janeiro, no período de agosto de 2019 -

momento em que se iniciou o programa - até agosto de 2021. 

Este estudo vem propor uma análise sobre a patrulha Maria da Penha – 

Guardiões da Vida - e o impacto desse programa para a sociedade e para as vítimas 

de violência que foram atendidas pelo programa. O interesse pelo tema se deu 

através de inquietações referentes à temática. Como policial militar, já vivenciei 

vários tipos de delitos e crimes, mas sempre me pergunto o porquê de tanto 

feminicídio no Brasil.   

De inicio, pretendíamos trabalhar a questão da violência através de um 

estudo comparativo desde quando o programa começou no Estado do Rio de 

Janeiro, para analisarmos se os índices diminuíram, aumentaram etc. Entretanto, 

 
3Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/juiza-morta-facadas-pelo-ex-marido-na-frente-das-filhas-na-vespera-
de-natal-na-barra-24811628. 
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não se tem nenhum estudo dentro da PMERJ, onde façamos uma comparação de 

violência doméstica, até porque o projeto é recente e nos outros anos não tinha 

médias comparativas. Esse estudo vem corroborar para que a PMERJ desenvolva 

melhorias nos processos e o andamento e consistência do projeto, ter dados 

estatísticos em sua base de dados, para dar apoio aos profissionais que queiram 

desenvolver um trabalho mais direcionado sobre o tema, propondo alternativas de 

melhoria nos processos e na capacitação profissional do policial militar. Em minha 

compreensão, o estudo desse fenômeno é de grande importância, pois é notável o 

aumento no número de casos de violência contra a mulher.  

Pode-se verificar que continuamos vivendo um período de bastante 

crescimento do número de mulheres violentadas, a sociedade, juntamente com os 

órgãos governamentais, busca constantemente meios de prevenir esse fenômeno, 

sendo a PMERJ um dos canais mais importantes contra a violência doméstica. 

Como dito, o presente trabalho tem como objetivo principal o estudo do 

desempenho da Política Pública, estabelecida através do Programa Patrulha Maria 

da Penha – Guardiões da Vida (PMP-GV), na proteção às vítimas de violência 

doméstica que possuem Medidas Protetivas de Urgência (MPU). Para tanto, existe a 

necessidade de investigar se essa medida protetiva é eficaz no amparo às mulheres 

vítimas de violência, estabilizando esta atuação do Estado como política pública 

permanente, no enfrentamento ao alto índice de ocorrências perpetradas.  

O tema abordado causa também forte influência na vida da população, uma 

vez que as ações realizadas pelo Estado são insuficientes para atender a demanda, 

visto que o grande número de ocorrências, como por exemplo, os dados da 

Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM) onde as denúncias mais recebidas no 

Serviço 190 (Chamada de Emergência) são as de caráter de violência doméstica, 

tendo apenas no primeiro semestre do ano de 2019, das 164.581 ocorrências 

recebidas, 30.617 foram relativas a algum tipo de ameaça contra mulheres. Da 

mesma forma, uma pesquisa realizada pelo 13º Anuário do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP, 2019), no Brasil, no ano de 2018, foram registrados 

1.206 casos de feminicídios. Destes 28,2% possuíam idade entre 20 e 29 anos, 

29,8% entre 30 e 39, 18,5% entre 40 e 49 anos. Destas vítimas 61% eram negras e 

70,7% possuíam até o ensino fundamental. A pesquisa identificou ainda que 88,8% 

foram vitimadas pelo seu companheiro ou ex-companheiro. 
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A mesma pesquisa identificou apenas registros por agressões em 2018, onde 

houve 66.041 registros de violência sexual, representando 180 estupros por dia. As 

vítimas de violência sexual são representadas por 81,8% e eram do sexo feminino, 

53,8% possuíam idade até 13 anos, 50,9% das mulheres eram negras e 58,5 eram 

brancas.  

Os elevados índices de violência contra a mulher no Estado do Rio de 

Janeiro demandaram o poder público a cumprir o marco legal estabelecido no 

parágrafo § 1º do artigo 3º da Lei Maria da Penha, onde assegura o dever do Estado 

em desenvolver políticas públicas para garantir os direitos humanos das mulheres, 

no âmbito de suas relações domésticas e familiares.  Neste sentido, a Secretaria de 

Estado da Polícia Militar (SEPM) em conjunto com o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-

RJ), no dia 05 de agosto de 2019, realizam o lançamento do Programa Patrulha 

Maria da Penha – Guardiões da Vida (PMP-GV), no Quartel General da PMERJ, no 

Centro do Rio de Janeiro.  

A temática aqui discutida justifica-se pela sua relevância social, uma vez que 

não há como olvidar as notícias e estatísticas que são veiculadas diariamente sobre 

os casos de violência doméstica contra mulher. Assim, com o intuito de aproximar a 

vida acadêmica com a própria atividade policial e o próprio saber jurídico da 

realidade concreta, faz-se necessário investigar, analisar e debater o ciclo da 

violência doméstica e as medidas protetivas de urgência nas agressões sofridas por 

mulheres em seus relacionamentos íntimos. O tema também se torna relevante pela 

necessidade de compreender a importância do policial militar no combate a violência 

contra a mulher através da Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, visto que 

é um profissional da segurança pública, que via de regra, tem o primeiro contato com 

a vítima no cumprimento das medidas protetivas de urgência. 

A Lei Maria da Penha surgiu devido à luta da biofarmacêutica cearense Maria 

da Penha Maia Fernandes, que, por duas vezes, em 1983, foi vítima de seu marido 

por tentativa de assassinato (CABETTE; SILVA, 2013). Esta lei foi criada, após mais 

de 20 anos de luta de Maria da Penha, para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher.  

A promulgação dessa lei decorreu dos altos índices de mortes de mulheres 

(adultas, adolescentes e crianças) no Brasil, das fortes pressões de movimentos 

feministas no enfrentamento à violência doméstica e familiar e do fato de o Brasil ser 

signatário de algumas Convenções, como a Convenção Interamericana para 
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Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da Organização 

das Nações Unidas (ONU), que fez com que o País recebesse recomendações para 

criar um modo mais efetivo de proteção contra a violência doméstica e familiar 

(CABETTE; SILVA, 2013). 

Segundo Lima Filho (2014), a Lei Maria da Penha estabeleceu não apenas a 

mulher como sujeito passivo do crime, mas incluiu também os relacionamentos 

afetivos de namorados e noivos, na medida em que a agressão contra a mulher ficar 

caracterizada, em convivência atual ou passada com a vítima, não havendo 

necessidade de os mesmos terem convivido sob o mesmo teto. 

As violências contra a mulher acontecem devido à cultura milenar que 

sempre colocou a mulher em situação de inferioridade lhe impondo a obediência e a 

submissão ao homem. 

A violência contra a mulher se tornou um problema social, pois, apesar de 

estar relacionada com os indivíduos, os quais agem com ímpeto e fazem uso da 

força bruta, deixa de ser apenas problema policial para tornar-se preocupação de 

saúde pública. Dessa maneira, pretende-se no contexto desse trabalho, responder a 

seguinte problemática: “De que forma a política pública estabelecida através do 

programa Patrulha Maria da Penha promove proteção às mulheres vítimas de 

violência?” 

A presente pesquisa possui como objetivo geral: Identificar o desempenho 

da atuação da Patrulha Maria da Penha - GV quanto ao atendimento e 

monitoramento das vítimas de violência doméstica. E como objetivos específicos:   

1- Descrever a atuação da Patrulha Maria da Penha - GV, bem como 

detalhar os resultados obtidos mediante a fiscalização das Medidas Protetivas de 

Urgência (MPU) deferidas em favor das mulheres;  

2- Investigar as percepções de mulheres assistidas, bem como dos policiais 

militares integrantes do programa sobre seu funcionamento e efetividade.  

Em termos metodológicos esse trabalho se vale dos recursos da pesquisa 

bibliográfica e documental combinada com métodos de pesquisa empírica, 

qualitativa, tendo como instrumento de pesquisa questionários para coleta de dados.  

Por fim, o estudo se estrutura do seguinte modo: no primeiro capítulo, refere-

se ao percurso teórico a ser desenvolvido, introdução, justificativa, problema da 

pesquisa, objetivos e metodologia.  
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No capítulo 2, é apresentada a fundamentação teórica onde é tratada a 

conceituação sobre violência doméstica e seus tipos, o panorama da violência 

doméstica contra mulher no Mundo, no Brasil e no Estado do Rio de janeiro, ciclo da 

violência, bem como conceitos relevantes sobre Administração Pública, Política 

Pública, Avaliação de Política Pública e sobre a Política Nacional de Enfrentamento 

à Violência Doméstica contra a Mulher. No capítulo 3 é exposto de forma detalhada 

a metodologia adotada. O capítulo 4 apresenta os resultados e a discussão acerca 

da atuação da Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida (PMP-GV) e é 

estudada sua efetividade no programa proposto. No capítulo 5, apresentam-se as 

considerações finais.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Violência Doméstica Contra Mulher: Termos e Conceitos 

 

A violência pode ser entendida como um fenômeno que permeia toda a 

ordem social, tanto na esfera institucional, política, econômica, cultural, 

educacional, policial e étnico-racial, quanto nas relações interpessoais, familiar, 

doméstica, física, sexual, psicológica, moral, simbólico, entre outros. É uma 

violação dos direitos humanos, afetando a vida, a saúde, a integridade física e 

psicológica do ser humano (MOREIRA et al., 2011). 

Nas palavras de Modena (2016) o termo violência transcende a vontade do 

outro produzindo dano em vários sentidos, conforme se verifica abaixo: 

A origem do termo violência, do latim, violentia, expressa o ato de violar 
outrem ou de se violar. Além disso, o termo parece indicar algo fora do 
estado natural, algo ligado à força, ao ímpeto, ao comportamento deliberado 
que produz danos físicos tais como: ferimentos, tortura, morte ou danos 
psíquicos, que produz humilhações, ameaças, ofensas. Dito de modo mais 
filosófico, a prática da violência expressa atos contrários à liberdade e à 
vontade de alguém e reside nisso sua dimensão moral e ética. (MODENA, 
2016). 

 

Neste prisma, a identificação e percepção da violência está no abuso da 

ação, ou seja, ela é sentida quando se há uma ruptura nos limites estabelecidos pelo 

social, cultural, histórico e/ou subjetivo, através de atos que afligem a integridade 

física, psíquica, sexual e moral da vítima, incluindo ameaças, coerção ou privação 

arbitrária de liberdade, tanto em âmbito público como no privado, onde a dominação 

se coloca como pilar havendo desta forma  a negação da alteridade (GUIMARÃES & 

PEDROZA, 2015). 

Existem muitas maneiras possíveis de definir violência. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) define violência como sendo o uso intencional de força 

física ou poder, ameaçado ou real, contra si mesmo, outra pessoa, ou contra um 

grupo ou comunidade, que resulta em, ou tem uma alta probabilidade de resultar em 

ferimentos, morte, dano psicológico, subdesenvolvimento ou privação. A definição 

utilizada pela Organização Mundial da saúde associa a intencionalidade ao 

compromisso do ato em si, independentemente do resultado que produz, estando 

excluídos da definição os incidentes não intencionais (DAHER, 2003). 

Neste sentido, a violência é caracterizada como um vício de formação. É 

cultural e sua existência remonta a origem da família. Pode ser considerada uma 
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doença social que acomete a maioria das sociedades patriarcais. Todos os fatores 

que levam a agressão, por óbvio, não é privilégio dos incultos e dos de baixo nível 

econômico. Existe assim a necessidade de uma profunda reflexão sobre esses 

conceitos introjetados na cultura humana, para que se possa entender e acolher 

com sensibilidade esse tipo de fato, sob pena de nos surpreendermos e repetirmos 

conceitos distorcidos que integram nossa própria formação. 

A noção de violência defendida pela Organização das Nações Unidas inclui 

também modalidades invisíveis, sistêmicas, cujos impactos são mais difíceis de 

mensurar. Há dois pressupostos assumidos pela ONU que precisam ser declarados. 

“O uso intencional de força física ou poder, por ameaça ou ação, contra si mesmo, 

outra pessoa ou um grupo ou comunidade, que resulta ou tem alta probabilidade de 

resultar em ferimento, morte, sofrimento psicológico, mal desenvolvimento ou 

privação” (ONU, 2008). 

O primeiro deles é que é possível prevenir a violência. Ainda que a violência 

esteja presente em muito do que entendemos como experiência humana, também 

estão presentes iniciativas diversas — religiosas, filosóficas, legais e comunitárias —

 empenhadas em seu enfrentamento. 

O segundo pressuposto diz respeito ao modo de combater a violência: a 

ONU assume uma abordagem de saúde pública. Isso significa que o olhar da ONU 

não está voltado para o paciente individual, mas para atos que beneficiem o maior 

número de pessoas possível. 

Já para SANTOS (1996), a violência configura-se como um dispositivo de 

controle aberto e contínuo, ou seja, a relação social caracterizada pelo uso real ou 

virtual da coerção, que impede o reconhecimento do outro, pessoa, classe, gênero 

ou raça, mediante o uso da força ou da coerção, provocando algum tipo de dano, 

configurando o oposto das possibilidades da sociedade democrática 

contemporânea. Então, ao estudar os conceitos de violência é importante considerar 

a diferença entre conflito e agressão, pois os maus-tratos não são uma 

consequência inevitável de conflito, mas uma estratégia de resolução de problemas 

que traz danos aos envolvidos. 

A violência conjugal é outro tipo de violência, pois é uma expressão do 

desejo de uma pessoa controlar e dominar a outra. Essa violência doméstica, 

envolve atos repetitivos que vão se agravando com frequência e intensidade, 

causando danos físicos e psicológicos a mulher.  
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O termo violência doméstica é proveniente do feminismo dos anos de 1960, 

e ainda é muito utilizado no contexto inglês e no norte-americano. Apresenta 

limitações por ser um termo de conotação social e espacial restringida, por não 

contemplar a violência que pode ocorrer fora do ambiente doméstico – por exemplo, 

a violência nas ruas, urbana e de namoro, assim como outras configurações de 

conjugalidade (CANTERA, 2007). 

A noção do ciclo da violência doméstica surge como meio de compreender a 

forma como os eventos de agressão ocorrem em relacionamentos íntimos e porque 

eles tendem a se repetir de modo a deixar a vítima como “refém” da situação de 

violência. Assim, é indispensável compreender como ocorre a relação de 

dominação masculina e porque ela é ainda tão presente na atualidade. Para tanto, 

é fundamental ter em mira o conceito de gênero e sua relação com o patriarcado, 

de forma a demonstrar como a violência se reproduz nos relacionamentos aqui 

aludidos, como iremos ver a seguir. 

 

2.2 VIOLÊNCIA DE GÊNERO E SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER 

 

Violência de gênero é um termo com maior amplitude, envolvendo uma 

semântica abrangente com outros atores, como nota-se no entendimento de 

Heleieth Saffioti, a qual explicita que:  

 

Violência de gênero é o conceito mais amplo, abrangendo vítimas como 
mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. No exercício da 
função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta 
das categorias nominais, recebendo permissão ou, pelo menos, 
tolerância da sociedade para punir o que se apresenta como desvio    
(H. I. B. Saffioti, 2001) 

 

Ao conceituar gênero, Saffioti (2001) refere que “a expressão violência 

doméstica costuma ser empregada como sinônimo de violência familiar e, não 

raramente, também de violência de gênero”. A autora conceitua gênero de forma 

aberta, caracterizando-se na construção social do masculino e do feminino. Essas 

conceituações de gênero hoje abarcam muitos sentidos, o importante é entender 

que o ambiente doméstico, muitas vezes retratado como sacro, tornou-se palco de 

ações violentas centralizadas principalmente na mulher, dentro de um contexto 
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relacional e interpessoal. Outrossim, o centro dos vilipêndios da violência de gênero 

é a mulher, em face das desigualdades entre os sexos e a relação de dominância 

existente na conforme se verifica abaixo:  

 

Violência de gênero, entende-se que as ações violentas são produzidas em 
contextos e espaços relacionais e, portanto, interpessoais, que têm cenários 
societais e históricos não uniformes. A centralidade das ações violentas 
incide sobre a mulher, quer sejam estas violências físicas, sexuais, 
psicológicas, patrimoniais ou morais, tanto no âmbito privado-familiar como 
nos espaços de trabalho e públicos. Não se trata de adotar uma perspectiva 
ou um olhar vitimizador em relação à mulher, o que já recebeu críticas 
importantes, mas destacar que a expressiva concentração deste tipo de 
violência ocorre historicamente sobre os corpos femininos e que as relações 
violentas existem porque as relações assimétricas de poder permeiam a 
vida rotineira das pessoas. (Bandeira, 2014) 

   

Neste sentido, a violência de gênero foi delimitada como aquela perpetrada 

contra mulher, tendo em vista sua condição feminina. Destaca-se que a Convenção 

de Belém do Pará4, por sua vez, trata especificadamente da questão da violência 

cometida contra as mulheres apresentando, pela primeira vez, uma definição formal 

desta como: “Qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano 

ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na 

esfera privada”. A referida Convenção se avulta ainda por assegurar que tais 

violências configuram infrações aos direitos humanos e liberdades fundamentais e 

fortes obstáculos ao implemento da isonomia, ao exercício pleno da cidadania, ao 

desenvolvimento socioeconômico e à paz social (GUIMARÃES & PEDROZA, 2015). 

 Portanto, embora o termo violência de gênero, em regra, possa também 

abarcar outros atores, inclusive os do sexo masculino, como bem destaca Safiotti 

(2001). Entretanto são o contexto de desigualdade e assimetria de poder entre os 

sexos os fatores determinantes desse tipo de violência, o que torna seu o emprego 

mais amplo e frequente como sinônimo de violência contra a mulher, no qual 

também se incluem as mulheres transexuais e travestis.   

A violência contra a mulher tem uma classificação conceitual definida pela 

ONU como “qualquer ato de violência baseado no gênero que resulte em, ou que 

potencialmente resulte em danos físicos, sexuais, psicológicos ou qualquer tipo de 

sofrimento nas mulheres”. Desta forma, estão associadas à essa classe de crimes, 

 
4 Art. 1º do Decreto nº 1.973 de 1º de agosto de 1996 explicita que: “A Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, apensa por 
cópia ao presente Decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.” 
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além de violências físicas e de cunho sexual, condutas que visem ameaças, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, perseguição, chantagem, 

entre outras que afetem o direito de ir e vir das mulheres.(SANCHES et al., 2018). 

Osterne (2020), afirma que a expressão violência doméstica ou violência 

contra a mulher no âmbito do domicílio, designa qualquer ação ou conduta que 

cause morte, constrangimento, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, moral 

ou simbólico, à mulher, no âmbito doméstico, ou seja, em seu espaço domiciliar. 

Dentro da concepção feminista a violência doméstica contra a mulher perpetrada por 

seu parceiro íntimo é a expressão mais cruel, mais dramática da desigualdade de 

gênero na nossa cultura (MEDEIROS, 2018). 

Dentro deste mesmo contexto o estudo da violência por parceiro íntimo (VPI) 

é entendida como qualquer comportamento em um relacionamento íntimo que cause 

dano físico, psicológico ou sexual aos envolvidos, esta definição parte de uma 

evolução histórica dos movimentos feministas e da luta das mulheres por uma 

legislação contra a impunidade no cenário nacional e internacional, buscando dar 

visibilidade a este problema a fim de que a violência se torne objeto de políticas 

públicas de enfrentamento (CONCEIÇÃO et al., 2018); (JEWKES, 2002).  

Sancionada em 7 de agosto de 2006 a Lei Nº 11.340, conhecida como “Lei 

Maria da Penha”, foi promulgada a fim de oferecer mecanismos para o 

enfrentamento e defesa da mulher mediante a violência doméstica e familiar, 

objetivando que se cumpram os ditames constitucionais – Art. 226º, § 8, da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Buscando a necessária delimitação de termos e conceitos, quanto ao 

conceito de “violência doméstica contra a mulher”, a Lei n.º 11.340/2006, define, em 

seu Art. 5º: 

Art. 5: 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. Art. 6º: A 
violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação 
dos direitos humanos (BRASIL, 2006). 

O objetivo da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, é o de coibir e prevenir a 

violência praticada contra a mulher, porém esta proteção não se trata apenas da 

agressão física, torna-se necessário que as mulheres conheçam a amplitude da 

mesma, em todas as formas tipificadas em seu Art.7º: 
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São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade 
ou saúde corporal; 
 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, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
 III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta  que  a constranja  a  
presenciar,  a  manter  ou  a  participar  de  relação  sexual não  desejada,  mediante  
intimidação,  ameaça,  coação  ou  uso  da força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem,   suborno ou manipulação;  ou  que  
limite  ou  anule  o  exercício  de  seus  direitos sexuais e reprodutivos; 
 IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
 V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria. (Art.7° da Lei 11.340/06) 

 

Gráfico 1- Violência doméstica e familiar contra mulher 

 

 

            Fonte: Instituto de Pesquisa Data Senado e Observatório da Mulher contra a Violência, 2021. 

