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papel do Ministério Público para tirar o fe-
minicídio da invisibilidade, seja orientando 
a investigação policial, seja pedindo a cir-
cunstância agravante na denúncia.

• Projeto de lei pode incluir no Código 
Penal uma quali� cadora para o crime de ho-
micídio em razão do gênero. Apresentado pela 
CPMI que investigou a violência contra as mu-
lheres no País, a proposta é utilizar o tipo pe-
nal especí� co para distinguir este crime entre 
todos os homicídios de mulheres. 

• Experiências nos Estados: no Rio da 
Janeiro, uma portaria da Polícia Civil orienta 
a investigação nos casos de homicídios de 
mulheres; no Mato Grosso e Paraná, varas 
especializadas em violência contra as mu-
lheres processam os crimes contra a vida 
até a fase de pronúncia. Essas iniciativas 
buscam garantir a qualidade na coleta de 
provas, a materialidade do crime e a res-
ponsabilização dos agressores. 

• Defensores do Estado de São Paulo 
dão exemplos de como a atuação em favor 
dos direitos da vítima pode contribuir para 
proteger a vida da mulher.

Feminicídio é o assassinato de 
uma mulher pela condição 
de ser mulher. Quase sempre 

cometido por homens contra as 
mulheres, suas motivações são o 
ódio, o desprezo ou o sentimento 
de perda da propriedade sobre elas. 

No País, a circunstância que 
mais preocupa representantes 
do Estado engajados em im-
pedir a violência de gênero é a 
do feminícidio íntimo, aquele 
cometido em contexto de vio-
lência doméstica, em que há 
ou houve relação íntima ou de 
afeto entre assassino e vítima. 
São mortes que, na maioria das 
vezes, poderiam ser evitadas 
rompendo-se o ciclo de violên-
cia por meio de mecanismos 
previstos na Lei Maria da Penha. 

A terceira edição do Informativo Compro-
misso e Atitude traz para debate as conquistas e 
desafi os na atuação do Estado para coibir essa 
grave forma de violência contra as mulheres no 
Brasil. Também discute as medidas necessárias 
para proteger a vida das mulheres no País, 
como a tipi� cação penal e adoção de protoco-
los de investigação.

Nesta edição, confi ra:
• Reportagem reúne dados sobre os 

assassinatos de mulheres no Brasil, que aju-
dam a dimensionar o desa� o colocado para 
o poder público. Mostra também as ações de 
órgãos da ONU para investigar e enfrentar o 
problema, além das iniciativas de 11 países 
latino-americanos que já criaram leis especí-
� cas para coibir o feminicídio.

• Em artigo exclusivo, a pesquisadora 
e secretária executiva da SPM-PR Lourdes 
Bandeira avalia o problema do feminicídio 
no Brasil e aponta caminhos que podem 
ajudar a enfrentá-lo.

• Entrevista com a subprocuradora-
-geral da República Ela Wiecko destaca o 
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CONJUNTURA

Desa� os e recomendações
para enfrentar o feminicídio
no Brasil e no mundo

Por falta de um tipo penal especí� co ou 
de protocolos que obriguem a designa-
ção do assassinato de uma mulher em 

razão do gênero em grande parte da rede 
de Saúde ou Segurança Pública, o feminicí-
dio ainda conta com poucas estatísticas que 
apontem sua real dimensão no País.

O Mapa da Violência 2012 (Cebela/Flac-
so) é uma referência sobre o tema e revelou 
que, com uma taxa de 4,4 assassinatos em 
100 mil mulheres, o Brasil ocupa a sétima 
posição em um ranking de 84 nações. O es-
tudo aponta ainda que, entre 1980 e 2010, 
mais de 92 mil mulheres foram assassina-
das, sendo 43,7 mil só na última década 
– ou seja, em média, a cada 2 horas uma 
brasileira foi morta em condições violentas. 

“Uma realidade vergonhosa que torna a 
tipi� cação penal do feminicídio uma deman-
da explícita e urgente, cuja real aplicação tem 
no Judiciário elemento indispensável”, se-
gundo Flávio Caetano, secretário de Reforma 
do Judiciário do Ministério da Justiça.