 

De acordo com o Gráfico 1, o ambiente familiar torna-se palco da violência 

doméstica contra mulher, a qual é perpetrada pelo parceiro ou ex-parceiro conjugal, 

sendo uma violação aos direitos humanos causando prejuízo a saúde da mesma e 

podendo evoluir para fator morte. Toda essa dinâmica ocorre no âmbito das relações 

familiares, onde existe um domínio e uma hierarquia de poder que em dado 
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momento eclode os conflitos por conta de uma submissão exacerbada, em face da 

não aceitação da opressão estabelecida (H. SAFFIOTI, 2015); (DE LIMA,2011). 

Segundo Marques et al (2020) verifica-se que a violência doméstica é um 

problema cuja prevenção tem que atuar, em primeiro lugar, na sensibilização e no 

avanço da consciência social.  

Marques et al (2020) ainda esclarece que a cessação da violência que 

acontece em uma relação afetiva normalmente depende de intervenção externa, 

pois, até que a mulher consiga se desvincular do agressor sem tal intervenção, 

verifica-se a existência de um histórico de oscilações na estabilidade da relação. É 

possível ressaltar que as estratégias utilizadas tanto pelos agressores quanto pelas 

vítimas para contornar os episódios de violência podem se estender por décadas. 

Neste cenário o fator externo seria a ação do Estado de forma a quebrar o ciclo 

macabro de aviltamento que sofre o lado feminino, pois a rotinização deste ato 

delituoso contribui para uma relação de dependência nada salutar, podendo 

ocasionar o ápice do fenômeno criminológico que seria o feminicídio.  

O olhar assistencial do Estado para o fenômeno se deu através da evolução 

da luta histórica por direitos, pelas mulheres, por um ordenamento jurídico que 

estabelecesse justiça, igualdade e combate à impunidade em busca de dar 

visibilidade a esse problema.  

Segundo Conceição (2018), em estudos realizados no Canadá e nos 

Estados Unidos, mostram que mulheres têm maior probabilidade que os homens de 

serem machucadas e sofrerem formas mais graves de violência durante as 

agressões. As agressões cometidas pelos companheiros culminam em males em 

que estas mulheres são mais propensas a relatar dores de cabeça frequentes, dores 

crônicas, dificuldades para dormir, limitações nas atividades e saúde física mais 

debilitada, em comparação as que não sofrem este tipo de violência.  

Outro fator que afeta as mulheres e que as mantém em uma condição de 

vulnerabilidade é a submissão ao ciclo da violência doméstica, como veremos no 

próximo tópico. 
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2.3 O CICLO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

O termo utilizado não é novo, ele vem sendo utilizado por muitos anos quando 

se trata de violência doméstica. O “ciclo da violência doméstica” foi criado em 1979, 

pela psicóloga norte-americana Lenore Walker, para identificar padrões abusivos em 

uma relação afetiva. Mais de 40 anos depois, o termo continua sendo utilizado por 

psicólogos e defensores públicos especializados na defesa da mulher para 

identificar a violência doméstica. Tal ciclo segundo (R. DE A. SILVA et al., 2012) se 

manifesta da seguinte forma:  

Esse ciclo perpassa três estágios. O primeiro é caracterizado por acúmulo 
de tensão, com constantes brigas e clima de insegurança. O segundo é 
retratado por episódios agudos de violência, fazendo com que a mulher 
busque alguma forma de ajuda. O terceiro é o momento do arrependimento 
do agressor, que pede desculpas à mulher e o casal retoma a relação.(R. 
DE A. SILVA et al., 2012) 

De acordo com esse conceito, podemos então classificar as três fases: 

1ª fase: Ato de tensão – em um primeiro momento, o ofensor se utiliza de 

insultos, ameaças, xingamentos, raiva e ódio. Tais comportamentos fazem com que 

a vítima se sinta culpada, com medo, humilhada e ansiosa. Essas tensões 

acumuladas no dia a dia, e as ameaças pelo agressor, criam na vítima uma 

sensação de perigo eminente. A tendência é que o comportamento passe para a 

fase 2. 

2ª fase: Ato de violência – nessa fase, as agressões tomam uma maior 

proporção, levando a vítima a se esconder na casa de familiares, buscar ajuda, 

denunciar, pedir a separação ou, até mesmo entrar em um estado de paralisia 

impedindo qualquer tipo de reação. O agressor maltrata fisicamente e 

psicologicamente a vítima, aumentando a frequência e a intensidade. 

3ª fase: Ato de arrependimento e tratamento carinhoso, conhecido também 

como “Lua de mel’’ – o ofensor se acalma, pede perdão, tenta apaziguar a situação 

afirmando que nunca mais vai repetir tais atos de violência. O agressor envolve a 

vítima de carinho e atenção, prometendo mudar. Isso faz com que a vítima lhe dê 

“mais uma chance’’, inclusive por fatores externos como o bem-estar dos filhos e da 

família. Por fim, quando essa fase se encerra, a 1ª fase volta a ocorrer, 

caracterizando o ciclo de violência. O ciclo da violência descreve o modo de como se 

comporta uma relação com parceiro íntimo eivada de condutas que subjugam a 
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mulher a uma condição de quase prisioneira, até o momento em que as agressões 

se avolumam e ela vem a buscar quebrar este ciclo, circunstância essa em que há 

maior risco para ela. Verifica-se tal situação conforme abaixo descrito: 

 

Isto é uma teoria de redução de tensão que afirma que existem três fases 
distintas associadas a um ciclo de espancamento recorrente: (1) construção 
de tensão acompanhada de crescente sensação de perigo, (2) o incidente 
de espancamento agudo e (3) contrição amorosa. O ciclo geralmente 
começa após um período de namoro que muitas vezes é descrito como 
tendo muito interesse do agressor na vida da mulher e geralmente cheio de 
comportamento amoroso. Algumas mulheres descrevem esse 
comportamento do agressor se transformando em perseguição e vigilância 
depois de um tempo. Mas no momento em que isso ocorre, a mulher já se 
comprometeu com o homem e não tem energia e muitas vezes o desejo de 
romper o relacionamento. Além disso, muitas dessas mulheres relatam que 
dizem a si mesmas que, uma vez casados, o homem se sentirá mais seguro 
em seu amor, e não terá a necessidade de continuar seu comportamento de 
vigilância. Infelizmente, isso raramente ocorre e, em vez disso, as duas 
primeiras fases do ciclo de violência começa com a terceira fase de amar 
comportamento no relacionamento semelhante às partes boas do período 
de namoro (WALKER, 2009, p. 91). 

  

 Entre a fase 1 e 2 do ciclo, dependendo do aumento da tensão, a mulher 

corre mais risco de letalidade. A zona perigosa de letalidade é afastada com a 

diminuição da tensão, isso se dá quando se entra na fase 3. A vulnerabilidade da 

mulher está presente em todo o ciclo, pois a tensão pode ascender de forma abrupta 

aumentando o risco e adentrar na zona de letalidade sem poder retornar, caso em 

que ocorre o comprometimento total da vida, conforme a evolução da tensão 

demonstrada nos gráficos a seguir: 

 
Gráfico 2- Típico ciclo da violência  

 

                 Fonte: (WALKER, 2009,p.92)  
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Gráfico 3- Ciclo da violência modificado. 

 

 

                      Fonte: (WALKER, 2009,p.92)  

 

 

Gráfico 4 - Ciclo de risco de vida. 

 

 

                  Fonte: (WALKER, 2009,p.93)  
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Gráfico 5 - Ciclo de risco de vida em que a mulher acha que pode morrer a 
qualquer momento. 

 

              Fonte: (WALKER, 2009,p.93)  

 

O rompimento do ciclo de violência não é algo fácil de realizar, pois ele 

envolve mudanças disruptivas de natureza complexa, as quais envolvem a mulher e 

toda uma história construída em cima de um relacionamento conjugal, onde tal 

quebra traduz um esforço que pode custar-lhe até a vida, por isso muitas 

permanecem neste ciclo vicioso em virtude do medo e outros fatores que lhe 

comprometem sócio e economicamente. Para Soares (2005) romper os laços de um 

relacionamento de risco é um processo que exige tempo para dissolver muitas 

barreiras, conforme exemplificado a seguir: 

 

1. Riscos do rompimento - Talvez você já tenha tido notícia de vários casos de 
mulheres que são mortas quando estão tentando deixar o agressor. A violência e as 
ameaças contra a vida da mulher e dos filhos se tornam mais intensas no período da 
separação. O homem violento percebe que perdeu o controle sobre sua parceira. 
Exigir que a mulher em situação de violência abandone o agressor, pode ser uma 
enorme irresponsabilidade, se não pudermos oferecer a ela as condições mínimas 
de segurança para que possa dar esse passo tão arriscado.  
2. Vergonha e medo - Imagine o que significa para uma mulher denunciar seu 
próprio parceiro! Não é a mesma coisa que apontar um ladrão desconhecido que lhe 
rouba a bolsa na esquina. Além disso, há o perigo dele se tornar ainda mais violento, 
por ela o ter denunciado. Ainda considere que a vergonha de ter que reconhecer que 
seu romance fracassou e seu projeto de ser feliz ao lado da pessoa amada acabou 
em uma delegacia de polícia.  
3. Esperança de que o marido mude o comportamento - Um homem violento faz 
mais do que pedir perdão, durante a fase de lua-de-mel. Ele pode pedir ajuda e 
começar a fazer algum tipo de tratamento: entrar para os Alcoólicos Anônimos, 
procurar um psiquiatra ou uma igreja. Ele pode demonstrar o amor, admitir seus 
erros e jurar que vai fazer o que estiver ao seu alcance para mudar. Se a mulher 
ama seu companheiro, ela tenta evitar o fim da relação. Quem irá julgá-la por isso?  
4. Isolamento - As mulheres em situação de violência perdem seus laços familiares 
e sociais. Os maridos violentos são muito ciumentos e controlam os movimentos da 
parceira. Querem saber onde ela foi, com quem falou ao telefone, o que disse, 
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porque usou tal roupa, para quem olhou na rua etc. Em muitos casos, elas acabam 
restringindo as relações com a família e com os amigos para esconder as 
dificuldades que estão atravessando. Tornar a violência um fato público, significa 
encher-se de vergonha e reduzir as esperanças de recompor o casamento. 
 5. Negação social - Quando pedem ajuda, as vítimas de violência se defrontam 
com pessoas despreparadas e desinformadas sobre o problema que elas estão 
vivendo. Cada vez que um médico, um psicólogo, um líder religioso, um policial ou 
um advogado as trata com indiferença, desconfiança ou desprezo, contribuem para 
aumentar a violência. Quando isso acontece, as vítimas perdem a esperança de 
encontrar apoio externo e acabam se recolhendo novamente ao seu inferno 
particular.  
6. Barreiras que impedem o rompimento - Ao ver que a mulher está disposta a 
sair da relação violenta, o agressor recorre a todo tipo de chantagem e ameaça: 
requisita a custódia dos filhos, nega a pensão alimentícia, interfere no trabalho da 
esposa, difama-a, mata a mulher e os filhos, se mata etc. São muitas as dificuldades 
e são poucos os recursos disponíveis em nossa sociedade. Essa mulher precisa de 
apoio e de pessoas dispostas a ajudá-la a ser capaz de vencer as barreiras. Se ao 
contrário, ela encontra apenas crítica e julgamento, tenderá a desistir de buscar 
apoio, ficando exposta ao risco e sentindo-se isolada e desamparada.  
7. Dependência econômica - Muitas mulheres em situação de abuso não têm 
capacitação profissional para iniciar uma vida no mercado de trabalho ou para 
estabelecer novas relações de trabalho em outra cidade ou estado, onde poderiam 
encontrar as condições ideais de segurança.  
8. Deixar a relação é um longo processo - Ao perceber a necessidade de escapar 
da relação violenta, a mulher tem um longo caminho a seguir: preparar-se 
afetivamente para o desenlace; preparar-se com segurança para a fuga, preparar-se 
economicamente. Essas iniciativas podem levar anos, principalmente se a mulher 
não contar com nenhum apoio. Esse esforço envolve idas e vindas, avanços e 
recuos, tentativas e desistências, acertos e erros. Não se pode culpar a vítima. 
Essas oscilações são típicas de quem está em situação de violência. O maior 
desafio é ajudá-la a encontrar saídas e vencer as dificuldades e hesitações. 
(SOARES, 2005) 

 

Neste sentido a vítima de violência doméstica, geralmente, tem pouca 

autoestima e se encontra atada na relação com quem agride, seja por dependência 

emocional ou material. O agressor geralmente acusa a vítima de ser responsável 

pela agressão, a qual acaba sofrendo uma grande culpa e vergonha. A vítima 

também se sente violada e traída, já que o agressor promete, depois do ato 

agressor, que nunca mais vai repetir este tipo de comportamento, para depois repeti-

lo. Tal ciclo é persistente e crônico, isto porque um dos cônjuges apresenta uma 

atitude de aceitação e incapacidade de se desligar daquele ambiente, sejam por 

razões materiais, sejam emocionais. 

Para concluirmos sobre o entendimento dessa repetição cíclica, precisamos 

entender que quanto mais vezes esse ciclo se completa, menos tempo vai precisar 

para se completar na próxima vez. A intensidade e gravidade dos eventos 

aumentam com o tempo, de maneira que as fases vão gradualmente se encurtando, 

o que eventualmente leva a 1ª e a 3ª fase a desaparecerem com o tempo. 

Então, cria-se o hábito do uso da violência naquele relacionamento. Este ciclo 

caracteriza-se pela sua continuidade no tempo, isto é, pela sua repetição sucessiva 
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ao longo de meses ou anos, podendo ser cada vez menores as fases da tensão e de 

apaziguamento e cada vez mais intensa a fase do ataque violento. 

As mulheres que sofrem violência não falam sobre o problema por um misto 

de sentimentos: vergonha, medo, constrangimento, o que impede que muitas 

procurem ajuda de imediato. Dependência financeira, filhos, é um dos motivos que 

levam muitas vítimas a adiarem a denúncia, mas esse silêncio só reforça a 

impunidade para o agressor, que não se sente responsabilizado. 

Entretanto, é possível denunciar casos de violência doméstica em qualquer 

delegacia, além das Delegacias de Defesa da Mulher. O Boletim de Ocorrência 

agora também pode ser feito pela internet, sem precisar ir até uma delegacia 

presencialmente. Há diversos serviços de atendimento jurídico, como o Ministério 

Público e a Defensoria Pública, que possuem núcleos específicos para o 

atendimento de vítimas de violência, ajudando nos pedidos de medida protetiva, 

guarda dos filhos e encaminhamento para abrigos sigilosos. 

Por essa razão, o ciclo da violência doméstica não tem como ser rompido 

pela pura e simples incidência de medidas protetivas, porque ele envolve fatores que 

exorbitam o campo normativo. Ele está associado principalmente com a percepção 

que a própria vítima detém das circunstâncias. Por mais que aumente as medidas 

protetivas, o feminicídio também aumenta, o que faz pensar que as medidas ainda 

são difíceis de combater. 

Neste prisma, a Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida vem atuando 

dentro do contexto da violência doméstica contra mulher e sendo um ator que 

possibilite o rompimento deste ciclo, pois atua diretamente para que os ditames 

normativos das Medidas Protetivas de Urgência, sejam cumpridos, o que vem 

corroborar para inibir a repetição de casos de agressão e até o feminicídio. 
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2.4 PANORAMA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER: DO PRISMA 

GLOBAL AO REGIONALIZADO 

 

A violência contra a mulher apresenta uma frequência muito alta de 

ocorrências dos casos, onde há superposição de suas formas psicológica, física e 

sexual. Neste ambiente de violência verifica-se que as mulheres encontram em seus 

parceiros íntimos seu principal agressor, seguido de outros familiares principalmente 

do sexo masculino. A Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou seus esforços 

contra essa forma de violência, na década de 50, com a criação da Comissão de 

Status da Mulher que formulou entre os anos de 1949 e 1962 uma série de tratados 

baseados em provisões da Carta das Nações Unidas — que afirma expressamente 

os direitos iguais entre homens e mulheres e na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos — que declara que todos os direitos e liberdades devem ser aplicados 

igualmente a homens e mulheres, sem distinção de qualquer natureza. 

Fundada em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco (Califórnia – 

Estados Unidos), a ONU (Organização das Nações Unidas) é uma organização 

constituída por governos da maioria dos países do mundo. É a maior organização 

internacional, cujo objetivo principal é criar e colocar em prática mecanismos que 

possibilitem a segurança internacional, desenvolvimento econômico, definição de 

leis internacionais, respeito aos direitos humanos e o progresso social. 

Quando foi fundada, logo após a Segunda Guerra Mundial, contava com a 

participação de 51 nações. Ainda no clima do pós-guerra, a ONU procurou 

desenvolver mecanismos multilaterais para evitar um novo conflito armado mundial. 

Atualmente, conta com 192 países membros, sendo que cinco deles (Estados 

Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França) fazem parte do Conselho de 

Segurança. Este pequeno grupo tem o poder de veto sobre qualquer resolução da 

ONU. A sede principal da ONU fica na cidade de Nova Iorque e seus representantes 

definem, através de reuniões constantes, leis e projetos sobre temas políticos, 

administrativos e diplomáticos internacionais. A ONU está dividida em vários 

organismos administrativos como, por exemplo, Corte Internacional de Justiça, 

Conselho Econômico e Social, Assembleia Geral entre outros.  

A Carta das Nações Unidas define como objetivos principais da ONU: 

- Defesa dos direitos fundamentais do ser humano; 
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- Garantir a paz mundial, colocando-se contra qualquer tipo de conflito 

armado; 

- Busca de mecanismos que promovam o progresso social das nações; 

- Criação de condições que mantenham a justiça e o direito internacional. 

Desde então, várias ações têm sido conduzidas, a âmbito mundial, para a 

promoção dos direitos da mulher, e, no que compete ao Brasil, uma série de 

medidas protetivas vêm sendo empregadas visando à solução dessa problemática. 

Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção para 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), 

conhecida como a Lei Internacional dos Direitos da Mulher. Essa Convenção visou a 

promoção dos direitos da mulher na busca da igualdade de gênero, bem como, a 

repressão de quaisquer discriminações. 

No contexto brasileiro, a década de 70 é marcada pelo surgimento dos 

primeiros movimentos feministas organizados e politicamente engajados em defesa 

dos direitos da mulher contra o sistema social opressor — o machismo. 

A política sexista reinante até então, deixava impunes muitos assassinatos de 

mulheres sob o argumento de legítima defesa da honra. Como exemplo, temos em 

1976, o brutal assassinato de Ângela Maria Fernandes Diniz pelo seu ex-marido, 

Raul Fernando do Amaral Street (Doca) que não se conformou com o rompimento 

da relação e acabou por descarregar um revólver contra o rosto e crânio de Ângela. 

Sendo levado a julgamento foi absolvido com o argumento de haver matado em 

“legítima defesa da honra”. A grande repercussão dada à morte de Ângela Diniz na 

mídia, acarretou numa movimentação de mulheres em torno do lema: “quem ama 

não mata”. 

No Brasil, a Lei 11.340 é conhecida como Lei Maria da Penha criada em 07 

de agosto de 2006, é uma aliada das mulheres, no sentido da defesa e meios de 

proteção exclusivos, pois cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, e norteia sanções para os agressores. Visando diminuir o 

alto índice de mulheres que não denunciam os maus tratos sofridos dentro do lar, 

surgiu em 1985, no Estado de São Paulo, uma proposta pioneira de criação das 

Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM). Estas desempenham um importante 

papel no atendimento especializado às vítimas de violência doméstica, uma vez que 

este tipo de delito passou a ser o mais incidente.  
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As Delegacias da Mulher trabalham a serviço da mulher e da família, 

assegurando tranquilidade às pessoas que sofrem violência, através de 

investigação, prevenção e repressão dos delitos praticados contra a mulher. Todas 

as informações prestadas são sigilosas e os sofrimentos enfrentados pelas vítimas 

são respeitados. Os estudos que tratam sobre a violência contra a mulher têm como 

principal campo as delegacias de defesa da mulher ou o campo jurídico e como foco 

a violência cometida por parceiros ou ex-parceiros.  

Uma importante ação do Governo Federal, por intermédio da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres, contribui para a produção de dados e informações 

sistemáticas sobre o fenômeno da violência contra as mulheres: a criação, em 

novembro de 2005, da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180. A Central, com 

funcionamento integrado à Ouvidoria, funciona ininterruptamente e destina-se a 

receber denúncias ou relatos de violência, reclamações sobre os serviços da rede. 