De acordo com o Mapa da Violência, 
altas taxas de feminicídio costumam ser 
acompanhadas de elevados níveis de tole-
rância à violência contra as mulheres e, em 
alguns casos, são exatamente o resultado 
dessa negligência. Os mecanismos pelos 
quais essa tolerância é exercida podem ser 
variados, mas um prepondera: a culpabi-
lização da vítima como justi� cativa dessa 
forma extrema de violência.

“Basicamente, o mecanismo de autojus-
ti� cação de várias instituições, principalmen-
te aquelas que deveriam zelar pela segurança 
e pela proteção da mulher, coloca a vítima 
como culpada. A mulher é responsabilizada 
pela violência que sofre. Este tipo de postura 
institucional de tolerância à violência e im-
punidade não só permite como incentiva o 
feminicídio”, avalia o sociólogo Julio Jacobo 
Waiselfi sz, responsável pela pesquisa.

Gravidade do feminicídio íntimo
O Mapa mostrou ainda que é no am-

biente doméstico que mais ocorrem as 

agressões contra as mulheres. No estudo, 
em 71,8% dos atendimentos registrados a 
violência aconteceu na residência da vítima 
e 41% das mortes femininas ocorreram 
dentro de casa. Em 42,5% dos casos, o 
agressor é o parceiro ou ex-parceiro da mu-
lher. Na faixa entre os 20 e os 49 anos, esse 
percentual salta para 65%. 

“São grupos familiares que, repetida-
mente, à revelia, violentam as mulheres e 
seguem como se nada tivesse acontecido”, 
frisa Jacobo. 

Entre especialistas há uma certeza: es-
ses dados mostram que a violência domés-
tica é a maior motivadora dos feminicídios 
no Brasil. Para a juíza Adriana Ramos de 
Mello, do Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro, diferentemente de outros países da 
América Latina nos quais o homicídio as-
sociado à violência sexual é o mais preocu-
pante, no Brasil o homicídio por alguém que 
manteve ou mantém uma relação de afeto 
com a vítima é o mais alarmante. 

Em geral, o feminicídio é precedido 
por outras formas de violência e, por-
tanto, poderia ser evitado. “O feminicídio 
íntimo é um contínuo de violência. Antes 
de ser assassinada a mulher já passou por 
todo o ciclo de violência, na maior parte 
das vezes, e já vinha sofrendo há muito 
tempo”, explica.

Esse quadro coloca desafi os para o po-
der público, que busca formas de avançar 
na efetivação da Lei Maria da Penha e ainda 

Con� ra a matéria na íntegra e saiba mais 
sobre os dados de assassinatos de mulhe-
res no Brasil e as experiências internacio-
nais no Portal Compromisso e 

Atitude: 
http://wp.me/p3hjHZ-43d

debate novos caminhos para complementar 
a legislação e coibir de maneira efetiva o as-
sassinato de mulheres.

Recomendações de organismos
internacionais

A preocupação no Brasil está em 
sintonia com a crescente dedicação de 
organizações internacionais a este tema: 
enquanto 11 países latino-americanos 
já criaram leis especí� cas para coibir o 
feminicídio, o Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para os Direitos Humanos e a 
ONU Mulheres, por exemplo, estão fi nali-
zando a elaboração do protocolo latino-
americano de investigação de mortes de 
mulheres por razões de gênero. 

Paralelamente e de modo complemen-
tar a esta iniciativa, foi elaborado um Guia 
de Recomendações para a Investigação 
Efi caz do Feminicídio. O Conselho de Direi-
tos Humanos das Nações Unidas também 
iniciou um processo interno para criação de 
uma declaração ou protocolo universal so-
bre o feminicídio. A ideia é apresentar uma 
petição para discutir o tema na Assembleia 
Geral da ONU no próximo ano.

NÚMERO E TAXAS
(EM 100 MIL MULHERES)

DE HOMICÍDIOS FEMININOS,
BRASIL, 1980/2010

ANO NO TAXAS
1980 1.353 2,3
1990 2.585 3,5
2000 3.743 4,3
2010 4.465 4,6

1980/2010 92.100 -
2000/2010 43.654 -

Elaboração: DPJ/CNJ
Fonte: Mapa da Violência 2012

Homicídio de
mulheres no Brasil

Com uma taxa de 4,4 assassi-
natos em 100 mil mulheres, 
o Brasil está entre os países 
com maior índice de homicí-

dios femininos: ocupa a sé-
tima posição em um ranking 

de 84 nações, segundo dados 
do Mapa da Violência 2012 

(Cebela/Flacso).
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ARTIGO EXCLUSIVO

A última etapa do ciclo da
violência contra a mulher

por Lourdes Bandeira

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de 
ser mulher. São crimes que ocorrem geralmente na intimi-
dade dos relacionamentos e com frequência caracterizam-

-se por formas extremas de violência e barbárie. São crimes cujo 
impacto é silenciado, praticados sem distinção de lugar, de cul-
tura, de raça ou de classe, além de serem a expressão perversa 
de um tipo de dominação masculina ainda fortemente cravada 
na cultura brasileira. 

Representa a última etapa de um continuum de violência 
que leva à morte. Em geral, é precedido por outros eventos, tais 
como abusos físicos e psicológicos, que tentam submeter as 
mulheres a uma lógica de dominação masculina e a um padrão 
cultural que subordina a mulher e  que foi  aprendido ao longo 
de gerações.  Trata-se, portanto, de parte de um sistema de do-
minação patriarcal e misógino.

Características do crime de feminicídio
Na prática do crime de feminicídio evidenciam-se como 

pressupostos importantes a premeditação e a intencionalidade 
de sua consumação. Assim, podemos destacar algumas caracte-
rísticas próprias desse tipo de crime:

• é praticado com vistas à destruição do corpo feminino, 
utilizando-se de excessiva crueldade e chegando a cau-
sar a des� guração do mesmo;

•  é perpetrado com meios sexuais, ainda que 
sem manifestar o intento sexual;

•  é cometido no contexto de relações in-
terpessoais e íntimas ou por alguma razão 
pessoal por parte do agressor, podendo 
estar associado à violência doméstica;

•  seu caráter violento evidencia a 
predominância de relações de gênero 
hierárquicas e desiguais;

• pode haver sobreposição de deli-
tos, geradores de situações de barbárie e 
terror: mulheres são estupradas, mortas, 

queimadas, mutiladas, torturadas, asfi xiadas, mordidas, bale-
adas, decapitadas etc.; e esses diversos crimes podem  ocorrer 
concomitantemente, sobre um mesmo corpo;

• é um crime de apropriação do corpo feminino pelo mari-
do-proprietário como sendo um território para uso e/ou comer-
cialização em tudo o que esse  corpo  pode oferecer, isto é, desde 
a prostituição até mesmo o tráfi co de órgãos;

• ocorre  como o ápice de um processo  de terror, que inclui 
abusos verbais, sexuais, humilhações e uma extensa gama de 
privações a que a mulher é submetida: mamilos arrancados, 
seios mutilados, genitália retalhada.

Caminhos e desa� os
Faz-se necessário que o Código Penal brasileiro trate do crime 

de feminicídio, explicitamente classifi cado e tipifi cado, para pôr fi m 
ao silêncio social e à desatenção que cerca esse tipo de crime. Faz-se 
necessário trazer o crime de feminicídio à luz, para que se possa er-
radicá-lo. A preocupação principal deve ser distingui-lo das demais 
tipi� cações dos crimes passionais, entendidos como menos graves e 
legitimados pelo sistema jurídico com penas mais brandas.

Ainda há muito trabalho a ser realizado no que tange à mu-
dança de paradigmas em relação à tipi� cação do 

crime de feminicídio e ao combate à violência 
institucional. Cabe a urgência na tipifi cação 

e na implementação de políticas sociais 
que melhorem as condições de vida 

das mulheres, concorrendo para uma 
mudança dos valores culturais he-
gemônicos que têm justifi cado a 
violência contra as mulheres.