Além de servir como uma importante porta de entrada na rede de atendimento para 

as mulheres em situação de violência, o serviço tem se revelado bastante útil para o 

levantamento de informações que subsidiam o desenho da política de enfrentamento 

da violência e para o monitoramento dos serviços que integram a rede em todo o 

país. 

Além de atender denúncias de violência contra a mulher, fornece orientações 

e a atenção necessárias. Em novembro de 2011, o serviço foi estendido a brasileiras 

vítimas de violência no exterior. O projeto é uma parceria entre o Ministério das 

Relações Exteriores, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério da 

Justiça. A ligação para o Disque 180 Internacional será direcionada para a central de 

atendimento da Secretaria de Políticas para as Mulheres em Brasília, que 

encaminhará o caso para a Rede Consular brasileira ou para Polícia Federal, de 

acordo com o tipo de solicitação recebida. 

A central funciona 24 horas por dia, diariamente, e as ligações nacionais e 

internacionais são gratuitas. O objetivo da ação - que estará disponível a princípio 

em Portugal, Espanha e Itália - é ampliar a assistência a vítimas brasileiras de 

violência no exterior. 

Através dessa importante iniciativa é possível retornarmos em afirmar que 

este é um fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais, origens, 

regiões, estados civis, escolaridade ou raças/etnias. No entanto, o acesso aos 

serviços e às políticas do Estado se dá de maneira diferenciada para cada grupo 
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social, em função de situações de maior ou menor vulnerabilidade ou de contextos 

culturais diversos. Faz-se necessário, portanto, que o Estado brasileiro adote 

políticas de caráter universal, mas que também esteja atento para o 

desenvolvimento de políticas para grupos específicos, de modo a garantir a real 

universalidade das políticas públicas. 

Um estudo divulgado pelo UNODC (Escritório das Nações Unidas para Crime 

e Drogas) evidenciou que a taxa de feminicídios no mundo foi de 2,3 mortes a cada 

100 mil mulheres no ano de 2017. Em 2018 no Brasil, verificou-se que 4 mulheres 

foram mortas a cada 100 mil mulheres, representando 74% à média mundial 

(FIGURA 1). Ainda mediante dados do último “Estudo Global sobre Homicídios” 

divulgado pelo UNODC (2017), a cada 100 mil mulheres mortas, 4,26 mortes foram 

causadas por seus parceiros ou parentes íntimos (UNODC, 2020).  

 

Figura 1 – Ranking da violência contra a mulher no Mundo. 

 

 

Fonte: UNODC, 2018. 

No Brasil a taxa de homicídios de mulheres tem um histórico crescente, essa 

escalada tem um arrefecimento após a edição da Lei Maria da Penha em 2006, no 

entanto, nota-se um acréscimo, nos anos posteriores, que ultrapassa todas as taxas 

anteriores, como demonstrado no gráfico abaixo:   
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       Gráfico 6 – Taxa de homicídios contra a mulher no Brasil.  

 

        Fonte: (Mapa da Violência 2015, p.12) 

 

No Brasil, durante o ano de 2017 houve 252.895 registros de violência 

corporal doméstica, e no ano de 2018 foram 263.067, representando 1 registro a 

cada 2 minutos. (FBSP, 2019). Neste mesmo estudo observou-se que no caso do 

feminicídio5, ocorreram em números absolutos 1.151 em 2017 e 1.206 em 2018, 

sendo que 88,8% dos autores, no biênio 2017-2018, foram o companheiro ou ex- 

companheiro. Destaca-se ainda que 65,6% de mulheres que foram assassinadas 

estavam em suas residências, 22,2% estavam em via pública e 12,2% em outros 

lugares. Isto demonstra a necessidade de acompanhamento da vítima. 

O Dossiê Mulher 2019, traz dados sobre os delitos mais recorrentes, de 

acordo com os tipos de violência existentes de se cometer contra a mulher, segundo 

classificação dada pela Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006): a) violência física; b) 

violência sexual; c) violência patrimonial; d) violência moral; e) violência psicológica 

(ISP, 2019). 

 
5 Feminicídio é o homicídio praticado contra vítima mulher por motivações baseadas em violência doméstica e/ou 
intrafamiliar, ou em caso de menosprezo ou discriminação pela condição de mulher. Lei.13/104 de 2015. 
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Tabela 1 – Dados sobre violência contra a mulher segundo as formas de 
violência- Estado do Rio de Janeiro/2018  

      

Fonte: ISP, 2019.  

 

Todos os dados do Dossiê foram obtidos mediante as informações de 2018 

dos Registros de Ocorrência (RO) das delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio 

de Janeiro (PCERJ), que demonstrou a ocorrência de 350 homicídios dolosos, 729 

tentativas de homicídios e 41.344 casos de lesão corporal dolosa. Totalizando 

42.423 casos registrados, a violência física é a forma que concentra o maior número 

de vítimas. 

Tabela 2 – Análise dos delitos das mulheres vítimas de violência física. 

 

           Fonte: ISP, 2019.  

O documento traz ainda dados sobre a violência moral, que mostra que as 

mulheres foram 72,4% das vítimas, onde sofreram injúria um número de 24.583 

(82,8% dos casos), 1.725 foram caluniadas e 3.357 difamadas – totalizando 29.665 

registros. Havia também registros de violência patrimonial, que localizou 2.223 

mulheres que tiveram seu domicílio violado e 364 tiveram algum documento 
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confiscado, destruído ou escondido. Também houve registros de violência 

psicológica, onde se pode caracterizar a ameaça que possui registros de 37.423 

mulheres. Uma pesquisa realizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro evidenciou que mais da metade das mulheres assassinadas (55%), já teriam 

sofrido algum tipo de violência doméstica registrada, porém essas vítimas teriam 

deixado de continuar a formalizar as violências sofridas, seja por medo do agressor 

ou até mesmo por coação praticada pelo agressor. Esses dados foram encontrados 

mediante análise de aproximadamente 107 processos que ainda tramitam nos 

Tribunais do Júri do estado, que é o órgão que julga os casos de atentado contra a 

vida (DEPERJ, 2020). 

Esse panorama global com suas respectivas pesquisas é importante para um 

maior entendimento sobre o tema, entretanto, necessita de políticas públicas para 

garantir o cumprimento de normas e punição aos agressores. Ações devem ser 

previstas para garantir a implementação da Lei Maria da Penha, em especial nos 

seus aspectos penais e judiciais. Sem um maior número de delegacias e juizados 

especializados, o não acolhimento às vítimas cortará o processo no início e 

nenhuma outra medida será eficaz. 

Esses índices fizeram com que os movimentos feministas, exigissem do 

Estado, um maior envolvimento no sentido de garantir proteção e cuidado com as 

mulheres vítimas de violência na medida em que esse tipo de violência era 

desvelado em suas especificidades. O Estado de direito tem como um de seus 

fundamentos o controle da violência na sociedade. A legitimidade do uso da 

violência e os ritos formais para a sua identificação estruturam intervenções por meio 

de procedimentos jurídicos, policiais e militares.  

Portanto, o fenômeno da violência doméstica contra mulher merece atuação 

do Estado de forma incisiva através de política pública institucionalizada e 

específica. O tema merece atenção de todos os atores governamentais que 

disponibilizem de meios para atuar, uma vez que, tal fato delituoso acende um alerta 

para adoção de ações estruturadas que impeçam a evolução do delito o qual em 

muitas das vezes se inicia com um abuso psicológico e termina com um feminicídio, 

além de causar traumas psicológicos em outros integrantes do meio familiar afetado 

(N. P. Silva et al., 2020).  
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2.5 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL NO 
CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER 
 

 A Administração Pública, de acordo com Arezzo (1999), abrange o conjunto 

de atividades que se relacionam diretamente com o cumprimento de tarefas 

consideradas de interesse público, ou comum, numa coletividade ou organização.  

Para Meirelles (2004, p. 64), a Administração Pública compreende o conjunto 

das pessoas coletivas públicas e também os órgãos que exercem atividades 

administrativas, sempre em nome do interesse coletivo.  

Então, a Administração Pública representa a totalidade de serviços e 

organizações ligados ao Estado. De modo concreto, é esse mesmo Estado atuando 

solidamente visando a satisfazer o bem comum de indivíduos em uma coletividade 

sob seu domínio, nas esferas federal, estadual e municipal de governo 

(JUNQUILHO, 2010).  

Nas entidades públicas, não pode haver liberdade nem vontade pessoal, 

somente é permitido fazer o que a lei autoriza, enquanto nas entidades particulares 

é permissível fazer tudo o que a lei não proíbe. Com a Constituição de 1988, ficaram 

definidas as atribuições pertencentes à União, ao Estado e aos Municípios, como 

também os princípios que passaram a governar a administração pública. (BRASIL, 

1988). 

A Administração Pública pode ser classificada como direta e indireta. Na 

forma direta, ela é composta por órgãos diretamente ligados ao governo municipal, 

federal e estadual; e na forma indireta, é composta por entidades com personalidade 

jurídica própria, que foram criadas para realizar atividades do governo de forma 

descentralizada. (MEIRELLES,2005). 

A Administração Pública no Brasil passou por uma mudança do tipo 

Burocrática para a Gerencial, tendo inicio em 1995 no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, quando ele criou o Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado, tendo nomeado como ministro o professor Luiz Carlos Bresser-

Pereira, que se tornou o defensor de um processo de reestruturação do Estado, 

promovendo reformas administrativas, previdenciárias e políticas.  

Nesta perspectiva o papel do Estado no modelo gerencial, opondo-se ao 

modelo burocrático, seria o do Estado Social Liberal, ou seja, protetor dos direitos 

sociais, promotor e não agente econômico do desenvolvimento, capaz de realizar 
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serviços sociais por meio de estruturas organizacionais flexíveis publicas 

(JUNQUILHO, 2010, p.140) 

Outro fator importante é saber diferenciar a gestão pública da administração 

pública. Muitas vezes, a gestão pública é erroneamente considerada o mesmo que a 

administração pública.  A administração pública concentra-se na produção de 

políticas públicas e na coordenação de programas públicos.  

A Nova Gestão Pública é um conjunto de ideias que tem suas origens em 

desenvolvimentos práticos que ocorreram na administração pública de vários 

governos ao longo dos anos. É um novo modelo de gestão que traz em seu esboço, 

propostas gerenciais que, se implementadas na administração pública, poderá torná-

la mais eficiente e eficaz. Na prática, a gestão melhora a qualidade e eficiência dos 

serviços públicos vistos pelas organizações públicas, pois a burocracia, muitas 

vezes desmotiva o servidor público com seu excessivo sistema de normas. 

Verifica-se que, a ideia de uma nova administração pública é vista com muito 

otimismo, pois, traz consigo, propostas que tem aspectos positivos e, pressupõe que 

políticos e gestores públicos, embora mais voltados aos seus próprios interesses, 

estão também preocupados com o interesse público (BRESSER-PEREIRA, 1998).  

O programa Patrulha Maria da Penha Guardiões da vida, tem o propósito de 

prestar um serviço qualificado e especializado com foco direcionado a mulher vítima 

de violência doméstica, dentro de uma perspectiva baseada em resultados bem 

como, melhorar o desempenho estatal no tratamento do fenômeno criminológico, 

vindo desta forma fortalecer os laços entre as estruturas de Estado e a sociedade, 

obviamente dentro de uma gestão que busca a eficiência, eficácia e efetividade. 

Nesta mesma toada, podemos alinhar tal programa as bases efetivas de uma Nova 

Administração Pública que quebra o paradigma de uma burocracia voltada 

proficuamente no controle que procura um novo padrão de gestão que se 

fundamenta nas conjecturas populares e da cidadania, ou seja, a ênfase é o 

interesse público que deve suplantar os interesses individuais. É trazer o cidadão 

para dentro da solução do problema como protagonista do bem e do serviço público, 

conforme disserta (Andion, 2012): 

 

Nesse sentido, cabe destacar a abordagem da co-produção do bem 
público que vê o usuário do serviço público não como cliente ou 
simples beneficiário. O cidadão torna-se, nessa perspectiva, 
protagonista na prestação do serviço público e na promoção da 
transformação social (Andion, 2012) 
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A Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida tem em sua origem essa 

aproximação, uma vez que trata de forma altruísta o fenômeno da violência 

doméstica contra a mulher, e que de forma descentralizada são distribuídos recursos 

pessoais e materiais a todo Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de enfrentar um 

problema que carece de intervenção estatal e não estatal para ser mitigado (Santos, 

2015). Outro ponto de extrema importância na gestão pública são as políticas 

públicas, as quais correspondem a direitos assegurados constitucionalmente. Suas 

principais características são: é multidisciplinar, intervencionista (intervenção do 

Estado/ Ação ou não ação deliberada), normativa, temporalidade (limitada), utiliza-se 

de instrumentos da democracia participativa, é regulatória (de conflitos de atores 

sociais), respondem a problemas concretos/materialidade a demandas, aloca e 

administra bens e recursos públicos, visa concretizar direitos sociais (PEREIRA, 

2019 p. 94). Dessa forma, podemos entender que as políticas públicas não existem 

por si só, pois não pertencem somente ao Estado, já que para existirem necessitam 

da participação da sociedade. Uma política pública geralmente envolve mais do que 

uma decisão, e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para 

implementar tomadas de decisões. Assim, embora uma política pública implique em 

uma decisão política, nem toda decisão política chega a constituir uma política 

pública. Um exemplo encontra-se na emenda constitucional para reeleição 

presidencial, trata-se de uma decisão, mas não de uma política pública. Já a 

privatização de instituições estatais ou a reforma agrária são decisões tomadas no 

âmbito das políticas públicas.  

 

Figura 2 – Conjunto de diretrizes e intervenções do Estado. 

 

        Fonte: TCU, 2021, p. 13  
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Neste mesmo prisma, verificamos que ao conjunto de diretrizes e 

intervenções do estado, feitas por pessoas físicas e jurídicas, públicas e/ou privadas, 

que requerem, utilizam ou afetam recursos públicos, com vistas a tratar o problema 

público, definem-se como políticas públicas (TCU, 2021, p. 13-14). Tais intervenções 

tem o objetivo de transformar o “status quo” em uma situação almejada. Peters 

(1986) enfatiza que “política pública é a soma das atividades dos governos, que 

agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos”. 

Souza (2006) traduz o conceito de política pública de forma mais ampla, como 

campo de conhecimento que vai acionar o governo a agir, bem como atuar na 

trajetória desta ação propondo mudanças quando necessário, conforme se verifica a 

seguir:    

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conheci- 
mento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou 
analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, 
propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 
dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 
estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 
plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 
resultados ou mudanças no mundo real. Souza (2006). 

 

As Políticas públicas são formatadas por um ciclo deliberativo que as 

conduzem em um processo dinâmico, através de vários estágios que se interligam 

com o objetivo de enfrentar o fenômeno social proposto.  

Para Souza (2006) o ciclo da política pública é constituído por seis estágios: 

definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção 

das opções, implementação e avaliação. O estágio de definição da agenda se 

estabelece quando um certo fato, conjunto de problemas ou temas da realidade 

social são elencados à categoria de problema públicos. Em seguida são buscadas 

alternativas de ações para enfrentamento ao problema. Verificadas as possíveis 

alternativas de ação, estas são analisadas e aquelas consideradas como melhores 

opções são selecionadas. Decididas as ações a serem tomadas, passa-se a um 

esforço de implantação dessas ações, isto é, transformação do plano em serviços ou 

produtos disponibilizados ao público-alvo das ações. Por fim, essas ações, após um 

período, devem ser avaliadas sob diversos aspectos, como, por exemplo, se estão 

sendo executadas em consonância com o planejado, se têm sido capazes de 

promover a alteração do status quo da realidade social que pretendiam, ou mesmo 

se o seu modelo de intervenção é adequado a promover aquelas alterações de 

realidade almejadas. 
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As políticas públicas podem ser formuladas principalmente por iniciativa dos 

poderes executivo, ou legislativo, separada ou conjuntamente, a partir de demandas 

e propostas da sociedade, em seus diversos seguimentos. 

A participação da sociedade na formulação, acompanhamento e avaliação 

das políticas públicas em alguns casos é assegurada na própria lei que as institui. 

Conforme afirma Pereira, quando falamos em política pública, está se falando de 

uma política cuja principal marca definidora é o fato de ser pública, isto é, de todos, e 

não porque seja estatal (do Estado) ou coletiva (de grupos particulares da 

sociedade) e muito menos individual. (PEREIRA, 2009, p.94). 

Uma Política Pública voltada para uma necessidade de caráter essencial 

(neste caso, a vida das mulheres violentadas), tem que ser valorada e explorada no 

sentido de se obter dados, para uma análise que possibilite emergir informações 

com o objetivo de aprimoramento e melhoramento da tomada de decisão. Dentro de 

um prisma analítico referente a Políticas Públicas é importante explicitar que a 

avaliação de desempenho se dá tal como um instrumento de gestão utilizado para 

construir, fixar e disseminar conhecimento de forma a permitir o monitoramento e 

aperfeiçoamento do contexto que o decisor deseja realizar a gestão (Rosa et al., 

2015); (Sousa et al., 2017). 

O Programa Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida é alvo deste estudo, 

com intuito de explorar elementos sobre sua atuação e sobre o seu desempenho no 

atendimento as mulheres vítimas de violência doméstica no Estado do Rio de 

janeiro. Está intrínseco que perpassa por esta pesquisa o esforço de apresentar 

pontos de avaliação de uma política pública que trata tão de perto um fenômeno 

social complexo e impactante, tais como a satisfação de quem é beneficiário pelo 

serviço e a equidade da política, como esclarece (Crumpton et al., 2016):  

 

A avaliação envolve juízos de valor sobre a política implementada e tem 
como objetivo de fornecer informações que podem melhorar a tomada de 
decisões públicas. Exige a definição dos critérios a serem adotados e o 
conjunto de atributos ou características da política ou programa a ser 
avaliada. Os critérios comumente usados são eficiência, eficácia, 
eficácia/impacto, cobertura, qualidade técnica e científica, satisfação do 
usuário e equidade.(Crumpton et al., 2016).  
 

Neste sentido, avaliar ações do governo, tal como o Programa Patrulha Maria 

da Penha - Guardiões da Vida, de forma posterior (avaliação ex post) tem o caráter 

somativo, onde se prioriza fornecer informações, as quais se centram na verificação 
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do cumprimento de um programa e análise do atingimento de objetivos, bem como, 

direcionam para trabalhar com impactos e processos, deste modo, examinar a 

eficácia e o julgamento do valor geral do programa. 

Destarte, cabe enfatizar que a avaliação deve proporcionar um conhecimento 

que seja cabível e útil para permitir a inclusão da experiência adquirida no processo 

de tomada de decisão. A avaliação deve ser contemplada como um mecanismo de 

melhoria no processo de tomada de decisão, a fim de garantir melhores 

informações, sobre as quais eles possam fundamentar suas decisões e melhor 

prestar contas sobre as políticas públicas (Bellen & Trevisan, 2008). Toda política 

pública tem como intenção atingir o coletivo, pretendendo ser uma ação voltada a 

assegurar a concretização dos direitos sociais constitucionais, visando à melhoria 

das condições de vida dos seus destinatários. É, assim, o mandamento finalístico 

voltado a estabelecer um objetivo, o qual efetivará o direito em questão e passará a 

compor o seu regime jurídico. Em se tratando de Políticas Públicas para coibir a 

violência, temos ainda várias barreiras, que mesmo assim é dever do Estado a 

função de proteção e patrocínio de políticas públicas em conformidade com o 

estabelecido no artigo 8º da lei 11.340/2006, que retrata o seguinte: 

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, 
tendo por diretrizes: I - A integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência 
social, saúde, educação, trabalho e habitação; II - A promoção de estudos e 
pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à 
frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização 
de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos 
resultados das medidas adotadas; III - o respeito, nos meios de comunicação 
social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os 
papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e 
familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1º , no inciso IV do art. 
3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal ; IV - A implementação de 
atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias 
de Atendimento à Mulher; V - a promoção e a realização de campanhas educativas 
de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao 
público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos 
de proteção aos direitos humanos das mulheres; VI - a celebração de convênios, 
protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre 
órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por 
objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e 
familiar contra a mulher;VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, 
da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos 
órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça 
ou etnia;VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores 
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia;IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os 
níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de 
gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a 
mulher. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art221iv
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Então podemos entender o conceito de Políticas Públicas, como o conjunto 

de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, diretamente ou 

indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam 

assegurar direitos de cidadania, direitos difusos e sociais, onde a Patrulha Maria da 

Penha – Guardiões da Vida está fundamentada nestes termos e suas ações devem 

ser alvo de uma estabilidade a fim de promover uma segurança pública efetiva. 