Fo
to

: C
at

ia
nn

e 
Ti

je
rin

a 
/ U

N
 W

om
en

* LOURDES BANDEIRA  
é socióloga, pesquisa-
dora e professora da 
Universidade de Brasília. 
Atualmente é Secretária 
Executiva da Secretaria 
de Políticas para as Mu-
lheres da Presidência da 
República (SPM-PR).Para saber outros caminhos apontados 

pela autora para enfrentar o
problema do feminicídio
con� ra o artigo na íntegra
no Portal Compromisso
e Atitude: 
http://wp.me/p3hjHZ-43O
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nidade, que ainda é muito grande no País. 
Hoje, o agressor, aquele que comete um 
crime contra a mulher, por vezes paga uma 
� ança e acaba retornando à sociedade e, em 
muitos casos, cometendo novas violências”, 
aponta a senadora Ana Rita.

A advogada Carmen Hein de Campos, 
doutora em Ciências Criminais e consultora 
da CPMI, explica que é preciso esclarecer 
que a tipi� cação em si não é uma medida de 
prevenção. “Ela tem por objetivo nominar 
uma conduta existente que não é conhecida 
por este nome, ou seja, tirar da conceitua-
ção genérica do homicídio um tipo especí-
� co cometido contra as mulheres com forte 
conteúdo de gênero. A intenção é tirar esse 
crime da invisibilidade”, de� ne.

Segundo a deputada federal Jô Moraes 
(PCdoB-MG), que presidiu a CPMI da violên-
cia contra as mulheres, a expectativa  é que a 
distinção deste tipo de homicídio possa gerar 
uma diferenciação também na dinâmica pro-
cessual– assunto a ser debatido e aprofunda-
do com juristas e também por uma Comissão 
Mista do Congresso que deve passar a acom-
panhar as políticas públicas de enfrentamen-
to à violência contra as mulheres. 

VISIBILIDADE 

A partir de uma recomendação da 
CPMI (Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito) que investigou a vio-

lência contra as mulheres, um Projeto de 
Lei do Senado propõe a introdução de qua-
li� cadora para o assassinato de mulheres 
por violência de gênero. Proposta seme-
lhante já havia sido debatida na Comissão 
de Juristas pela Reforma do Código Penal.

No PLS 292/2013, o feminicídio é de-
� nido como a morte de uma mulher por 
razões de gênero, sendo caracterizado em 
quatro circunstâncias: quando há violência 
doméstica e familiar; violência sexual; mu-
tilação ou des� guração da vítima; emprego 
de tortura ou qualquer meio cruel ou degra-
dante – antes ou depois do assassinato.

Com pena prevista de 12 a 30 anos de 
reclusão, a quali� cadora ajudaria a distin-
guir a ocorrência deste crime no Brasil e 
obter informações para reavaliar e reforçar 
ações de prevenção. Atualmente, este tipo 
de crime está diluído entre todos os homicí-
dios de mulheres – e não só os decorrentes 
da desigualdade de gênero.

O texto está na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania do Senado e conta 
com parecer favorável, na forma de subs-
titutivo, da relatora, a senadora Ana Rita 
(PT-ES). A votação foi adiada no dia 19 de 
setembro, após pedido de vista coletivo, 

sendo posteriormente retirada da pauta e 
aprovada a realização de audiência pública 
para discutir o projeto.

O que muda com a tipi� cação
Segundo a relatora, “o feminicídio no 

Brasil é um problema bastante grave, o 
número de mulheres assassinadas é muito 
alto, e  precisa ser enfrentado pelas autori-
dades públicas como prioridade”. 

Diante desse desafi o colocado para o 
Estado, a proposta da tipifi cação penal per-
mitirá dimensionar o feminicídio no Brasil, 
entender em quais circunstâncias ele mais 
acontece e, assim, levantar informações 
quantitativas e qualitativas para aprimorar 
as estratégias da Segurança Pública e as po-
líticas públicas de atendimento às mulheres e 
de responsabilização dos homens agressores.

Além de tirar a questão do feminicídio 
da invisibilidade, a tipi� cação pode ter ain-
da um valor simbólico perante a sociedade, 
mostrando a atenção que o crime terá no 
Sistema de Justiça. “As autoridades que 
vão investigar e apurar deverão ter a com-
preensão de que o crime é grave”, destaca a 
relatora. “É uma forma de combater a impu-

Tipi� cação penal pode ajudar a dimensionar e 
enfrentar o feminicídio

No Portal Compromisso e Atitude: Con� ra a matéria na íntegra e saiba mais sobre o que 
pode mudar com o projeto de lei:   http://wp.me/p3hjHZ-46H
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Segundo a pesquisa “A Atuação do Po-
der Judiciário na Aplicação da Lei Maria da 
Penha”, realizada pelo Conselho Nacional 
de Justiça, o número de varas e juizados es-
pecí� cos em violência doméstica e familiar 
contra mulheres precisa crescer 82% no Bra-
sil: as 66 unidades especializadas existentes 
hoje precisam ser acrescidas de 54 novas 
unidades para atingir um total de 120.

Os dados sinalizam que a sensibilização 
de todo o Sistema de Justiça para a questão 
da violência de gênero, independente-
mente da especialização, é uma demanda 
essencial para efetivação dos mecanismos 
previstos na Lei Maria da Penha.

“Os Tribunais do Júri também podem 
aplicar a Lei Maria da Penha. Precisamos de-
bater isso de forma mais ampla com nossos 
colegas para que eles também apliquem es-
ses mecanismos”, recomenda a juíza Adria-
na Ramos de Mello.

Uma pesquisa da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp) mostrou que os 
operadores de Justiça ainda aplicam pouco a 
Lei nº 11.340/2006 nos crimes contra a vida. 
O levantamento, realizado no Distrito Federal, 
mostrou que, entre 2006 – ano de promulga-
ção da Lei – e 2011, a porcentagem de men-
ções ao marco legal e a aplicação da agravante 
de violência contra a mulher estão aquém do 
necessário: entre 180 casos analisados, em 
apenas 33% houve menção expressa da Lei 
nas peças do processo de homicídio, segundo 
a pesquisa “Pensando a Segurança”.

JUSTIÇA 

Sensibilização dos operadores do 
Direito para a violência de gênero 
ajuda na coleta de provas, materia-

lidade do crime e responsabilização dos 
agressores quando ocorre o feminicídio. 
Em Curitiba e Cuiabá, as varas e juizados 
especializados acompanham a primeira 
etapa dos crimes contra a vida das mu-
lheres, cometidos no contexto da violên-
cia doméstica e familiar. Os casos fi cam 
nesses órgãos até a fase de pronúncia e 
depois seguem para os Tribunais do Júri – 
a quem cabe constitucionalmente a deci-
são � nal na primeira instância. A senten-
ça de pronúncia não põe � m ao processo, 
mas aponta que existem indícios de que 
o acusado pode ser o responsável por um 
crime doloso contra a vida. 

Entre as vantagens apontadas pelos 
operadores do Direito que atuam nessas 
Varas estão a maior qualifi cação na coleta 
de provas e, consequentemente, maior res-
ponsabilização dos autores de homicídios. 
Também a maior visibilidade para o assas-
sinato em circunstância de violência de gê-
nero, uma vez que a menção à Lei Maria da 
Penha já está assegurada quando o caso é 
encaminhado ao Tribunal do Júri.

“Esse olhar diferenciado é impor-
tante e necessário para estabelecermos 
quando há o feminicídio e diferenciá-lo 
dos demais homicídios de mulheres”, 
avalia a juíza Ana Cristina Silva Mendes, à 
frente da 2ª Vara Especializada de Violên-
cia Doméstica e Familiar contra a Mulher 
da Comarca de Cuiabá (MT).