 

2.6 EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À MULHER NO 

BRASIL 

 

O fenômeno da violência doméstica contra mulher merece atuação do Estado 

de forma incisiva através de política pública institucionalizada e específica. O tema 

merece atenção de todos os atores governamentais que disponibilizem de meios 

para atuar, uma vez que, tal fato delituoso acende um alerta para adoção de ações 

estruturadas que impeçam a evolução do delito o qual em muitas das vezes se inicia 

com um abuso psicológico e termina com um feminicídio, além de causar traumas 

psicológicos em outros integrantes do meio familiar afetado (N. P. Silva et al., 2020).  

Para Debora Prado e Marisa Sanematsu (2017), o feminicídio é a ponta do 

iceberg, uma vez que é o efeito de um conjunto de atos vivenciados por uma mulher, 

após o círculo de violência.  

Tratando-se de políticas públicas que atendessem a mulher vítima de 

violência, temos que estas já foram muito limitadas, portanto, ineficazes, pois a 

atenção voltava-se para a proteção policial apenas, assim não existiam ações de 

intervenção nessa expressão da questão social. Enfrentar este fenômeno requer 

empenho do Estado, comunidade, movimentos sociais e principalmente 

manifestações geradas no bojo deste segmento fortalecido. 

Entretanto, consideráveis conquistas passam a constituírem a realidade das 

mulheres, como exemplo têm-se a implantação das Delegacias de Atendimento à 

Mulher, no Brasil a partir da década de 80, resultantes da pressão de mulheres 

organizadas, engajadas na luta contra a violência. A partir deste avanço, esse grave 

problema social ganha maior visibilidade, permitindo a população refletir sobre ele. 

Nos anos seguintes, novas propostas de enfrentamento foram construídas ou 

agregadas a chamada rede de atendimento à mulher. O Programa de Prevenção, 

Assistência e Combate à Violência Contra a Mulher – Plano Nacional foi elaborado 
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no ano de 2003 pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e visa 

garantir ações articuladas entre Ministérios e Secretarias, com vistas à constituição 

de uma rede de políticas, tratando-se de mais uma conquista. 

De acordo com o Programa de Prevenção, Assistência e Combate à Violência 

Contra a Mulher (2003, p. 51) têm-se os seguintes mecanismos que atuam em 

defesa dos direitos das mulheres: Delegacias Especializadas, responsáveis por 

apurarem o crime, Corpos de Bombeiros e Polícias Militares que muitas vezes são 

os primeiros a serem acionados em uma situação de violência, Instituto Médico 

Legal responsável pela veracidade de provas obtidas, Centros de Referência para 

além da orientação, dispõem de serviços que visam resgatar e fortalecer a 

autoestima, Casas Abrigo que oferecem moradia e proteção a mulheres que 

precisam deixar seus lares em virtude da violência, Defensorias Públicas 

pertencentes aos  Estados que assessoram juridicamente as mulheres vitimizadas, 

além de vários outros setores de significativa importância neste enfrentamento, tais 

como a educação, trabalho, saúde, habitação, cultura, programas sociais, 

comunicação, conselhos e movimentos sociais que devem priorizar a inclusão da 

mulher vítima de violência, prezando pela defesa de sua cidadania e direitos sociais. 

Cabe destacar de forma relevante o conceito de rede de enfrentamento à 

violência contra as mulheres, o qual diz respeito à atuação articulada entre as 

instituições/serviços governamentais, não-governamentais e a comunidade, visando 

ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e de políticas que 

garantam o empoderamento e construção da autonomia das mulheres, os seus 

direitos humanos, a responsabilização dos agressores e a assistência qualificada às 

mulheres em situação de violência.  

A rede de enfrentamento tem por objetivos efetivar os quatro eixos previstos 

na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres - combate, 

prevenção, assistência e garantia de direitos - e dar conta da complexidade do 

fenômeno da violência contra as mulheres (SPM, 2011, p. 13-14). No gráfico a 

seguir observa-se a evolução do número de serviços especializados da rede de 

atendimento à mulher vítima de violência, os quais apesar de serem ainda poucos, 

em face à magnitude do fenômeno, ainda estão em fase de expansão e 

consolidação. Até 2003, as Casas-Abrigo e as Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher constituíram as principais respostas dos governos (federal, 

estadual e municipal) quanto à questão da violência contra as mulheres. Desde 
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então, as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres foram ampliadas 

e passaram a incluir ações de prevenção, de garantia de direitos e de 

responsabilização dos agressores (combate) (SPM, 2011, p. 17). 

 

Gráfico 7 - Evolução dos serviços da rede de atendimento (2003, 2007, 2011) 

 

                       Fonte: SPM,2011. 

 

Existe a necessidade de uma articulação e integração entre os órgãos no 

sentido de promover maior alcance das redes de atendimento e enfrentamento de 

acordo com dizeres a seguir: 

 
As políticas de proteção e segurança são essenciais para o enfrentamento à 
violência, mas é preciso avançar tanto em políticas de prevenção como na 
ampliação de políticas que articuladamente trabalhem para uma reversão da 
dependência financeira, elevação da autoestima das mulheres, fortalecimento da 
capacidade de representação e participação na sociedade, enfim, criem condições 
favoráveis à autonomia pessoal e coletiva (SPM, 2003, p. 48). 

 

Dessa forma nos é colocado a responsabilidade do Estado na implementação 

de políticas públicas enquanto estratégias na luta contra a violência, entretanto é 

preciso atender as mulheres em suas mais diferentes necessidades como a inserção 

ao mercado de trabalho, resgate da autoestima, sentimento de pertencimento a esta 

sociedade, sendo a garantia de segurança pessoal de extrema importância, porém 

não é o único aspecto a ser valorizado na erradicação deste fenômeno. 
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A prevenção é fator de alta relevância que inclui não somente ações 

educativas, mas também culturais que disseminem atitudes igualitárias e valores 

éticos que colaborem para a valorização da paz e para o irrestrito respeito às 

diversidades de gênero, raça/etnia, geração, orientação sexual, entre outras.  

Ações públicas devem ser definidas com a finalidade de atingir tanto de forma 

ampla, como de forma especifica a população, a literatura especializada apresenta 

uma perspectiva de políticas preventivas à violência contra mulheres em três 

vertentes: primária, secundária e terciária. Conforme descrevem Pasinato e Ávila 

(2020, p. 69):  

Políticas de prevenção primária, nomeadas como prevenção, são aquelas voltadas 
para as causas primordiais da violência de gênero na sociedade como um todo, 
relacionadas a papéis estereotipados de gênero que normalizam a violência como 
uma forma de disciplina quando ocorre uma quebra das expectativas sexistas da 
parte de uma mulher. Políticas de prevenção secundárias são também conhecidas 
como intervenção precoce e têm como alvo indivíduos pertencentes a grupos de 
risco, tanto como quem sofre quanto quem comete a violência doméstica, ou ainda 
ao primeiro sinal da violência com o objetivo de evitar o seu agravamento. Estão 
geralmente relacionadas a programas de saúde e de assistência psicossocial, 
especialmente no fomento à triagem e referenciamento de casos a programas de 
suporte, também com o objetivo de impedir a escalada para formas mais graves de 
violência. Finalmente, a prevenção terciária, ou resposta, engloba intervenções de 
longo prazo para mitigar os impactos da violência e prevenir a sua reincidência, 
tendo em vista o caráter usualmente cíclico da violência de gênero. Políticas de 
policiamento e respostas da Justiça Criminal para promover a responsabilização 
estão geralmente incluídos no nível terciário de prevenção, bem como algumas 
intervenções dos serviços de saúde e atenção psicossocial para reparar traumas 
deixados pela violência.  

 

Neste sentido as políticas de prevenção primária consolidam-se naquelas que 

alcançam a amplitude da sociedade e, seja por meio de ações educacionais, seja 

por meio de campanhas de conscientização, visam mudar os padrões socioculturais 

de tolerância à violência contra as mulheres. Já as ações de prevenção secundária, 

ou intervenção precoce, são realizadas por uma multiplicidade de órgãos públicos 

vinculados a diferentes áreas, como saúde, educação, assistência social, segurança 

pública e justiça. Onde esses órgãos, especializados ou não, irão atuar para que os 

casos de violência não aumentem, em frequência ou gravidade. Por fim, as ações de 

prevenção terciária, tem o objetivo de prestar às mulheres (e seus filhos) serviços 

necessários à reparação das consequências da violência e de responsabilizar os 

perpetradores pelos seus atos inclusive com a participação em grupos reflexivos, de 

modo a prevenir a recorrência do comportamento violento (SENADO FEDERAL, 

2021, p. 61).   
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Desta feita, não satisfaz majorar a oferta de serviços especializados para 

atendimento às mulheres em situação de violência. É necessário saber quais 

serviços serão disponibilizados, em virtude da intervenção a ser demandada, 

naquele momento, pela mulher. Assim sendo, deve-se agregar a operacionalização 

desses serviços à integração da rede de atendimento em seus diferentes 

subsistemas de políticas públicas a fim de proporcionar o auxílio a vítima. 

 

Figura 3 – Prevenção primária, secundária e terciária das políticas de 

prevenção à violência. 

 

 Fonte: OURWATCH et al. (2015) 

 

Após a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres em 2003, as 

ações de prevenção e combate à integridade física, moral e sexual das cidadãs 

brasileiras ganharam força no Brasil. Uma dessas iniciativas é o Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ele consiste num acordo entre os 

governos federal, estaduais e municipais para implementar políticas integradas que 

garantam a assistência e assegurem os direitos das mulheres brasileiras em 

situação de vulnerabilidade social. 

Lançado em agosto de 2007, o Pacto busca a consolidação da Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Nela, são apresentadas 

as diretrizes, conceitos e princípios de prevenção e combate à violência contra as 

mulheres, de acordo com a legislação nacional e instrumentos internacionais de 

direitos humanos. Com projetos nas áreas de educação, de trabalho, de saúde, de 

segurança pública e de assistência social, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher é dividido em cinco eixos estruturantes: 
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Garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha.2) Ampliação e fortalecimento 
da rede de serviços para mulheres em situação de violência. 3) Garantia da 
segurança cidadã e acesso à Justiça. 4) Garantia dos direitos sexuais e 
reprodutivos, enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de mulheres.5) 
Garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação de 
seus direitos. (SPM,2011, p.12) 

 

O combate ao fenômeno da violência contra mulher não é função exclusiva do 

Estado, a sociedade também precisa se conscientizar sobre sua responsabilidade, 

no sentido de não aceitar conviver com este tipo de violência, pois, ao se calar, ela 

contribui para a perpetuação da impunidade. Faz-se urgente a compreensão, por 

parte da sociedade como um todo, de que os Direitos das Mulheres são Direitos 

Humanos, e que a modificação da cultura de subordinação calcada em questões de 

gênero requer uma ação conjugada, já que a violência contra a mulher desencadeia 

desequilíbrios nas ordens econômica, familiar e emocional. 

Tal como observado nas políticas públicas de prevenção o ideal seria 

trabalhar tanto com ações pontuais específicas, como com as políticas públicas de 

prevenção primária. Ao se adotar as políticas públicas primárias, objetivando a 

igualdade entre homens e mulheres, encontra-se um norte a trilhar na busca de um 

caminho que modifique o panorama da violência em geral e a de gênero em 

particular. A Secretaria da Mulher poderia desempenhar o papel de catalisadora 

neste processo articulando-se aos Conselhos ou Secretarias da Mulher em todos os 

Estados. 
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2.7 MISSÃO DA POLÍCIA MILITAR, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E 

INTERVENÇÃO POLICIAL CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Considerando a importância da atuação dos Policiais Militares e o grande 

conjunto de atividades por eles desenvolvidas, torna-se necessário que o seu 

processo de formação seja objeto de sérios estudos e apreciações com vistas numa 

equiparação entre o que o policial aprende durante esse processo e o que irá 

encontrar como realidade depois de formado, além de analisar as condições reais e 

ideais para a sua profissionalização.  

A missão constitucional das polícias militares, entre elas a da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), está descrita no art.144, §5° da Constituição da 

República Federativa do Brasil (CRFB): 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

V - Polícias militares e corpos de bombeiros militares 

§ 5º. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 

ordem pública 

 

A Constituição Federal de 1988 classifica a segurança como um direito social 

e dedica a tal assunto um capítulo intitulado "Da Segurança Pública". Neste capítulo 

estabelece o sistema de segurança pública, com seus órgãos e funções (CRFB, art. 

144, incisos I a V), sendo este sistema encarregado da preservação da ordem 

pública e da preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

No tocante às Polícias Militares (CRFB, art. 144, inciso V), estabelece sua 

competência para a prática da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, 

seu caráter militar, sendo vinculada ao Exército Brasileiro como Força Auxiliar e sua 

subordinação aos Governadores dos estados. 

O Rio de Janeiro, bem como o restante do país e do mundo, vivencia 

momentos de conturbações sociais. O que se "prevê" é o desenvolvimento de uma 

sociedade composta por marginais da lei cada vez mais violentos e jovens e por isso 

os anseios por segurança são crescentes. Esse aumento da "insegurança" há de ser 

estudado considerando as constantes mudanças pelas quais passa a sociedade, 

bem como a maneira como é tratada a violência pelo Estado e como se apresenta 

nos diferentes setores sociais. 
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O trabalho policial é complexo e cheio de nuances, com grande diversidade 

de legislações a ser compilada para a sua adequada aplicação no dia a dia, uma vez 

que esta atividade está ligada a um multifacetado número de situações conforme 

ressaltado a seguir:   

O trabalho policial também é comumente descrito em termos de situações 
com as quais a polícia se envolve:  crimes em andamento, brigas 
domésticas, crianças perdidas, acidentes de automóvel, pessoas suspeitas, 
supostos arrombamentos, distúrbios públicos e mortes não naturais. Nesse 
caso, a natureza do trabalho policial é revelada por aquilo com o que ela 
tem de lidar (BASÍLIO, 2009). 
 

A intervenção executada unicamente pela polícia – que muitas vezes se 

limita a uma repressão do delito sem enxergar os demais órgãos de controle social 

(família, escola, igreja...) ou ainda as formas de prevenção do delito – dificulta uma 

melhora na segurança do Estado. Além disso, a contínua prática desse tipo de 

intervenção pode acabar gerando desconfiança entre as agências policiais e os 

grupos que elas fiscalizam, acabando por endurecer e radicalizar os 

posicionamentos de ambos os lados. A participação de outros órgãos de controle 

social - sejam eles formais (aqueles criados pelo Estado) ou informais (aqueles que 

não são criados pelo Estado) - na prevenção e controle de comportamentos 

socialmente desviantes é uma das soluções mais eficazes com vistas ao combate 

dos problemas da segurança pública. 

Segundo o artigo 144 da CRFB, segurança é dever do Estado e 

responsabilidade de todos os cidadãos, o que significa que precede a intervenção 

das agências policiais, não sendo apenas papel da polícia zelar pela segurança. A 

sociedade brasileira, no entanto, acabou por deixar a maior parte de suas próprias 

responsabilidades, enquanto órgãos de controle social, nas mãos da polícia. 

A polícia deve atender a sociedade, sendo esta heterogênea, ou seja, 

composta por indivíduos e grupos sociais distintos. É a partir das diferenças entre os 

indivíduos que uma sociedade democrática vai sendo construída. Os conflitos 

decorrentes das diferenciações resultam na necessidade da construção de um 

pensamento comum sobre o que é admitido e o que não é dentro do contexto social. 

O conflito é parte da sociedade democrática e cabe a polícia preservar a ordem 

estabelecida. Há, assim, uma relação entre a atuação das agências policiais e a 

consolidação do regime democrático. A Polícia deve preservar a ordem pública, 
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fazer com que as normas legais vigentes sejam respeitadas por todos os cidadãos e 

prestar serviços à comunidade.  

Assim, os policiais vivenciam as situações mais inusitadas e interagem com 

os mais diversos grupos sociais. Existe a necessidade da intervenção de um agente 

de segurança pública quando um comportamento desviante, indesejado pela 

sociedade como um todo, é praticado, sendo importante ressaltar que a ação do 

policial deve estar de acordo com a legalidade. Espera-se que o policial militar possa 

contribuir para a prevenção do delito e agir para que, quando a infração for 

cometida, os responsáveis respondam por seus atos em desacordo com as normas 

vigentes e aceitas pela maioria. 

Na estrutura organizacional da PMERJ, a Diretoria Geral de Ensino e 

Instrução (DGEI), órgão setorial do Sistema de Ensino, incumbe-se do planejamento, 

da coordenação, da fiscalização e do controle das atividades de formação, 

atualização, reciclagem, especialização e aperfeiçoamento de oficiais e praças”. É a 

DGEI o órgão responsável por elaborar e programar a política de ensino e instrução 

da corporação. 

São duas as escolas de formação da PMERJ: a Academia de Polícia Militar 

Dom João VI (APM D. João VI) - responsável pela formação dos oficiais da 

corporação - e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP 31 Vol.). 

Os dois centros de formação estão sediados na Fazenda dos Afonsos, localizados 

no bairro de Sulacap, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Tem como missão 

básica a formação e o aperfeiçoamento das praças da PMERJ. 

A importância dada à formação profissional pela PMERJ não pode ser 

analisada de maneira isolada, isso porque existe uma estreita relação entre a 

qualificação profissional dos policiais formados e a demanda por policiamento no 

Estado do Rio de Janeiro. No caso das praças da corporação, a PMERJ trabalha em 

curto prazo, com vistas em dar uma resposta a demandas emergenciais de 

ampliação de seus quadros carentes de efetivo. Tal fato acaba por gerar uma 

supervalorização, da experiência adquirida na rua, de forma empírica. 

No processo de formação policial, apesar de se exigir o cumprimento dos 

rituais militares, existe todo preparo técnico – profissional voltado para que o 

desempenho policial se traduza em resultados “positivos” para a corporação, 

produzindo assim, ocorrências bem-sucedidas. Isto não quer dizer que tal 

condicionamento intelectual não necessite de aprimoramento. Basílio (2009) enfatiza 
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que existem deficiências no processo ensino- aprendizagem, no estudo realizado 

com alunos do Curso de Formação de Soldados (CFSD), no entanto, se ressalta que 

há um grande percurso a ser ultrapassado que transcorre pela concepção  do perfil 

profissiográfico do policial, passando pela reestruturação do processo de formação e 

pela mudança da imagem do policial com a finalidade de haver uma transformação 

qualitativa onde se postula a migração de soldado para técnico em segurança 

pública.  

Desta feita, atuar de forma qualificada e aperfeiçoada para os órgãos de 

Segurança Pública é algo desafiador, pois demanda uma estrutura complexa desde 

o recrutamento até o aprimoramento de um policiamento voltado para um fenômeno 

específico, como é o caso da violência doméstica contra a mulher.    

Quando se trata da atuação da Patrulha Maria da Penha, percebemos que a 

intervenção policial em crimes contra a mulher é por diversas vezes, a saída mais 

rápida de uma agressão no ambiente domiciliar.  

O Rio de janeiro não é o único estado da federação que combate à violência 

doméstica contra a mulher, essa inovação na intervenção policial está presente em 

todo Brasil em cerca de 300 patrulhas estabelecidas desde 2015, tanto por Polícias 

Militares quanto por guardas municipais.  

A principal função dessas unidades, de segunda resposta6, geralmente 

conhecidas como patrulhas “Maria da Penha” (doravante PMP) após a lei homônima 

de 2006 sobre violência doméstica, é fazer cumprir as ordens de proteção emitidas 

pelos Tribunais, fazendo visitas repetidas as mulheres em alto risco de mais 

violências, encaminhá-las para serviços de apoio e garantir que os agressores 

fiquem longe.  

A violência doméstica tem características distintas que moldaram as 

abordagens policiais à intervenção. Abrange um amplo leque de comportamentos 

abusivos que interferem na autonomia, segurança e dignidade da vítima. Estes 

incluem abuso psicológico, emocional, financeiro e sexual, bem como agressão 

física, que pode ocorrer por um período muito longo, criando vítimas que são 

incapazes, por vários motivos, de escapar de seu agressor.  

No Rio de Janeiro, por exemplo, 44% dos homens acusados de feminicídio 

em 2019 disseram que foram motivados pela raiva da vítima que terminou o 

relacionamento (MENDES et al., 2020), condizente com dados de outros estados e 
 

6 O atendimento emergencial dos órgãos os estabelece como primeira resposta.  
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padrões internacionais. Por outro lado, alguns abusadores são “desescaladores”: um 

episódio de violência pode ser seguido por um período de “lua de mel” de 

reconciliação (como vimos no capítulo do ciclo da violência). As vítimas reconhecem 

essa calmaria na violência pelo que ela é uma pausa entre as explosões de abuso. 

Alguns abusadores mantêm um nível estável de abuso baixo ou alto por um período 

prolongado. 

Portanto, as forças policiais acompanham as vítimas como estratégia de 

proteção. Através dos chamados, o policial inibe a ação do agressor, encorajando a 

vítima a denunciar. O Brasil tem sido pioneiro em oferecer novas respostas de 

policiamento à violência domestica. No entanto, a Polícia Militar é a única instituição 

de aplicação da lei com cobertura universal em todo o território nacional, com cerca 

de 450.000 policiais em comparação com os 100.000 da polícia civil. As forças 

policiais militares estaduais também relatam consistentemente que os incidentes de 

violência doméstica constituem a maior categoria de chamadas para suas linhas 

diretas de emergência, especialmente à noite. Nos primeiros 6 meses de 2019, a 

polícia do Rio de Janeiro registrou 30.617 ligações relacionadas à violência 

doméstica (18,6% do volume total). 

Nos meses que antecederam o estabelecimento da Patrulha Maria da Penha, 

como uma política estadual, a polícia estadual do Rio de Janeiro viu mais de 5.000 

unidades da polícia militar despachadas por mês para chamadas de emergência 

relacionadas à violência doméstica. No entanto, apenas uma porcentagem muito 

pequena desses incidentes – 8,2% – acabou sendo denunciado oficialmente como 

crimes contra a mulher, devido à relutância da vítima em prosseguir (Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2019). 

As medidas protetivas de urgência que os juízes podem decretar incluem a 

retirada do agressor da casa da família e medidas cautelares que o proíbam de 

contatar ou se aproximar da vítima. A ênfase da lei em disposições protetivas e 

preventivas deu à polícia uma razão para trabalhar com redes locais de apoio às 

vítimas e legitimar novas iniciativas. 

De um modo geral, todas as Patrulhas Maria da Penha, funcionam da mesma 

maneira básica porque seu dever principal é fornecer a proteção, aplicação e 

prevenção descritas na lei. Uma mulher denuncia violência doméstica, seja por meio 

de uma linha direta de emergência ou pessoalmente em uma delegacia de polícia. 

Após uma avaliação da sua situação, é apresentado ao tribunal um pedido de 
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medidas de proteção urgentes. A PMP-GV recebe os detalhes do caso e visita a 

casa da vítima.  

A equipe da patrulha, geralmente composta por um policial do sexo masculino 

e um do sexo feminino, conversam com a vítima para informá-la sobre seus direitos 

e a encaminha para outros parceiros da rede de apoio local. O perpetrador é 

informado separadamente de que corre o risco de ser preso se violar qualquer uma 

das ordens judiciais. A partir daí, a patrulha visita a vítima em casa ou no trabalho, 

periodicamente durante um determinado período de tempo. As visitas podem ser 

semanais, mas podem ser menos ou mais frequentes, podendo ser pré-agendadas 

ou não agendadas. Durante a pandemia do COVID-19, as patrulhas fizeram um uso 

muito maior da comunicação eletrônica para verificar o bem-estar de seus clientes. 

As práticas operacionais das PMP em diferentes estados e municípios variam 

um pouco, dependendo da configuração das parcerias institucionais locais. Por 

exemplo, a avaliação de risco e a triagem de casos prioritários para 

encaminhamento ao comando da PMP podem ser realizadas, de forma diversa, pela 

polícia de primeira resposta, pelo responsável da Delegacia de polícia que recebe a 

queixa, pelo Ministério Público, ou pelo tribunal (especialmente se for um Juizado 

especializado em Violência Familiar e Doméstica), seja pelo juiz isoladamente ou em 

conjunto com sua equipe multidisciplinar de profissionais.  

Em relação a operacionalidade, o policial tem até 48 horas para apresentar 

um pedido de medidas protetivas e o tribunal tem até 48 horas para tomar uma 

decisão. Uma vez concedida, os tribunais informam os agressores e as vítimas da 

ordem, que devem então recolher pessoalmente, ou entregam a informação através 

de funcionários judiciais ou da polícia. No entanto, as situações de violência 

doméstica podem ser voláteis, e essa espera de 4 dias deixa a vítima exposta. 

Assim, em algumas localidades, as PMP visitarão as vítimas assim que for feita uma 

denúncia ou um pedido de proteção. Alguns estados agora têm protocolos rápidos e 

processam um pedido de ordem de restrição dentro de 4 horas. 

Embora os arranjos interinstitucionais locais sejam sui generis, houve 

tentativas, lideradas por uma das principais multiplicadoras das PMP, a Major Denice 

Santiago, de padronizar o atendimento oferecido às vítimas. Ela fornece a outros 

estados e municípios que montam patrulhas o modelo de Acordo de Cooperação 

Técnica da Bahia, que define as responsabilidades distintas e interligadas dos 

diversos órgãos do sistema de justiça criminal e órgãos do governo local. Especifica 
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as práticas operacionais de patrulha em relação à avaliação inicial de risco, coleta de 

dados e comunicação sobre a situação da vítima, fornecendo formulários 

padronizados, para que as informações possam ser registradas adequadamente e 

compartilhadas no sistema de justiça criminal localmente e com outros estados, por 

meio de bancos de dados nacionais de vítimas e infratores. 

Então, as PMPs funcionam? Assim como não há banco de dados nacional de 

onde as patrulhas estão em operação, também não há estudo em nível nacional 

sobre seu impacto. Porém o combate ao feminicídio tem sido eficaz no dia a dia dos 

policiais que atuam diretamente na PMP.  

Claramente, uma das formas mais eficazes de prevenir o feminicídio no 

contexto de abuso doméstico é aumentar a confiança das mulheres em denunciar à 

polícia. A visibilidade das patrulhas, com suas viaturas adesivadas de forma 

diferenciada, bem como o efeito boca-a-boca de usuárias satisfeitas, tende a 

estimular outras mulheres da comunidade a denunciar violência doméstica à polícia 

pela primeira vez.  

A acessibilidade e visibilidade das patrulhas, que realizam patrulhamento e 

trabalho de policiamento de rotina, também levaram a uma maior confiança e 

legitimidade para uma presença policial em comunidades que são negligenciadas. 

Isso tem o efeito adicional de validar o trabalho comunitário e preventivo dentro da 

Polícia Militar. 
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3. METODOLOGIA  

         

Tendo em vista todas as questões e discussões levantadas neste estudo e 

sua pergunta norteadora, a saber: “De que forma a política pública estabelecida 

através do Programa Patrulha Maria da Penha-Guardiões da Vida (PMP-GV) 

promove proteção às mulheres vítimas de violência?”. O trabalho se desenvolve a 

partir de dois objetivos específicos: descrever a atuação da Patrulha Maria da Penha 

- GV, bem como detalhar os resultados obtidos mediante a fiscalização das Medidas 

Protetivas de Urgência (MPU) deferidas em favor das mulheres; investigar as 

percepções de mulheres assistidas, bem como dos policiais militares integrantes do 

programa sobre seu funcionamento e efetividade. Nesse sentido, efetividade diz 

respeito ao impacto das ações e como a execução do programa PMP-GV pode ou 

não alterar uma realidade.  

Para tanto, o trabalho vale-se dos recursos de análises de dados secundários 

coletados junto à coordenação do programa7 que forneceu informações relevantes 

sobre o funcionamento e institucionalidade do programa PMP-GV, os dados aqui 

apresentados consistem em informações sobre as dinâmicas de atendimento, a 

legislação interna, estatísticas de números de atendimento realizados pelas equipes 

da PMP-GV.  Além disso, também foi realizada coleta de dados primários, através 

da aplicação de dois questionários online na plataforma survey monkey, com dois 

grupos de atores diretamente implicados nesta política pública, ou seja, mulheres 

atendidas e os policiais militares que atuam diretamente no programa, estes últimos 

também chamados de “patrulheiros”.  

Considerando o fato de o programa ter cobertura em todo território do estado 

do Rio de Janeiro, a delimitação territorial e todos os dados tratados na pesquisa 

têm como recorte espacial o estado do Rio de Janeiro. Os dados secundários foram 

coletados junto à coordenação do programa8 e correspondem ao período de agosto 

de 2019, momento em que se iniciou o programa até agosto de 2021, portanto, são 

referentes aos dois primeiros anos de funcionamento da PMP-GV.   

 
7 Dados secundários são aqueles coletados de bases de dados como o IBGE, FGV, IPEA, Sebrae, entre outros, 

nesse sentido os dados aqui tratados têm como fonte a base dados dos registros da Polícia Militar do estado do 

Rio de Janeiro, os quais foram fornecidos pela Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da PMERJ (CAES), 

setor responsável pela coordenação do programa PMP-GV. 
8 Dados fornecidos pela Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da PMERJ (CAES). 
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Quanto aos dados primários, ou seja, os questionários direcionados aos 

policiais militares integrantes da PMP-GV e às mulheres assistidas pela PMP-GV, a 

coleta de dados foi realizada durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022.  

Desse modo, em termos metodológicos, a base deste trabalho é a pesquisa 

empírica, ou como destaca Demo (2000) trata-se de pesquisa dedicada ao tratamento 

da face empírica e fatual da realidade, que produz e analisa dados, procedendo 

sempre pela via do controle empírico e fatual.  Destaca ainda o autor:  

 

É importante valorizar a pesquisa empírica pela possibilidade que oferece 
de maior concretude às argumentações, por mais tênue que possa ser a 
base factual. O significado dos dados empíricos depende do referencial 
teórico, mas estes dados agregam impacto pertinente, sobretudo no sentido 
de facilitarem a aproximação prática (Demo, 1994:37). 

 
A pesquisa empírica, também chamada de pesquisa de campo, pode ser 

entendida como aquela em que é necessária comprovação prática de algo, 

especialmente por meio de experimentos ou observação de determinado contexto 

para coleta de dados em campo. A pesquisa utilizou métodos qualitativos que tem 

como principal objetivo auxiliar na realização de uma leitura crítica da realidade 

estudada, reduzindo a distância entre o pesquisador e seu objeto de estudo. É 

através da pesquisa qualitativa que o pesquisador faz a junção entre o real, o sujeito 

e a coletividade compreendendo profundamente o estudo do fenômeno estudado.  

As análises apresentadas partem tanto de dados preexistentes nos bancos de 

dados e fornecidos pela coordenação do programa (dados secundários) quanto de 

dados produzidos em questionários elaborados e aplicados (dados primários) a 

mulheres atendidas pelo programa, assim aos policiais militares que atuam na ponta da 

linha do programa.  

Dada a sensibilidade das informações e o tratamento dos dados coletados frente 

aos objetivos do trabalho ora apresentado, este estudo não tem como fim uma 

abordagem casuística do problema. Assim sendo, o mesmo se interessa pela tendência 

dos dados, possibilidades e limites de extrapolação dos resultados para o universo 

tratado. Razão pela qual, não houve acesso ou coleta de dados que permitam a 

identificação dos entrevistados, assim como os dados secundários foram 

disponibilizados sob a forma de dados agregados, ou seja, agregações ou resumos das 

informações dos microdados contidas nas bases originais.   

Sobre a produção e disseminação de estatísticas públicas Jannuzzi (2009) 

destaca: 
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A disponibilidade de indicadores sociais para uso no diagnóstico da 
realidade social empírica, formulação de políticas públicas, monitoramento 
das condições de vida da população, análise da mudança social está, pois, 
condicionada à oferta e as características das estatísticas públicas 
existentes. (Jannuzzi, 2009:37)      

     

Desse modo, a existência e disponibilidade de dados provenientes dos registros 

administrativos produzidos pelo próprio programa PMP-GV, o Boletim de Ocorrência 

Policial Militar (BOPM), tornam estes uma fonte significativa para cobrir as lacunas na 

disponibilidade de outros indicadores. 

Nas últimas décadas, no bojo da descentralização na prestação de serviços 
sociais das instâncias federal e estadual para as prefeituras, alguns órgãos 
públicos vêm disponibilizando os dados de seus cadastros para outras 
finalidades que não apenas o controle administrativo ou registro legal para o 
qual foram idealizados.  Com isso, têm possibilitado a construção de novos 
indicadores para monitoramento de programas e formulação de políticas 
públicas especialmente em âmbito municipal.     

    

Os dados primários foram produzidos a partir de dois instrumentos de coleta de 

dados, questionários virtuais especificamente elaborados para este trabalho e 

difundidos através da plataforma virtual Survey Monkey, sendo um deles direcionado às 

mulheres assistidas pelo Programa (PMP-GV) o qual foi respondido por 408 mulheres, 

de modo voluntário e anônimo, sendo aplicado através dos policiais militares que 

assistem as mulheres. Já o segundo questionário, direcionado aos policiais militares 

integrantes do programa, foi enviado para todos os 180 policiais, sendo que, deste total, 

160 participaram da pesquisa respondendo também de modo voluntário e anônimo, 

sendo estes questionários aplicados com apoio da coordenação do Programa PMP-GV.  

Os questionários foram auto aplicados e tiveram modelagem semiestruturada9 a 

partir de perguntas fechadas e abertas. Sendo produzidos especificamente para este 

trabalho com objetivo de coletar dados sobre perfis e percepções dos principais grupos 

afetados por essa política pública, ou seja, as mulheres atendidas e os policiais militares 

atuantes no programa PMP-GV. O questionário voltado aos policiais militares 

integrantes da PMP-GV foi estruturado a partir de 29 perguntas, através das quais se 

buscou investigar o perfil social e profissional de desses agentes, assim como também 

buscou captar suas percepções sobre a importância da capacitação, o grau de 

interação com outras instituições atuantes na rede especializada de atendimento às 

mulheres em situação de violência, além das percepções destes sobre a  receptividade 

 
9 Os questionários podem ser encontrados nos apêndices B e C.  
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das mulheres vítimas de violência doméstica ao atendimento da Patrulha Maria da 

Penha-Guardiões da Vida.  

 Quanto ao questionário voltado às mulheres assistidas pelo programa, o mesmo 

se constituiu a partir de 31 perguntas, que buscou construir um perfil socioeconômico, 

assim como investigar suas percepções sobre qualidade e funcionamento do serviço, 

bem como conhecer sobre as condições e meios de acesso ao serviço da PMP-GV, 

reincidência de novas agressões após o início de atendimento pela patrulha.        

O interesse na elaboração de um instrumento de coleta de dados para ouvir as 

mulheres se deu ao fato de analisar não somente os aspectos socioeconômicos das 

vítimas (pois são importantes instrumentos utilizados para o acompanhamento da 

realidade e orientação dos formuladores de políticas públicas) bem como captar 

informações sobre o trabalho da PMERJ no apoio ao enfrentamento da violência 

doméstica, pois existem mulheres que não associam o programa a Polícia Militar, bem 

como identificar se as mesmas se sentem mais seguras com o serviço da PMP-GV.  

Além disso, para melhor compreensão do objeto foram realizadas visitas e 

entrevistas exploratórias com integrantes da coordenação do programa de modo a 

delimitar o objeto e qualificar os dados e achados dessa pesquisa.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

Nesta seção partiremos da apresentação e discussão dos dados coletados 

junto à coordenação do Programa PMP-GV. Esses dados secundários nos permitem 

uma visão do alcance e produtividade do programa a partir do volume de 

atendimentos realizados, da cobertura segundo as regiões do estado e números de 

mulheres beneficiadas por essa política pública no período de 05 agosto de 2019 

(início do programa) até 05 de agosto de 2021, ou seja, são dados relativos aos 

primeiros dois anos de funcionamento do serviço. 

         O programa PMP-GV da Polícia Militar possui cobertura de atendimento em 

todo estado do Rio de Janeiro desde o início de seu funcionamento em 2019. Nesse 

sentido, todos os 39 Batalhões de área da PMERJ e mais 4 Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP) contam com pelo menos duas duplas de policiais militares 

especialmente treinados e habilitados, que se revezam diariamente no serviço da 

Patrulha Maria da Penha. Atualmente a PMERJ possui 45 patrulhas em 

funcionamento no estado, sendo que o 10º Batalhão e o 30º Batalhão10possuem 

duas patrulhas. Portanto, em termos de efetivo diretamente empenhado, tratam-se 

de 180 policiais militares. 

         Os dados a seguir são provenientes dos registros de atendimentos feitos em 

BOPM – Boletim de Ocorrência Policial Militar - pelas equipes da PMP-GV. O 

programa utilizou desde o início, e de modo pioneiro na PMERJ, o sistema PMERJ 

Mobile11 uma ferramenta para registro online, embora naquele momento já 

disponível e testada pela instituição, não havia sido ampliada para emprego nos 

registros das unidades da PMERJ.  O fato de o programa PMP-GV contar, desde o 

início, com a inserção de dados online pelos policiais na ponta da linha contribuiu 

para agilizar a produção das estatísticas e monitoramento do serviço pela 

coordenação. Caso contrário, como ainda acontece com a maior parte dos BOPM 

 
10 O 10º Batalhão fica sediado no município de Barra do Piraí, na região do Sul Fluminense, e atende a nove 

municípios e recebeu mais uma equipe da PMP-GV em junho de 2021. Já o 30º Batalhão, tem sede no município 
de Teresópolis e atende a quatro municípios, sendo que desde o início do programa possui duas equipes da 
PMP-GV contando com oito policiais e duas viaturas exclusivas para o serviço.11 O PMERJ Mobile trata-se de 
um programa de computador concebido para processar dados eletronicamente, foi testado e aprovado através 
de um projeto piloto em 2018. A ferramenta pode ser utilizada através de aplicativo instalado nos telefones 
celulares funcionais utilizados pelas equipes de serviço ou ainda na versão web. 
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confeccionados na PMERJ, os registros de atendimentos da PMP-GV seriam feitos 

em formulários em papel para posterior digitação e compilação de dados.     

 

Gráfico 8 - Total de Mulheres Atendidas pelo Programa PMP-GV – Segundo a 
Região do Estado e Total do Estado – 1º e 2º Ano de Funcionamento – 
Diferença Percentual. 

 

 

Fonte: SEPM/CAES, 2020. 

 

O gráfico 8 apresenta o quantitativo de mulheres atendidas nas regiões da 

Capital, Baixada Fluminense e Interior do estado no primeiro ano e segundo ano do 

serviço.  Os dados demonstram o aumento significativo do número de mulheres 

atendidas pela PMP-GV do primeiro para o segundo ano na ordem de 50,4%. Nesse 

sentido, percebe-se que a região da Baixada Fluminense apresentou o menor 

percentual de aumento de mulheres atendidas no período analisado (19,3%), ao 

passo que a Capital aumentou em 51,9% o número de mulheres atendidas e o 

Interior do estado teve o maior aumento desse número com 61,3%.   

Ainda sobre o número de mulheres atendidas é importante considerar que 

esse número é influenciado primeiramente pelo acesso das mulheres em situação 

de violência doméstica às medidas protetivas de urgência, bem como pelos critérios 

de inclusão das mulheres no programa. Portanto, assim como verificamos em outros 
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serviços de natureza semelhante no Brasil, o Programa PMP-GV é direcionado 

prioritariamente para o atendimento de mulheres que possuem Medidas Protetivas 

de Urgência deferidas, as quais são indicadas ao programa pelos Juizados de 

Violência Doméstica ou Comarcas que possuam competência na matéria. 

O Programa PMP-GV teve como primeiro instrumento jurídico de regulação 

de seu funcionamento um Protocolo de Intenções firmado entre a Secretaria de 

Estado de Polícia Militar (SEPM) e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)12 

com duração de dois anos, que posteriormente foi substituído por um Convênio de 

Mútua Cooperação entre a SEPM, o TJRJ, o Ministério público do Rio de Janeiro 

(MPRJ) e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) (Anexo-A) este último com 

duração de cinco anos.  Questões como instrumentos internos formais de regulação 

(diretrizes, protocolos, resoluções, etc.), legislação específica13, parceria e 

participação de outros órgãos públicos na gestão da política pública, em especial 

com a participação de órgãos do sistema de justiça, como se verifica até aqui, 

sinalizam para um significativo grau de institucionalidade em relação ao programa 

PMP-GV. Sendo que, se cumpridos pelas partes os compromissos firmados através 

do Protocolo de Intenções e do Convênio, a Patrulha Maria da Penha- Guardiões da 

Vida terá seu funcionamento assegurado por sete anos, ou seja, de 2019 a 2026. 

Fatores como estes observados apontam para a possibilidade de neutralizar 

as fragilidades das políticas públicas que frequentemente são ameaçadas pela 

descontinuidade, a qual nem sempre é embasada por critérios técnicos.    

 

 

 

 

 

 

12 O Protocolo de Intenções teve duração de 2 anos vigorando de 05 de agosto de 2019 a 05 de agosto de 2021, 

quando foi substituído por outro instrumento jurídico mais robusto um Convênio de Mutua Cooperação entre a 

SEPM, o TJRJ, o MPRJ e a DPRJ. (ANEXO A) 

13 Em abril de 2021 o governador em exercício Cláudio Castro sancionou o Projeto de Lei que amplia o 

programa Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida, responsável pelo acompanhamento a mulheres que 

foram ameaçadas e tiveram medida protetiva contra o agressor expedida pela Justiça. De acordo a Lei 9.241/21, 

o programa deverá ser ampliado a todo o estado do Rio de Janeiro. 
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Gráfico 9 - Total de Atendimentos realizados pelo Programa PMP-GV – 
Segundo Região a do Estado e Total do Estado – 1º e 2º Ano de 
Funcionamento – Diferença Percentual.    