Para a promotora Lindinalva Rodrigues 
Dalla Costa, que atua junto à Vara de Cuia-
bá, essa distinção é necessária para que o 
feminicídio não seja, de certa forma, mini-
mizado no Sistema de Justiça por meio de 
classi� cações como crimes passionais ou 
homicídios privilegiados – quando o autor 
age sob violenta emoção, teoricamente mo-
tivada por uma ação da vítima.

No Paraná, a juíza Luciane Bortoleto, do 
Juizado Especial de Violência Doméstica e Fa-

miliar contra a Mulher de Curitiba, considera 
que essa prática, além de recomendada, é 
necessária para corrigir a falta de menção à 
Lei Maria da Penha nos homicídios de mu-
lheres. “Precisamos separar o que é crime de 
gênero para conhecer melhor esse crime e 
trabalhar na sua prevenção”, destaca a juíza.

Varas estão sobrecarregadas
A superação do problema por esta via, 

porém, ainda esbarra em um dé� cit de infra-
estrutura: a maior parte das varas e juizados 
especializados não processa os crimes contra a 
vida de mulheres e – por ainda serem insu� -
cientes no Brasil – muitos estão sobrecarrega-
dos demais para mudar este quadro.

“Hoje, no Brasil, o número de juizados 
especializados ainda está muito aquém do 
necessário e, por essa falta de estrutura, 
esses juizados estão assoberbados de pro-
cessos. Aumentar essa quantidade repre-
sentaria um prejuízo em celeridade”, avalia 
a juíza Adriana Ramos de Mello, à frente do 
1º Juizado de Violência Doméstica contra a 
Mulher no Rio de Janeiro.

Varas especializadas
acompanham a primeira etapa 
processual dos feminicídios

Con� ra a reportagem na íntegra no Portal Compromisso e Atitude: http://wp.me/p3hjHZ-44v

Estrutura judicial
disponível nos estados: 
distribuição nacional
das varas/juizados
especializados em
violência doméstica e
familiar contra a mulher

Fonte: Comissão Permanente de Acesso à
Justiça e Cidadania do CNJ. Elaboração: DPJ/CNJ
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VIVER SEM VIOLÊNCIA 

Entre os operadores do Direito que 
atuam com a Lei Maria da Penha, 
um alerta é recorrente: a denúncia 

é fundamental para que a mulher conte 
com o apoio do Estado e da sua rede pes-
soal para interromper o ciclo de violência. 
Isto porque, além do direito de viver sem 
violência, a permanência nesta situação 
representa um grande risco à vida da mu-
lher, já que a tendência observada é a de 
que as agressões se tornem mais graves e 
frequentes. Nesse sentido, a assistência do 
advogado é uma ferramenta fundamental 
para que a mulher seja informada e orien-
tada sobre seus direitos e se apodere deles. 

Ações como requisitar o abrigamento 
ou medidas protetivas podem ser toma-
das pelo advogado da vítima, que deve 
realizar o atendimento integral dos direi-
tos da mulher em situação de violência – 
ou seja, tanto na área criminal, quanto na 
civil, aponta a defensora Ana Rita Souza 
Prata, coordenadora auxiliar do Núcleo 
Especializado de Promoção dos Direitos 
da Mulher (NUDEM) da Defensoria Públi-
ca do Estado de São Paulo.

O acompanhamento extrajudicial 
junto à rede de serviços também é re-
comendado. “O atendimento tem que 
ser multidisciplinar sempre. Detectada a 
necessidade de articulação de outros ser-
viços – como a rede de saúde, de acolhi-
mento etc. – isso também deve ser feito 
pelo defensor”, aponta Ana Rita.

Recentemente, a defensora atuou 
em um caso que exemplifi ca este tipo de 

atuação, quando foi procurada por uma 
mulher que havia sido vítima de tentati-
va de homicídio por seu ex e que pedia 
ajuda para conseguir a transferência de 
escola da fi lha. “Ela queria a transferên-
cia porque tinha encontrado o irmão do 
agressor no caminho de casa para a esco-
la e, então, � cou com receio”, conta.

O receio existia porque, apesar de a ten-
tativa de homicídio ter acontecido em 2009, 
de a vítima contar com medida protetiva e 
de o indiciado ter tido a prisão preventiva 
decretada, ele estava foragido e a mulher 
ainda era ameaçada em 2013. “Nesse aten-
dimento para solicitar a transferência de 
escola, ela me relatou toda essa situação e 
me disse também que, desde a tentativa 
de homicídio até agora, o agressor seguia 
morando na casa da mãe e o endereço era 
conhecido”, diz a defensora Ana Rita.

A partir dessas informações, a defen-
sora entrou em contato com o promotor do 
caso no 1º Tribunal do Júri, em São Paulo, e 
também acompanhou a vítima à Delegacia 
da Mulher para que ela prestasse as declara-
ções sobre o paradeiro do acusado. Com isso, 
a prisão foi realizada no dia 21 de agosto. 

Em São José dos Campos (SP), mo-
vimentos pelos direitos das mulheres 
solicitaram o acompanhamento de um 
defensor para um caso em que a mulher e 
seu namorado foram assassinados pelo ex. 
Para os movimentos, esse caso não estava 
recebendo atenção sufi ciente. Como no 

Atuação da
Defensoria na assistência às

mulheres ajuda a evitar o assassinato 
Tribunal do Júri não há o acompanhamen-
to da Defensoria, o defensor Jairo Salvador 
passou a atuar no processo como assistente 
de acusação voluntário.

“Foi pedida e concedida a prisão 
preventiva do indiciado, que se encontra 
preso, já que ele continuava ameaçando 
a família. Todos os recursos da defesa fo-
ram considerados improcedentes e agora 
estamos aguardando a marcação do Júri”, 
resume o advogado.

A violência doméstica nos tribunais
Apesar do importante papel desempe-

nhado pela Defensoria, os casos relatados 
ainda são uma exceção, já que os processos 
de homicídio e tentativa de homicídio cor-
rem nos Tribunais do Júri e não nas varas 
especializadas em violência doméstica, nas 
quais a presença de um defensor é reco-
mendada pela Lei Maria da Penha.

O problema é que, apesar do viés de gê-
nero nem sempre estar presente nas Varas do 
Júri, a violência doméstica geralmente está. 
“O promotor desse caso relatou que 90% dos 
seus atendimentos no Júri são de violência 
doméstica”, conta a defensora Ana Rita.

“A tentativa de homicídio ou homi-
cídio por violência doméstica ficam sem 
atendimento do defensor público, ape-
sar da previsão na Lei Maria da Penha. 
Ou seja, os crimes mais graves estão 
desamparados”, analisa a coordenadora 
auxiliar do NUDEM.

Con� ra a reportagem na íntegra no Portal Compromisso e Atitude :  http://wp.me/p3hjHZ-45w
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INFORMATIVO

Confira o texto da Portaria na íntegra e a reportagem
completa no Portal Compromisso e Atitude:
http://wp.me/p3hjHZ-42L

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 
emitiu portaria que visa aperfeiçoar uma 
etapa essencial no combate ao feminicídio: a 

investigação dos assassinatos de mulheres. A pro-
posta é que, a partir de alguns critérios, a apuração 
do homicídio de uma mulher seja quali� cada na 
perspectiva de gênero para garantir, tanto a co-
leta de provas, para esclarecer o caso individual, 
quanto a produção de dados que possam embasar 
ações estratégicas para coibir esse tipo de crime.

Instaurada em março deste ano, a Portaria 
nº 620 determina que a autoridade policial, “ao 
tomar conhecimento de morte violenta ou sus-
peita, cuja vítima seja mulher, adote algumas 
providências para que � que ou não evidenciada 
a violência em razão de gênero”. Entre elas estão colher o depoi-
mento de familiares e pessoas próximas da vítima e produzir um 
relatório sobre seu histórico para informar se a mulher já havia 
sofrido anteriormente algum tipo de violência e ameaça.