 

Fonte: SEPM/CAES, 2020. 

 

O gráfico 9 apresenta o quantitativo de atendimentos realizados pelo 

programa PMP-GV nas regiões da Capital, Baixada Fluminense e Interior do estado 

no primeiro ano e segundo ano do serviço. Sendo que a maioria dos atendimentos 

registrados foram fiscalizações de Medida Protetiva de Urgência. Destacando-se que 

dentre as principais estratégias de proteção utilizadas pelo Programa PMP-GV estão 

as visitas domiciliares e contatos por diferentes meios (telefone, WhatsApp, 

mensagem de texto) para fiscalização e acompanhamento das medidas protetivas.   

Os dados demonstram o aumento significativo do número de total de 

atendimentos realizados no estado do primeiro para o segundo ano de 

funcionamento do programa chegando a 82,1%. Analisando detalhadamente o 

gráfico percebe-se que o aumento foi mais expressivo na área da Capital, onde o 

número de atendimentos mais que dobrou (108,1%) seguido pelo Interior do estado 

com 79,2% de aumento em relação ao primeiro ano. Enquanto a Baixada 

Fluminense obteve o menor aumento no volume de atendimentos realizados 

(35,7%). 
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Obviamente os dados de quantidade de atendimentos são fortemente 

influenciados pelo fluxo de entrada de novas mulheres no programa. Nesse sentido, 

como se observou no Gráfico (7), a região da Baixada Fluminense também 

expressou o menor crescimento do número de mulheres assistidas em relação às 

demais áreas analisadas.  Portanto, embora de modo desigual em termos regionais, 

os dados apontam para uma ampliação do acesso das mulheres ao serviço nos dois 

primeiros anos de funcionamento do programa.  

 

Gráfico 10 - Total de Descumprimentos de MPU registrados pelo Programa PMP-
GV – Segundo Região do Estado e Total do Estado – 1º e 2º Ano de 
Funcionamento – Diferença Percentual.    
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Fonte: SEPM/CAES, 2020. 

 

O gráfico 10 apresenta o número de descumprimentos de medidas protetivas 

de urgência (MPU) registrados pelo programa PMP-GV nas regiões da Capital, 

Baixada Fluminense e Interior do estado no primeiro ano e segundo ano do serviço. 

É importante salientar que nem todos esses registros em BOPM feitos pela PMP-GV 

ensejaram em prisões dos autores pelo crime de descumprimento de MPU. Isso 

porque parte desses fatos relatados podem ter sido feitos fora de situação 

flagrancial, ou seja, a equipe não se deparou com o autor no momento do fato ou 

logo após. Ou ainda, mesmo se deparando com o autor em flagrante de 
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descumprimento de MPU o autor do fato não havia sido notificado oficialmente pela 

justiça, o que termina por reconfigurar o flagrante. 

Entretanto considerando o universo de mulheres atendidas e o número de 

descumprimentos de MPU relatados pelas equipes da PMP-GV, é possível inferir 

que a presença e acompanhamento das mulheres pela PMP-GV funcione como fator 

inibidor dos descumprimentos de medidas pelos autores ou de respeito às medidas 

judiciais estabelecidas por parte dos mesmos.  

Percebe-se pelos dados uma redução dos registros de descumprimento de 

MPU no segundo ano de funcionamento do serviço com 12,0%, ou menos 29 casos 

em relação ao primeiro ano.  Ainda de acordo com os dados, no primeiro ano de 

funcionamento da PMP-GV para cada grupo de 46 mulheres, uma delas teve a 

medida protetiva violada pelo agressor, enquanto já no segundo ano para cada 

grupo de 79 mulheres, uma teve a medida protetiva violada. Ou seja, embora 

havendo aumentado do número de mulheres atendidas pelo programa, e por 

consequência a demanda de trabalho de fiscalizações e acompanhamentos por 

parte das equipes de policiais, o número de descumprimentos das MPU diminuiu.        

O Interior do estado, no período analisado concentrou o maior número de 

registros e isso se deve ao grande número de mulheres atendidas associado às 

características de algumas localidades como áreas distantes, rurais e de difícil 

acesso. Sendo que em alguns desses locais a cobertura de telefonia também é 

prejudicada, dificultando contatos telefônicos ou trocas de mensagens entre os 

policiais e as assistidas. O que termina exigindo maior tempo dedicado aos 

acompanhamentos presenciais e grandes deslocamentos das equipes da PMP-GV 

para garantir a segurança dessas mulheres.     

Os dados e análises a seguir foram obtidos dos questionários aplicados a 

mulheres assistidas no programa PMP-GV14 através de questionário online, 

elaborado na plataforma Survey Monkey, e enviado pelos policiais integrantes da 

PMP-GV. Portanto, os mesmos foram auto aplicados pelas participantes.  Sendo 

sugerido aos integrantes da PMP-GV o envio aleatório para no mínimo dez 

assistidas de cada Batalhão ou UPP que possuem o serviço. Partindo desse recorte, 

o quantitativo de questionário respondidos estimado seria de 450, sendo que ao fim 

da coleta foram recebidos 408 questionários. Embora os dados obtidos não 

configurem uma amostra representativa do universo das mulheres atendidas em 
 

14 Os questionários foram aplicados durante o mês de fevereiro de 2022. 
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algum momento pela PMP-GV e que, portanto, nessa perspectiva há que se 

considerar os limites inferenciais de pesquisas feitas a partir de amostras não 

probabilísticas. É importante destacar a natureza desses resultados e que estes, no 

limite, representam uma contribuição de caráter exploratório a partir de dados 

empíricos sobre a atuação das Patrulhas Maria da Penha obtidos junto ao público 

alvo desta política pública. 

        
Gráfico 11 - Mulheres Assistidas pelo Programa PMP-GV – Segundo Região de 
Moradia – Valores % 

 

               Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV. 

O gráfico 11 apresenta o percentual de respondentes segundo região de 

moradia, sendo que 49,8% das mulheres assistidas participantes da pesquisa são 

residentes no Interior do estado, 31,4% na Capital e 17,4% na Baixada Fluminense e 

1,5% não informaram.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Tabela 3 - Mulheres Assistidas pelo Programa PMP-GV – Por Município 

Município Nº. Abs. %  

Rio de Janeiro 128 31,4%  

Campos dos Goytacazes 24 5,9%  

Miguel Pereira 21 5,1%  

Magé 15 3,7%  

São Gonçalo 14 3,4%  

São João de Meriti 13 3,2%  

Duque de Caxias 12 2,9%  

Petrópolis 12 2,9%  

Engenheiro Paulo de Frontin 10 2,5%  

Mendes 10 2,5%  

Vassouras 10 2,5%  

Miracema 9 2,2%  

Paty do Alferes 9 2,2%  

Nilópolis 8 2,0%  

Nova Iguaçu 8 2,0%  

Angra dos reis 7 1,7%  

Itaocara 7 1,7%  

Teresópolis 7 1,7%  

Outros Municípios 76 18,6%  

NI 8 2,0%  

Total 408 100,0%  

                       Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV. 

A tabela 3 apresenta o quantitativo de municípios de moradia declarado pelas 

respondentes, verificando-se a partir dos dados coletados a menção a 46 municípios 

fluminenses, ou seja, 50% dos municípios existentes no estado Rio de Janeiro.   

Sendo que o munícipio de maior concentração foi o Rio de Janeiro com 31,4%.  

Gráfico 12 - Mulheres Assistidas pelo Programa PMP-GV – Segundo a Faixa Etária 
– % 

  

                    Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV. 
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O gráfico apresenta, em valores percentuais o perfil etário das mulheres 

assistidas pela PMP-GV participantes da pesquisa. Percebe-se pelos dados a 

predominância de mulheres jovens totalizando 63,7% com idade até 40 anos.  

Gráfico 13 - Mulheres Assistidas pelo Programa PMP-GV – Segundo Cor, Raça, 
Etnia – % 
 

 

                      Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV. 
 

 

Em relação ao perfil étnico racial verifica-se que 42,2% das mulheres 

assistidas pela PMP-GV participantes da pesquisa se auto declaram pardas, 40,0% 

brancas, 16,4% pretas, 1,2% amarelas e 0,2% indígenas. Portanto, a partir do 

somatório de pretas e pardas verifica-se a predominância de mulheres negras na 

amostra analisada é de 58,6%.  Nesse sentido cabe destacar que dados empíricos 

referentes à violência e crimes contra a mulher apontam as mulheres negras como 

aquelas com o maior risco de sofrerem os tipos de violências mais graves, inclusive 

a violência letal como homicídio1516, portanto os dados coletados sinalizam que, 

enquanto política pública, a PMP-GV está conseguindo chegar ao grupo mais 

vulnerável na totalidade de mulheres em situação de violência doméstica. Embora, 

devido ao critério de inserção no programa, o perfil das mulheres indicadas para 

atendimento seja fortemente influenciado pelo acesso destas à justiça e ao 

 
15 Segundo dados do Dossiê Mulher 2021, as maiores vítimas de homicídio doloso e tentativa de homicídio em 

2020 foram as mulheres negras, com 186 vítimas ou 66,9% do total de mulheres vítimas de homicídio doloso e 

311 vítimas ou 57,3% do total de mulheres vítimas de tentativa de homicídio. 
16 Segundo dados do Dossiê Mulher 2021, as maiores vítimas de homicídio doloso e tentativa de homicídio em 

2020 foram as mulheres negras, com 186 vítimas ou 66,9% do total de mulheres vítimas de homicídio doloso e 

311 vítimas ou 57,3% do total de mulheres vítimas de tentativa de homicídio. 
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deferimento de uma MPU, percebe-se que o fato de haver predominância no grupo 

atendido pela PMP-GV programa de um perfil de mulheres reconhecidamente em 

maior risco e que o objetivo do programa é atuar de forma preventiva evitando 

reincidências de agressões e o feminicídio, aumenta a possibilidade de efetividade 

desse programa.   

 

Gráfico 14- Mulheres Assistidas pelo Programa PMP-GV – Segundo a 
Escolaridade – % 
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Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV. 

 

O gráfico 14 apresenta o perfil de escolaridade das mulheres assistidas pela 

PMP-GV participantes da pesquisa. Verificando-se que a maior concentração foi de 

Ensino médio completo e incompleto, correspondendo a mais da metade das 

respondentes, 51,2%, seguido das mulheres com nível superior completo ou 

incompleto, 31,4% e o menor percentual foi de mulheres com ensino fundamental 

completo e incompleto, 17,4%. Todavia, deve-se considerar como fator importante 

para esse resultado o próprio formato da pesquisa auto aplicada que termina por 

privilegiar a participação de respondentes com perfil de escolaridade mais elevado.  
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Tabela 4 - Mulheres Assistidas pelo Programa PMP-GV – Atividade Remunerada e 
Renda Familiar 
 

Renda Familiar?  
Atividade Remunerada?  

Total Geral 

Não Sim 

Acima de cinco salários mínimos 6 12 18 

Até 1 salário mínimo 118 110 228 

Até cinco salários mínimos 2 6 8 

Até dois salários mínimos 17 58 75 

Até quatro salários mínimos 6 13 19 

Até três salários mínimos 6 37 43 

S/informação 15 2 17 

Total Geral 170 238 408 

                 Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV. 

 

A tabela 4 apresenta o perfil de renda familiar aproximada declarado pelas 

mulheres assistidas pela PMP-GV participantes da pesquisa. Observa-se que mais 

da metade delas 228 (55,9%) têm renda familiar de até 1 salário mínimo, sendo que 

destas a maior parte, 118 mulheres declararam não exercer atividade remunerada, o 

que sugere, dependência economicamente de algum familiar. Ainda nesse ponto, 

verifica-se a maior parte das mulheres, 238, (58,3%) exercem atividade remunerada, 

porém a maioria delas 110 tem renda familiar até um salário mínimo. Já em relação 

à renda mais alta 26 (6,4%) respondentes mencionaram renda familiar igual ou 

superior a cinco salários mínimos, sendo que destas 18 exercem atividade 

remunerada. 

Gráfico 15 - Mulheres Assistidas pelo Programa PMP-GV – Segundo Número de 
Filhos – % 

 

               Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV. 
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Segundo o gráfico 15, entre as respondentes da pesquisa verifica-se a 

predominância de mulheres com dois filhos (32,6%), seguidas daquelas com um 

filho (26,7%) bem próximo do percentual de mulheres com três filhos ou mais 

(27,2%). Enquanto o menor percentual (8,8%) se referiu a mulheres sem filhos. 

A fim de verificar se as mulheres atendidas pela PMP-GV atendem ao 

requisito: possuir ou ter possuído medida protetiva de urgência deferida, constatou-

se que 91,4% das participantes da pesquisa possuíam MPU enquanto apenas 8,6% 

não. Entretanto, esse percentual de mulheres atendidas pela PMP-GV mesmo sem 

possuir MPU, se explica pelo fato de haver mulheres que espontaneamente 

procuram as equipes da PMP-GV para obter ajuda, acolhimento e informações.    

Adentrando a investigação sobre as percepções das mulheres atendidas 

sobre o programa, buscou-se verificar se as mulheres assistidas pela PMP-GV 

reconheciam a patrulha como um programa da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 

Obtendo 97,3% de respostas “sim”, portanto, a ampla maioria das respondentes 

identificam a PMP-GV como um programa da PMERJ, enquanto 1,5% não 

respondeu à pergunta e 1,2% atribuíram o serviço a outros órgãos como: “polícia 

civil” e “governo”.   

Gráfico 16 – Meio pelo qual tomou conhecimento sobre a PMP-GV 
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          Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV. 

 

Segundo os dados constantes do gráfico 16, verifica-se que o principal meio 

pelo qual as mulheres participantes da pesquisa tomaram conhecimento da PMG-

GV por indicação judicial 42,2%, ou seja, coincide com o modelo de funcionamento 
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predefino para o programa segundo o qual as mulheres são inseridas mediante 

indicação do juiz responsável pela expedição da MPU. Todavia, também se verifica 

que um percentual significativo 28,9% de mulheres que tomaram conhecimento da 

PMP-GV pela própria PMERJ e 13,5% conheceram através da mídia. Esse dado 

aponta para a importância da visibilidade do serviço através da mídia bem como dos 

meios de comunicação internos e externos da Polícia Militar.  

Perguntado se, na opinião das respondentes, existe necessidade de 

complementar o trabalho da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida através 

de outros órgãos ou setores públicos? 30,4% responderam que não havia 

necessidade de complementar o trabalho da PMP-GV e 3,9% não responderam ou 

não sabia informar. Porém a maioria 65,7% opinou que há necessidade de 

complementar o serviço da PMP-GV.  

 

Gráfico 17 - Serviço sugerido em complementação a PMP-GV - % 
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                     Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV. 

 

O gráfico 17 demonstra que dentre os serviços que poderiam complementar o 

trabalho da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida, onde o acompanhamento 

psicológico foi o mais sugerido com 54,2% e o segundo mais sugerido foi a 

assistência jurídica 25,4%. Esse resultado sinaliza para o que outros estudos e 

análises de políticas públicas relacionadas ao enfrentamento da violência doméstica 

já apontam, ou seja, a importância de uma rede de atendimento à mulher em 

situação de violência doméstica que, além dos órgãos do sistema de segurança e 
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justiça, também inclua a assistência psicológica, assistência jurídica e assistência 

social.  

Tabela 5 – Meio pelo qual as mulheres tiveram acesso ao serviço da PMP-GV 
 

Meio de Acesso à PMP-GV N abs. % 

Por indicação do Juiz através de medida protetiva 194 47,5% 

Por indicação da Delegacia 110 27,0% 

Procurei a PMP-GV no Batalhão da minha área de moradia 41 10,0% 

Por indicação de conhecidos 24 5,9% 

Outros 13 3,2% 

A patrulha me procurou  4 1,0% 

NI 22 5,4% 

Total  408 100% 

               Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV.  

 

A tabela 5 demonstra os principais meios de acessos das mulheres 

participantes da pesquisa ao serviço da PMP-GV, sendo que o maior percentual de 

acesso 47,5% se deu por indicação do Juiz através de medida protetiva. Além disso, 

também há um percentual significativo de acesso ao serviço mediante indicação das 

delegacias de Polícia Civil 27,0%, bem como 10,0% de acesso através da busca 

espontânea da patrulha nos batalhões da PMERJ.   

Gráfico 18 – Avaliação do atendimento prestado pela PMP-GV - % 
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                  Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV.  
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O gráfico 18 apresenta o percentual de respostas das 408 participantes da 

pesquisa à pergunta: “Como você avalia o atendimento prestado pelo Programa 

Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida?”, a qual teve 74,8% de avaliação 

“excelente” e 17,2% avaliaram como “bom ou muito bom”. Esses dados indicam um 

alto grau de avaliação positiva do serviço prestado pela PMP-GV por parte das 

mulheres atendidas (91,9%).  

Ainda sobre os dados é importante considerar que 6,1% não responderam à 

pergunta e 2,0% das respondentes avaliaram o serviço como “regular”, dentre as 

respostas sobre a motivação para o grau de avaliação regular do serviço, houve 

menções a problemas relacionados à qualidade de atendimento dos policiais, não se 

sentir segura e dificuldades de renovação da medida protetiva, tais como: “mal 

atendimento por parte dos policiais” e “Mesmo com as visitas de acompanhamento e 

contatos não se sentiu acolhida, protegida”.  

O questionário também buscou investigar a existência de revitimização ou 

possíveis reincidências de agressões após a intervenção do Programa PMP-GV 

através da seguinte pergunta: “Após o início do atendimento pela Patrulha Maria da 

Penha - Guardiões da Vida, você voltou a ser agredida pelo autor contra o qual você 

possui a medida protetiva?”. Nesse sentido, a partir da amostra de 408 mulheres 

participantes da pesquisa, 79,7% (325 mulheres) informaram que não sofreram 

novas agressões, ao passo que 6,1 % (25 mulheres) não responderam e 14,1 % (58 

mulheres) informaram que sofreram novas agressões após o ingresso no programa.    

Quanto às ocorrências de novas agressões não foi possível detalhar quais os 

tipos de violência estiveram presentes nesses casos (se física, moral, patrimonial, 

psicológica ou sexual), todavia cabe destacar que, segundo dados levantados junto 

a coordenação do programa, no período analisado não houve registro de feminicídio 

entre as mulheres inseridas no programa. 

Torna-se importante detalhar os dados que remetem a novas agressões após 

a intervenção do programa, conforme se observa pelo gráfico a seguir:   
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Gráfico 19 – Incidência de novas agressões após atendimento pela PMP-GV – 
Números Absolutos 

 

                   Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV.  

O gráfico 19 traz o detalhamento das respostas positivas à existência de 

novas agressões por parte do autor fato, mesmo após o atendimento da PMP, 

através da seguinte pergunta: “Quantas vezes você foi novamente agredida pelo 

acusado após iniciar o atendimento da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da 

Vida?17”.  De acordo com os dados constatou-se que do total de 58 mulheres que 

declararam haver sofrido novas agressões, 17 (29,3%) foram agredidas uma vez, 14 

mulheres (24,1%) foram agredidas duas vezes e outras 17 (29,3%) forma agredidas 

três vezes ou mais.  

A partir do cruzamento desses dados de reincidência com outras respostas ao 

questionário foi possível identificar a região de moradia das mulheres novamente 

agredidas mesmo após a intervenção da PMP-GV, sendo verificado que a maior 

parte dessas mulheres, 25 (43,1%), são residentes na região do Interior do estado, 

23 (39,7%) residentes na Capital e 10 mulheres (17,2%) na Baixada Fluminense.   

Outro dado que se observa pelo cruzamento dos dados é que a ocorrência de 

agressões após o atendimento não surtiu efeito significativo sobre a avaliação do 

serviço da PMP-GV por parte das respondentes. Nesse sentido, do total de 58 

mulheres que sofreram novas agressões - apenas 3 mulheres (5,2%) avaliaram o 

 
17De acordo com a lógica e ramificação do questionário on line direcionado às mulheres usuárias do programa, a 

pergunta sobre a quantidade de vezes em que a vítima foi novamente agredida, mesmo após iniciado o 

atendimento pela PMP-GV só apareceu para respondentes que na pergunta anterior responderam “sim” para 

pergunta sobre ter sofrido novas após iniciado o atendimento pela PMP-GV. 
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serviço como “regular”, enquanto 42 (72,4%) avaliaram o serviço como “excelente” e 

outras 13 (22,4%) como “bom ou muito bom”.  

Ainda sobre as percepções das participantes da pesquisa verificou-se que a 

maior parte delas (89,0%) considera importante que o Programa PMP-GV continue 

desempenhando este papel de monitoramento das medidas protetivas.  E 87,5% das 

mulheres consideraram que o programa PMP-GV as fazem se sentir valorizadas 

como cidadãs, sendo ainda importante destacar que em relação a esta pergunta, 

1,2% responderam “não se sentir valorizadas ou eram indiferente” e 11% não 

responderam.  

O questionário também buscou identificar a percepção das respondentes 

sobre o peso atribuído à PMP-GV em relação à garantia do cumprimento da medida 

protetiva de urgência por parte do agressor, através da seguinte pergunta: “Você 

considera que mesmo sem o monitoramento da Patrulha Maria da Penha, apenas a 

Medida Protetiva de Urgência já é suficiente para assegurar sua tranquilidade com 

relação ao agressor?”. Sendo que, 72,3% responderam “não”, ou seja, não 

consideram que somente a MPU (sem o monitoramento da patrulha) seria suficiente 

para assegurar sua tranquilidade. Porém 16,4% consideraram que “sim”, apenas a 

MPU seria suficiente e 11,3% não responderam à pergunta.  

Ainda sobre as percepções das mulheres atendidas pelo programa a pesquisa 

buscou identificar se as mesmas fazem associação entre as visitas e 

acompanhamentos realizados pela PMP-GV e o respeito ou cumprimento da MPU 

por parte do agressor. Para tanto foi feita a seguinte pergunta: “Você considera que 

as visitas/acompanhamentos da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida feitos 

a você, contribuem para que o agressor respeite a Medida Protetiva de Urgência e 

não volte a te agredir ou importunar?”, e o resultado se verifica pelo gráfico a seguir:            
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Gráfico 20 – Visitas/Acompanhamentos da PMP-GV contribuem para que o 
agressor respeite a MPU?  
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Sim Não respondeu Indiferente Não

 

                   Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV.  

Portanto, o gráfico 20 demonstra em valores percentuais que a maioria das 

participantes da pesquisa 82,6% responderam “sim” (as visitas/acompanhamentos 

da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida feitos a você, contribuem para que 

o agressor respeite a Medida Protetiva de Urgência e não volte a agredir ou 

importuná-la), enquanto 3,2% responderam “não”, ou seja, para estas as visitas e 

acompanhamentos da PMP-GV não contribuem para que o agressor respeite a 

MPU. Já 3,2% responderam “indiferente”, ou seja, consideram que serviço da PMP-

GV não faz diferença sobre o respeito à MPU por parte do agressor. 

Para melhor qualificar as respostas obtidas, foi realizado o cruzamento entre 

os dados desta pergunta e os da pergunta referente à ocorrência de novos casos de 

agressões após o início do atendimento da PMP-GV. Especialmente considerando 

que ocorrências de novas agressões poderiam influenciar as percepções das 

mulheres revitimizadas sobre os efeitos do serviço da PMP-GV em relação ao 

respeito à MPU pelo agressor. Entretanto, constatou-se que das 58 mulheres que 

sofreram novas agressões 43 delas (74,1%) preponderam “sim”, ou seja, 

consideram que as visitas/acompanhamentos da PMP-GV, contribuem sim para que 

o agressor respeite a MPU e não volte a agredir ou importuná-la. Enquanto 11 

mulheres (19,0%) responderam “não” ou “indiferente”. Portanto, preliminarmente as 

ocorrências de novas agressões parece não influenciar fortemente a percepção das 
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assistidas sobre os efeitos da atuação da PMP-GV e ao respeito à MPU por parte do 

agressor. 

Considerando o modelo de funcionamento da PMP-GV, bem como o grande 

número de mulheres inseridas no programa para acompanhamento e fiscalização 

das MPU, um ponto importante da atuação das equipes e fator de proteção das 

mulheres atendidas, diz respeito à orientação de medidas de segurança e prevenção 

de situações de risco, além disso, o conhecimento sobre as principais atitudes a 

serem tomadas pelas vítimas em caso de violações ou descumprimento da MPU. A 

tabela 6 a seguir apresenta os resultados das respostas a seguinte pergunta: “Em 

caso de violação ou descumprimento da medida protetiva qual seria sua principal 

iniciativa?”. 

 
Tabela 6 – Principal Iniciativa em caso descumprimento de MPU - Nº Abs. – 
Percentuais 

 
Principal Iniciativa em caso descumprimento 

de MPU Nº Abs. % 

Acionar a Patrulha Maria da Penha-Guardiões da 

Vida 244 59,8% 

Acionar a Polícia Militar (190) 98 24,0% 

Não respondeu 45 11,0% 

Registrar novamente na Polícia Civil 9 2,2% 

Comunicar ao Juizado 6 1,5% 

Outros  4 1,0% 

Não fazer nada 2 0,5% 

Total  408 100,0% 

                    Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV.  

Percebe-se pela tabela 6 que no caso de violação ou descumprimento da 

medida protetiva a principal iniciativa de 59,8% das participantes da pesquisa seria 

“acionar a Patrulha Maria da Penha-Guardiões da Vida” e com o segundo maior 

percentual 24,4% aparece “Acionar a Polícia Militar (190)”. Enquanto 2,2% 

responderam que sua principal atitude seria “registrar novamente na Polícia Civil” e 

1,5% “Comunicar ao Juizado”. Portanto, de acordo com os dados, verifica-se que em 

caso de descumprimento de MPU, 83,8% das mulheres teriam como primeira atitude 
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o acionamento da Polícia Militar, quer seja através de seu serviço especializado 

(PMP-GV) ou através do serviço emergencial da PMERJ (Serviço 190).   

A pesquisa também buscou identificar a percepção das mulheres atendidas 

pelo programa quanto ao alcance da proteção da PMP-GV através da seguinte 

pergunta: “Na sua opinião a atuação da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da 

Vida, em termos de proteção, atende somente a você ou se estende também aos 

seus familiares?” Sendo que a maioria 59,1% das participantes da pesquisa 

responderam que “se estende a meus familiares”, ou seja, entendem que o serviço 

possui cobertura de proteção para sua família e 29,9% das mulheres responderam 

“somente a mim” entendendo alcance do serviço como individual ou exclusivo a ela.  

Nesse sentido uma percepção ampliada acerca da cobertura de proteção da 

PMP-GV tanto em relação à mulher vítima de violência quanto aos seus familiares 

pode produzir efeitos favoráveis à imagem institucional da PMERJ perante a 

população, além denotar amplitude de uma política pública voltada para um 

problema, que sabidamente afeta além da mulher vítima outros integrantes da 

família, em especial os filhos.    

Tabela 7 – Frequência de contato da PMP-GV com as mulheres assistidas - Nº 
Abs. – Percentuais 

 
Frequência de contato com PMP-

GV Nº Abs. % 

Pelo menos uma vez por semana 98 24,0% 

Somente em casos de emergência 80 19,6% 

Quinzenal 75 18,4% 

Diário 73 17,9% 

Não respondeu 45 11,0% 

Mensal 8 2,0% 

1 vez ao mês  1 0,2% 

Outros  28 6,9% 

Total  408 100,0% 

                                     Fonte: Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV.  

A principal atividade desenvolvida pelas equipes da PMP-GV é a fiscalização 

das MPU, para isso a frequência de contatos quer sejam eles, presenciais, via 

telefone, chamadas de vídeo ou aplicativo WhatsApp, se constituem em formas 

possíveis de monitoramento das medidas, suporte e atenção às mulheres inseridas 

no programa. 
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A tabela 7 apresenta a frequência de contatos mencionadas pelas 408 

participantes da pesquisa, sendo que o maior percentual 24,0% se referem a 

contatos realizados pelas equipes da PMP-GV com as mulheres assistidas “pelo 

menos uma vez por semana”, já 19,6% das respondentes informa que os contatos 

se dão “somente em casos de emergência”. Sendo que este dado pode denotar 

desde uma atuação menos preventiva e mais reativa por parte das equipes ou ainda 

um esgotamento da capacidade de atendimento dessas patrulhas diante do número 

de assistidas.  Ainda sobre a frequência de contatos, 18,4 % tem contato quinzenal, 

17,9% diário, 2,0% mensal e 0,2% uma vez ao mês. 

Visando verificar a percepção de segurança das mulheres inseridas no 

programa PMP-GV, o questionário incluiu a seguinte pergunta: “Você se sente mais 

segura sendo assistida pela Patrulha Maria Penha?”, a qual teve 86,5% de reposta 

“sim”, 2,4% “não” ou “indiferente” e 11,0% das participantes da pesquisa não 

responderam à pergunta. Portanto, os dados apontam para a uma percepção maior 

segurança por parte das mulheres a partir da assistência da PMP-GV.    

Essas percepções também surgem através de uma pergunta aberta do 

questionário: “Poderia descrever qual seu sentimento em relação ao serviço da 

Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida e de que forma ele impactou na sua 

Vida?”. Sendo que a tendência das respostas a essa pergunta em geral circulou em 

torno de sentimentos de gratidão, segurança, acolhimento em relação ao serviço da 

PMP-GV, como se verifica por alguns dos relatos abaixo:       

“Eu quero dizer que hoje eu acredito na Lei Maria da Penha. Realmente ela 
funciona. Eu só tenho a agradecer o atendimento e acompanhamento que 
fazem comigo. Eu agradeço muito Deus por ter a ajuda de vocês. Me 
impactou com a forma que nos tratam: com respeito, carinho e realmente 
dão valor às mulheres. Eu chego a me emocionar, pois me sinto protegida 
por vocês, abaixo de Deus. (Survey aplicado a mulheres atendidas pela 
PMP-GV) “Fiquei surpresa com tudo. Com as perguntas e a preocupação 
dos mesmos. Nunca vivi isso.” (Survey aplicado a mulheres atendidas pela 
PMP-GV) “Fui muito bem amparada. Fiquei até emocionada pois não achei 
que seria tão rápido e muito eficiente e agora consigo ficar um pouco mais 
tranquila até por segurança das minhas filhas. Pois, ter o contato direto da 
viatura facilita bastante.” (Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-
GV) “Segurança, apoio, ser valorizada, saber que não estou sozinha 
literalmente. Pra mim Deus enviou "Anjos" presente aqui na terra pra cuidar 
de mim e minha família. Gratidão. Que nunca acabe.” (Survey aplicado a 
mulheres atendidas pela PMP-GV) 

Portanto, a partir das informações levantadas através do questionário 

destinado ao público alvo da política pública ora analisada, constata-se que na 

perspectiva das participantes da pesquisa que o Programa Patrulha Maria da Penha- 
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Guardiões da Vida é objeto de avaliação positiva e reconhecimento de seu 

desempenho junto as mesmas.  

Além disso, dado o escopo e objetivos do programa em linhas gerais os 

dados também sinalizam para um funcionamento da política pública de acordo com 

suas diretrizes preestabelecidas. Os resultados levantados junto ao público-alvo 

desta política pública, contribuem para subsidiar as respostas à pergunta norteadora 

desse estudo, ou seja, “de que forma a política pública estabelecida através do 

Programa Patrulha Maria da Penha-Guardiões da Vida (PMP-GV) promove proteção 

às mulheres vítimas de violência?”. E em linhas gerais, segundo os dados até aqui 

apresentados, o programa PMP-GV possui ampla cobertura no estado do Rio de 

Janeiro e sua principal estratégia de atuação preventiva e o contato direto com as 

mulheres assistidas, através das fiscalizações do cumprimento das medidas 

protetivas (realizadas de forma presencial ou mediante contatos telefônicos ou por 

aplicativos de mensagens) produz efeitos tanto na percepção de segurança das 

vítimas de violência doméstica quanto na baixa reincidência de agressões reportada. 

Sendo que 82,6% das mulheres entrevistadas responderam que as visitas e 

acompanhamentos da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida contribuem 

para que o agressor respeite a Medida Protetiva de Urgência e não volte a agredir 

ou importuná-la. “Tranquilidade e segurança. O Serviço da Patrulha Maria da Penha 

trouxe a mim e aos meus familiares mais paz, tranquilidade e uma segurança 

efetiva.” (Survey aplicado a mulheres atendidas pela PMP-GV). 

Por fim, o programa PMP-GV recebeu uma boa avaliação da qualidade do 

serviço prestado por parte das mulheres assistidas, das quais 74,8% consideram o 

serviço “excelente” e 17,2% avaliaram “bom ou muito bom”, ou seja, o programa 

goza de um alto grau de avaliação positiva junto ao seu público alvo (91,9%).  

Os dados e análises subsequentes são provenientes dos resultados dos 

questionários aplicados aos policiais militares atuantes no programa PMP-GV. 

Atualmente o serviço possui 180 policiais diretamente classificados e atuantes nas 

45 equipes da PMP-GV em todo estado do Rio de Janeiro. O questionário foi 

enviado para todos os 180 policiais, sendo que, deste total, 160 participaram da 

pesquisa respondendo ao mesmo de modo voluntário e anônimo. Portanto, os dados 

aqui tratados correspondem as informações coletadas junto a 88,9% do universo 
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dos integrantes da PMP-GV18 atuantes na ponta da linha da política pública aqui 

analisada. 

Em relação ao perfil dos policiais militares integrantes das equipes da PMP-

GV, verifica-se a partir dos dados coletados que atualmente o efetivo é composto de 

52,5% de policiais do sexo masculino e 47,5% de policiais de sexo feminino. Esses 

dados apontam para a manutenção de uma das premissas do programa, ou seja, a 

premissa de que as equipes deverão ser preferencialmente formadas por duplas de 

profissionais do sexo masculino e feminino.  Apesar de a proporção de homens e 

mulheres ainda não ser 50% para cada, os percentuais são próximos, o que 

contrasta com o percentual de mulheres na Polícia Militar, em torno de 10%.    

 

Gráfico 21 - Policiais Militares integrantes da PMP-GV – Segundo o tempo de 
serviço na PMERJ 
 

 

                         Fonte: Survey aplicado aos policiais militares integrantes da PMP-GV.  

O gráfico 21 apresenta o tempo de serviço na PMERJ dos policiais 

integrantes do programa PMP-GV, sendo que 64,5% tem até 10 anos de serviço, o 

que imprime ao serviço a predominância de um perfil de profissionais jovens.  Como 

ainda se verifica, 13,8% dos integrantes da PMP-GV tem de 11 a 15 anos de 

serviço, 8,8% tem de 16 a 20 anos de serviço e 13,1 tem mais de 21 anos de 

serviço.  

 
18 O envio e coleta dos questionários aos policiais e a coleta de dados ocorreu no mês de fevereiro de 2022.  
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Considerando que o tempo de serviço influencia no grau hierárquico do 

policial militar a PMP-GV é majoritariamente composta por Cabos e Soldados 

(63,8%), sendo que entre os Sargentos o percentual é 27,5% e 1,3% de 

subtenentes.        

Já em relação ao perfil étnico racial 49,4% dos policiais se autodeclararam 

pardos e 21,3% pretos, ou seja, o programa é integrado por 70,6% de policiais 

negros. Os brancos correspondem a 28,1% do efetivo da PMP-GV. 

Em relação a idade 32,5% tem até 35 anos de idade, 35,6% tem de 36 até 40 

anos. Portanto, 68,1% do efetivo da PMP-GV tem até 40 anos de idade. Enquanto 

28,8% tem entre 41 e 50 anos e 3,1% tem de 51 a 55 anos de idade.  

 

Gráfico 22 - Policiais Militares integrantes da PMP-GV – Segundo o grau de 
escolaridade - % 

 

              Fonte: Survey aplicado aos policias militares integrantes da PMP-GV.  

 

O Gráfico 22 demonstra um perfil de escolaridade entre os integrantes da 

PMP-GV predominantemente composto por profissionais com formação em nível 

superior completo ou incompleto (62,5%). Sendo que 23,1% possuem ensino 

superior, 25,6% nível superior incompleto, 12,1% pós-graduação, 1,9% pós-

graduação em andamento e 37,5 possuem nível médio de escolaridade.  
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Gráfico 23 - Policiais Militares integrantes da PMP-GV – Segundo tempo de 
trabalho na Patrulha - %  
 
 

 

           Fonte: Survey aplicado aos policiais militares integrantes da PMP-GV.  

 

O gráfico 23 baseado na pergunta: “Há quanto tempo você trabalha no 

Programa Patrulha Maria da Penha-Guardiões da vida?”, a qual busca investigar o 

grau de permanência ou rotatividade dos profissionais na PMP-GV. Os dados 

apontam que a rotatividade dos profissionais empregados na PMP-GV é 

relativamente baixa. Nesse sentido 56,7% dos policiais militares permanecem nesse 

serviço desde o início do programa e 22,3% estão na função no período 1 e dois 

anos, enquanto apenas 21,0 % do efetivo integra o serviço no período de 6 meses a 

1 ano. A baixa rotatividade dos profissionais nesse serviço em parte, pode ser 

explicada pela natureza especializada e seu grau elevado de institucionalidade. 

Nesse aspecto, a existência de instrumentos formais como diretrizes internas, 

protocolos e convênio com órgãos externos dificultam a substituição de profissionais. 

Todavia, deve-se ainda considerar que o tempo de permanência em 

determinado serviço também pode afetar negativamente a motivação e empenho 

dos profissionais no serviço prestado. Sendo este um dos aspectos a serem 

analisados ainda ao longo deste trabalho. 

A essa análise se complementa às condições de ingresso dos policiais 

militares no Programa PMP-GV, sendo que de acordo com os dados coletados, 

apenas 6,4% (10) não foram voluntários para o serviço. Enquanto 93,7% se 



88 

 

declararam voluntários. Seguramente este é dos fatores mais determinantes para o 

engajamento e resultados obtidos nessa atividade. 

Outro ponto investigado através do questionário aplicado aos policiais, diz 

respeito ao perfil disciplinar dos integrantes da PMP-GV, ou seja, qual o grau de 

desvios de conduta ou transgressões da disciplina destes profissionais durante o 

período em que encontram lotados na PMP-GV. Para tanto foi feita a seguinte 

pergunta: “Durante o período em que você se encontra lotado na Patrulha Maria da 

Penha, você teve algum problema sob o ponto de vista disciplinar, tais como: 

responder a DRD19, receber punições ou responder a averiguações ou IPM na 

condição de investigado(a)/ averiguado (a)?”. Sendo que 86,0% dos responderam 

“não” e 14,0% “sim”, portanto, verifica-se que o efetivo da PMP-GV tem perfil possui 

baixa incidência de transgressões disciplinares e desvios de conduta. 

 

Gráfico 24 - O programa PMP-GV ajuda a reduzir os índices de violência 
doméstica contra mulheres? - Policiais Militares integrantes da PMP-GV - %   

 

 

           Fonte: Survey aplicado aos policiais militares integrantes da PMP-GV.  

 

Sobre as percepções dos policiais sobre os efeitos do trabalho da PMP-GV na 

redução dos índices de violência doméstica contra mulheres, 91,7% acredita que o 

serviço contribui para a redução enquanto 8,3% acredita que contribui “em parte”. 

Embora a pergunta oferecesse a opção “não”, nenhum dos respondentes optou por 

 
19 DRD – Documento de Razões de Defesa; IPM- Inquérito Policial Militar. 
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esta resposta. Portanto, esses dados sinalizam uma alta crença por parte dos 

Policiais Militares integrantes da PMP-GV nos efeitos de seu trabalho.  

 

Gráfico 25 - Você sente a necessidade de uma capacitação ou uma 
especialização maior para atuar no Programa PMP-GV? - Policiais Militares 
integrantes da PMP-GV - %   
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           Fonte: Survey aplicado aos policiais militares integrantes da PMP-GV.  

 

Os Policiais Militares integrantes do programa também demonstraram a 

necessidade de maior capacitação ou especialização para atura na PMP-GV, sendo 

que 64,6% responderam “sim”, enquanto 35,4% responderão “não” haver 

necessidade de maior capacitação. No detalhamento desta pergunta, aos que 

responderam “sim”, foi perguntado qual tipo de se capacitação o respondente 

considerava mais importante, conforme se verifica no gráfico a seguir.  
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Gráfico 26 - Dos tipos de capacitação ou conhecimento apresentados abaixo, 
qual você consideraria mais importante para sua atuação no programa PMP-
GV? - Policiais Militares integrantes da PMP-GV - %   
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           Fonte: Survey aplicado aos policiais militares integrantes da PMP-GV.  

 

O gráfico 26 apresenta o detalhamento da pergunta que buscou identificar 

dentro de um rol de técnicas e conhecimentos apresentados qual o respondente 

considerava mais importante sendo eles: “Conhecimentos jurídicos, atualização das 

leis relativas à violência contra a mulher”, “Conhecimentos sobre atuação dos órgãos 

da rede atendimento à mulher em situação de violência”, “Técnicas de abordagem 

adaptadas às ocorrências de Violência Doméstica”, “Oratória e técnicas para 

realização de palestras”, “Todas as opções acima” e “Outro (especifique)”. 

Segundo os dados 70,6% consideraram importante a capacitação em todas 

as opções apresentadas, sendo que depois desta resposta o maior percentual das 

respostas foi relativo aos “Conhecimentos jurídicos, atualização das leis relativas à 

violência contra a mulher”, esse dado pode revelar desde os reflexos das constantes 

atualizações legislativas quanto a complexidade do trabalho de fiscalização das 

medidas protetivas que geralmente demandam leitura, análise de sentenças 

judiciais.       



91 

 

Ainda sobre esta pergunta um dos respondentes sinalizou a necessidade de 

“uma reciclagem temporária para ajustes e feedback relativo aos serviços no intuito 

de um melhor aprimoramento.” 

Dados referentes à motivação e engajamento para o trabalho apareceram 

através de uma pergunta aberta do questionário: “Qual é sua principal motivação 

para trabalhar no Programa Patrulha da Penha-Guardiões da Vida.”. Sendo que a 

tendência das respostas a essa pergunta em geral circulou em torno de motivações 

como: ajudar, fazer a diferença, reconhecimento: 

“Todo reconhecimento perante a todas pessoas vítimas de violência 
doméstica, mostrando que a polícia militar que na maioria das vezes possui 
o estereótipo de uma polícia truculenta, passa a ser algo amável por 
pessoas que reconhece o trabalho do policial com empatia e respeito. 
Sendo assim um grande orgulho se dedicar a essa missão que só faz o bem 
e tem todo reconhecimento. ”Survey aplicado aos policiais militares 
integrantes da PMP-GV.“Tenho 2 filhas e quando eu ajudo uma mulher, 
sinto que estou ajudando a construir um futuro melhor para elas”.Survey 
aplicado aos policiais militares integrantes da PMP-GV.“Ajudar mulheres e 
contribuir para um trabalho tão importante não só na polícia militar como na 
sociedade em geral”.Survey aplicado aos policiais militares integrantes da 
PMP-GV.“Poder fazer a diferença na vida das vítimas, é muito gratificante 
quando vejo a alegria delas por terem alguém para ajudá-las.”Survey 
aplicado aos policiais militares integrantes da PMP-GV. 

 

Neste sentido, percebe-se, através dos dados coletados pelo questionário 

aplicado aos policiais militares, a configuração de um perfil profissional esperado 

para atuação em um serviço especializado. O grau de interação com outras 

instituições atuantes na rede especializada de atendimento às mulheres em situação 

de violência, além das percepções destes sobre a receptividade das mulheres 

vítimas de violência doméstica ao atendimento da Patrulha Maria da Penha-

Guardiões da Vida.   

Por fim, percebe-se que tanto os dados secundários ora apresentados, no 

que tange ao número de atendimentos e número de mulheres assistidas, bem como 

os dados primários, no diz respeito a percepção destas mulheres e dos policiais 

militares que participam do programa, traduzem evidências que respondem aos 

objetivos Geral e específicos desta pesquisa, uma vez que, estampam-se uma 

atuação ampla, estruturada, efetiva e comprometida em combater o fenômeno da 

violência doméstica contra mulher e por outro lado um desempenho positivo, em 

virtude de resultados que nos induzem a afirmar que o propósito do programa está 

sendo alcançado.     
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar uma política pública 

estabelecida através do Programa Patrulha Maria da Penha-Guardiões da Vida 

(PMP-GV) buscando entender de que forma esse serviço promove proteção às 

mulheres vítimas de violência.   

Tomando como ponto de partida o reconhecimento da complexidade do 

problema da violência contra mulher no Brasil e, de modo específico, no Rio de 

Janeiro e na Polícia Militar. A Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro é uma 

instituição diária e intensamente demandada para o primeiro atendimento ou 

atendimento emergencial às mulheres em situação de violência através do serviço 

190. Todavia, em agosto de 2019 resolve instituir o Programa Patrulha Maria da 

Penha – Guardiões da Vida como uma política pública aplicada a todo estado do Rio 

de Janeiro.  

A construção dessa política pública envolve desafios como a atuação 

focalizada em um grupo específico e vulnerável, além de selecionar e capacitar 

inteiramente profissionais com perfil adequado para uma missão com status de 

serviço especializado no atendimento à mulher em situação de violência.  

O ciclo da violência demonstra o quão complexo é interagir com este mundo 

que envolve uma série de conjunturas psicológicas, sociais e econômicas. O policial 

militar necessita ter um preparo muito específico, dentro de uma política diretamente 

voltada para tratar um assunto tão constrangedor, uma vez que o ambiente familiar é 

a última fronteira que se pensa em macular e aonde ocorre, muitas vezes, fatos que 

deixam sequelas psicológicas pelo resto da vida dos envolvidos.    

A PMP-GV tem uma missão inconteste no enfrentamento da violência 

doméstica contra mulher, a ampliação desta modalidade de policiamento, tem a 

possibilidade de ser um caminho que venha a expandir de forma incisiva, não 

somente no combate à violência contra a mulher assistida, mas a proteção de toda a 

família atingida pelo agressor e acima de tudo a mitigação do auge da violência que 

é o fator morte, através do feminicídio. 

A vida é nosso maior bem e preservá-la muitas das vezes foge da 

possibilidade individual de cada cidadão, desta feita, é dever do Estado intervir 

atuando de forma adequada frente a esta demanda social. Os números de 

ocorrências de violência doméstica contra a mulher, neste estudo demonstrado, não 
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somente no Brasil, mas em todo mundo, traduz uma realidade que deve ser 

evidenciada no planejamento estratégico da gestão pública, como forma de 

estabelecer um novo paradigma social, onde o Estado como detentor da força 

pública, deverá demonstrar que o ambiente doméstico tem que ser respeitado, 

senão será devidamente intervencionado na proporção necessária.  

Dentro de um aspecto gerencial e de uma modernização da própria 

administração pública, a Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida está 

entronizada dentro de uma gestão, onde se direciona o aparato estatal a demanda 

social específica, ou seja, a necessidade direta do cidadão. A base precípua da 

organização pública está em realizar um planejamento, na busca de conhecer e 

centralizar os serviços públicos para o equacionamento e modificação do status quo 

de uma situação social aviltante em uma situação almejada. (Motta, 2007) .  

Para que ocorra um acesso aos serviços públicos de modo não 

paternalista, deve-se se ter uma gestão que demonstre uma interação social em que 

se quebre a síndrome do nós – eles, onde os gestores públicos são figuras distantes 

do anseio social e autocentradas em seus interesses. Nesta toada, se enleva o 

sentimento do descrédito da sociedade nos serviços públicos, tendo em vista a 

afronta aos princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana, uma vez que 

está presente, muito intensamente, no meio da sociedade, a falta de um sistema de 

saúde, de um sistema educacional, de um sistema de segurança, de um sistema de 

segurança alimentar , e de outros serviços essenciais que devem estar disponíveis 

através de representantes do Estado, os quais devem estar na linha de frente para 

dinamizar a máquina pública e não encastelados em mordomias e privilégios . 

(Motta, 2007) 

Neste sentido, o programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida 

assume uma postura de vanguarda na gestão pública brasileira, quando trata tão de 

perto um problema social de alta complexidade como a violência doméstica contra 

mulher. Fato este emblematizado nas respostas tecidas pelas mulheres atendidas 

pelo programa, onde 91,9% avaliaram o programa como no mínimo BOM.   

Como foi aludido no presente estudo o fenômeno da violência doméstica 

contra mulher é tratado por organismos internacionais, tais como a ONU e OMS, 

como um problema de saúde pública, em face de afetar um grande número de casos 

e requerer um esforço dos setores médicos – hospitalares de forma recorrente. 

Ressalta-se que o outro viés que este fenômeno aflige é o da segurança que 
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envolve o cidadão e sua família. Neste caso, um dos remédios a ser aplicado está 

na utilização de políticas públicas de prevenção terciária, ou seja, uma resposta 

efetiva do Estado para mitigar os impactos da violência, prevenir a reincidência com 

o objetivo de promover a responsabilização de quem mal causou as vítimas.  

A taxa de feminicídio no estado do Rio de janeiro na ordem de 3,9 por 100 mil 

mulheres em 2018, ainda está distante da taxa mundial que gira em torno de 2,3, 

desta forma verifica-se que o fenômeno da violência contra mulher deve ser 

estudado e monitorado, em face da magnitude de informações que envolvem a 

origem do fenômeno, seus atores, suas consequências e sua evolução. 

Nesse aspecto, cabe destacar que apesar do elevado volume de 

atendimentos realizados diariamente de forma emergencial pela PMERJ, a mesma 

até a criação da Patrulha Maria da Penha- Guardiões da Vida não integrava 

formalmente a rede especializada de atendimento, nesse sentido a PMP-GV além de 

suprir essa lacuna institucional, também vem se firmando como um serviço 

reconhecido e prestigiado como se verificou pelo Prêmio  Internacional de Boas 

Práticas concedido pela ORU (Organização das Regiões Unidas) em conjunto com o 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) ao Programa 

Patrulha Maria da – Guardiões da Vida em dezembro de 2021. 

Sendo assim, os resultados apresentados e os dados da pesquisa empírica 

produzidos junto aos principais segmentos de atores implicados por esta política 

pública, ou seja, as mulheres atendidas e os policiais da PMP-GV, nos dão 

importantes pistas sobre os caminhos trilhados na construção, institucionalidade e 

consolidação desse serviço que pode, em alguma medida servir de referência para 

outros campos das políticas públicas. 
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ANEXO A – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DO PROGRAMA “PATRULHA MARIA DA PENHA- GUARDIÕES DA VIDA” 

CONVÊNIO 

TERMO Nº 003/407/2021 

 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
PROGRAMA “PATRULHA MARIA DA PENHA – GUARDIÕES DA VIDA”, EM TODOS OS 
BATALHÕES DE ÁREA DA PMERJ, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR, O MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Processo Administrativo SEI nº 2021-0636558 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Av. Erasmo Braga 
nº 115, Centro, Rio de Janeiro – RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.538.734/0001-48, 
doravante denominado Tribunal, neste ato presentado por seu Presidente, Desembargador 
Henrique Carlos de Andrade Figueira, o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Polícia Militar, doravante denominada SEPM, com endereço na 
Rua Evaristo da Veiga, nº 78, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 
32.690.668/0001-02, neste ato representada por seu Secretário de Estado da Polícia 
Militar, Coronel PM Rogério Figueredo de Lacerda, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas conforme nomeação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 
01 de janeiro de 2019, anexado ao documento eletrônico nº 2440360 do mencionado 
Processo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Avenida 
Marechal Câmara, nº 370, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 
28.305.936/0001-40, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano 
Oliveira Mattos de Souza, doravante denominado MPRJ,  e a Defensoria Pública Geral 
do Estado do Rio de Janeiro , com endereço na Avenida Marechal Câmara, nº 314, 
Centro, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 31.443.526/0001-70, neste ato 
representada pelo Defensor-Público Geral, Dr. Rodrigo Baptista Pacheco, doravante 
denominada DPGE, firmam o presente Convênio, autorizado no documento eletrônico nº 
2508597 do Processo Administrativo SEI nº 2021-0636558, mediante as seguintes 
cláusulas e condições que o regerão, em harmonia com os princípios e normas da 
legislação aplicável à espécie, especialmente o disposto no artigo 116 da Lei Federal nº 
8.666/93, que os partícipes declaram conhecer, subordinando-se incondicional e 
irrestritamente, às suas estipulações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) - O objeto deste Convênio consiste na cooperação 
mútua entre os partícipes para a manutenção e a ampliação do Programa "Patrulha Maria 
da Penha - Guardiões da Vida", em todos os batalhões de área da PMERJ, cuja principal 
atribuição será o atendimento e monitoramento das mulheres com as Medidas Protetivas de 
Urgência deferidas pelo 

Poder Judiciário, bem como a fiscalização de seu cumprimento pelos agressores, conforme 
o Plano de Trabalho anexado no documento eletrônico nº 2462356 do mencionado 
Processo, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os 
modos, fins e efeitos legais. O objeto relacionado no caput desta cláusula será executado 
nas unidades operacionais da PMERJ em que houver equipe do PAMESP – Patrulhamento 
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Monitorizado Especial – denominado Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida, com 
viatura caracterizada e identidade visual específica para o atendimento às demandas, 
podendo demais ações previstas nas obrigações serem realizadas em outros locais, 
adequadamente, conforme a necessidade e a demanda. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA (DAS METAS) – A meta a ser atingida com o presente convênio é: 
Atender ou monitorar pelo menos 90% (noventa por cento) das mulheres com medidas 
protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário e encaminhadas à Patrulha Maria da 
Penha Guardiões da Vida. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA (DAS OBRIGAÇÕES) – Cabe ao Tribunal: através dos juizados 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, comunicar os deferimentos das medidas 
protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha ao Batalhão da PM da sua 
respectiva área de jurisdição, por e-mail, telefone e/ou ofício, devendo anexar a cópia da 
decisão judicial, a cópia da petição inicial e os dados que permitam contactar a vítima; esse 
comunicado será acompanhado, sempre que possível, do Formulário Nacional de 
Avaliação de Risco implantado pelo Conselho Nacional de Justiça, para que a Patrulha 
estabeleça uma escala de prioridade no roteiro de visitas às vítimas, conforme o grau de 
vulnerabilidade e risco da mulher em situação de violência; estabelecer um canal de 
comunicação ágil e direto, entre o Juízo competente e o Batalhão de Polícia Militar 
responsável pela respectiva área territorial, quando do deferimento de medidas protetivas 
de urgência em todo estado do Rio de Janeiro; comunicar à Patrulha Maria da Penha - 
Guardiões da Vida, responsável pelo caso, a eventual soltura do réu agressor;  através da 
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar – COEM – em parceria com a Polícia Militar, acompanhar e monitorar o projeto 
Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida, com análise dos dados e indicadores dos 
resultados, visando seu aprimoramento; através da COEM, colaborar para a capacitação 
inicial e continuada dos/as policiais militares que atuarão na Patrulha Maria da Penha - 
Guardiões da Vida na área do combate e prevenção à violência contra a mulher; 
encaminhar, através dos Tribunais do Juri, as vítimas sobreviventes de tentativa de 
feminicídio, com medidas protetivas deferidas, para acompanhamento pela Patrulha Maria 
da Penha Guardiões da Vida.  Cabe à SEPM: atuar na fiscalização e acompanhamento das 
medidas protetivas deferidas pelo Judiciário conforme os termos deste convênio; ministrar 
palestras e cursos de capacitação no combate e prevenção à violência doméstica e familiar 
contra a mulher;  auxiliar os órgãos competentes no apoio e acompanhamento das vítimas 
para retirada dos seus pertences e documentos do lar, levando em consideração questões 
como os riscos à própria vítima e aos policiais; realizar visitas periódicas às vítimas 
assistidas de acordo com roteiros e frequência adaptados à necessidade, à gravidade do 
caso e à capacidade operacional do Batalhão de Área; fornecer, periodicamente, relatório 
com informações quantitativas e qualitativas sobre a execução do programa à COEM; 
designar, dentro de suas unidades operacionais, uma equipe especializada e devidamente 
qualificada, conforme os critérios da própria Secretaria (PAMESP – Patrulhamento 
Motorizado Especial – denominada Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida), com 
viatura caracterizada com a identidade visual específica para o atendimento às demandas 
supracitadas; manter atualizados ou comunicar qualquer alteração à COEM de todos os 
telefones funcionais e e-mails institucionais das Patrulhas Maria da Penha - Guardiões da 
Vida. Cabe ao MPRJ: colaborar com a integração de procedimentos entre a Polícia Militar e 
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de forma a imprimir celeridade no que 
se refere ao acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida nas 
medidas protetivas de urgência em todo o Estado; quando observada a necessidade de 
especial proteção decorrente da análise do grau de vulnerabilidade e risco da mulher em 
situação de violência, o MPRJ poderá requerer, no processo, o acompanhamento da 
vítima, pela Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida, da área territorial, por meio do 
respectivo Batalhão da Polícia Militar; colaborar, por meio do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça Criminais, em parceria com a Polícia Militar e com os demais 
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convenentes, no acompanhamento e monitoramento do projeto Patrulha Maria da Penha - 
Guardiões da Vida com análise dos dados e indicadores dos resultados, visando seu 
aprimoramento; colaborar, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça Criminais, para a capacitação dos/as policiais militares que atuarão na Patrulha 
Maria da Penha Guardiões da Vida na área do combate e prevenção à violência contra a 
mulher; verificada a necessidade de acompanhamento da vítima com medida protetiva de 
urgência (MPU) deferida, o órgão de assistência às vítimas, poderá oficiar ao Batalhão da 
PM da área, por e-mail, solicitando a inclusão da assistida no programa, devendo anexar a 
cópia da decisão judicial de deferimento da medida protetiva de urgência. Cabe à DPGE: 
verificada a necessidade de acompanhamento da vítima com medida protetiva de 
urgência (MPU) deferida, o órgão de assistência às vítimas, poderá oficiar ao Batalhão da 
PM da área, por e-mail, solicitando a inclusão da assistida no programa, devendo anexar a 
cópia da decisão judicial de deferimento da medida protetiva de urgência; estabelecer um 
canal de comunicação ágil e direto, entre o órgão da Defensoria Pública e o Batalhão de 
Polícia Militar responsável pela respectiva área territorial, para encaminhamentos, 
orientações e suporte técnico aos/às patrulheiros/as; colaborar para a capacitação dos/as 
policiais militares que atuarão na Patrulha Maria 
da Penha - Guardiões da Vida na área do combate e prevenção à violência contra a mulher. 
 
CLÁUSULA QUARTA (DO PRAZO) - O presente Convênio entrará em vigor na data de 
07/08/2021, sendo de 60 (sessenta) meses o prazo de sua vigência.  

CLÁUSULA QUINTA (DOS CASOS OMISSOS) - Os casos omissos serão resolvidos de 
comum acordo pelos convenentes. 

CLÁUSULA SEXTA (DA DENÚNCIA) - A denúncia poderá ser feita de comum acordo entre 
os convenentes, ou unilateralmente, por qualquer deles, mediante notificação, por escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitadas as obrigações assumidas até esse 
momento. Cabe denúncia na desistência de um convenente em prosseguir no projeto 
conveniado, inviabilizando lhe a execução.  

CLÁUSULA SÉTIMA (DO ACOMPANHAMENTO) -  Os convenentes indicarão 
representantes para acompanhar o desenvolvimento dos objetivos e metas, e se 
comunicarão por escrito, no curso da execução dos serviços, diretamente ou por quem 
vierem a indicar, e fiscalizar a fiel observância das disposições deste Convênio. A 
fiscalização, por parte do Tribunal, será exercida pelo Juízo de Direito responsável pela 
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COEM). 

CLÁUSULA OITAVA (DA ALTERAÇÃO) - O presente Convênio poderá ser alterado, a 
qualquer tempo, mediante termo aditivo, por consenso entre os convenentes.   

CLÁUSULA NONA (DO ÔNUS) - Cada Convenente arcará com o ônus relativo às suas 
respectivas obrigações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS E DO RECEBIMENTO, 
DO ENVIO E DA ASSINATURA DE DOCUMENTOS) - A comunicação de todos os atos 
efetivados entre o Tribunal, e os convenentes , bem como a assinatura, o envio e o 
recebimento de documentos, serão em meio digital, utilizando-se, obrigatoriamente, do 
Processo Administrativo Eletrônico do TJRJ - SEI, mediante credenciamento de acesso 
como usuário externo, providência a qual se obrigam as partes , quando demandadas pelo 
Tribunal, nos termos do Ato Normativo TJ nº 19/2020. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA FORMALIZAÇÃO) - O presente instrumento será 
firmado através de assinatura eletrônica, certificada pelo Sistema Eletrônico de Informações 
do TJRJ - SEI, garantida a eficácia das cláusulas cujo compromisso é assumido, sendo 
considerado celebrado na data da última assinatura dos representantes das partes.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA PUBLICAÇÃO) - Em 20 (vinte) dias, contados da 
data da última assinatura eletrônica pelos representantes das partes, o Tribunal 
providenciará a publicação no DJERJ, em resumo, do presente Convênio.  

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA  (DO  FORO) - Não haverá estabelecimento de 
Foro. Eventuais dúvidas e controvérsias oriundas deste instrumento serão dirimidas de 
comum acordo pelas partes. Justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento 
na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do Ato Normativo TJ nº 19/2020.    
 
 

Rio de Janeiro, data da última assinatura eletrônica. 
 
Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Coronel PM Rogério Figueredo de Lacerda 
Secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeir0  
Luciano Oliveira Mattos de Souza 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Rodrigo Baptista Pacheco 
Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DESTINADO AS MULHERES PMP 
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