A Portaria também estabelece diretrizes para os mé-
dicos legistas, a fim de garantir que o laudo do IML (Insti-
tuto Médico Legal) esclareça pontos importantes para essa 
distinção, como, por exemplo: se foram detectadas lesões 
antigas, se a vítima estava grávida, realizou aborto ou pos-

suía lesões de natureza sexual ou de defesa. Além disso, de-
termina que o IML colha material genético para realização 
posterior de exames de DNA, se necessário.

Segundo a chefe da Polícia Civil no Estado, a delegada 
Martha Rocha, a investigação é uma etapa essencial para dar 
materialidade ao crime e promover a responsabilização do seu 
autor no Sistema de Justiça, quando for o caso. “A partir de uma 
interlocução com o  1º Juizado de Violência Doméstica contra 
a Mulher, construímos as medidas que devem ser adotadas. 
Considerando que o local do crime, geralmente, será visto uma 
única vez, isso é fundamental”, explica.

Além da coleta de provas, também faz parte das providên-
cias instauradas que o IML envie dados mensalmente para a Po-
lícia, que, por sua vez, produzirá estatísticas sobre o homicídio e 
tentativa de homicídio de mulheres. Para a delegada, esse é um 
indicador estratégico para que a Polícia possa cumprir seu papel 
e trabalhar pela redução destes crimes.

Ministério da Justiça recomenda adoção de protocolos 
nos Estados

Na avaliação da secretária Nacional de Segurança Públi-
ca (Senasp) do Ministério da Justiça, Regina Miki, a perícia é 
de fato uma peça fundamental, principalmente para separar 
o que é um homicídio comum do que é um homicídio decor-

rente da desigualdade de 
gênero. Nesse sentido, a 
secretária recomenda que 
os outros Estados brasilei-
ros também adotem me-
didas nessa frente.

“É preciso ter um 
olhar diferenciado nos ca-
sos de homicídios para sa-
ber se a vítima foi morta 
pela sua condição de mu-
lher. Nossas estatísticas 
ainda são distorcidas por 
falta de representação, no 
caso das violências, e por 
falta de um complemento 

após a investigação quando ocorre o homicídio”, alerta.
A secretária acredita que a padronização dos procedimentos 

pode ser uma forma de garantir a perspectiva de gênero e maior 
qualidade técnica e cientí� ca nos laudos cadavéricos, para que seja 
possível estabelecer um nexo causal na apuração desse delito.

Portaria da Polícia Civil do RJ orienta
investigação de homicídios de mulheres 

INVESTIGAÇÃO 
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Público. É preciso estar sensibilizado para 
perceber em determinadas demandas como 
é que a solução passa por um entendimento 
dessas assimetrias de gênero. Mesmo em 
um caso que não tenha nada a ver com vio-
lência, como, por exemplo, uma demanda 
de Direito Previdenciário, Direito Adminis-
trativo, licença maternidade ou paternida-
de. Nesse aspecto da prevenção, o Ministério 
Público precisa que seus integrantes, tanto 
membros como servidores, estejam sensibi-
lizados para a questão de gênero.

INFORMATIVO

ENTREVISTA EXCLUSIVA 

Que papel o Ministério Público pode 
desempenhar nos casos de feminicídio?

É o mesmo dos outros casos. O problema 
é que, quando ocorre um homicídio, em geral 
a investigação vai para a delegacia de homicí-
dios, não é feita pela delegacia especializada 
em relação às mulheres. E na delegacia de 
homicídios a investigação não tem foco no 
contexto da violência doméstica. Então, por 
vezes, podem faltar preocupações especiais 
com relação aos familiares da vítima ou à pró-
pria vítima, se foi uma tentativa de homicídio 
em que a morte não ocorreu.

Outra questão é que os homicídios vão 
para o Tribunal do Júri, um espaço em que é 
ainda muito utilizada a lógica de que a mulher, 
que é a vítima, passa a ser a culpada. E quando 
houve o homicídio, quando a mulher morreu, 
quem vai falar por ela? Então, o espaço de 
julgamento também é um espaço em que são 
reforçados estereótipos em relação à mulher. 

É aí que aparece a tese da “legítima de-
fesa da honra” que, volta e meia, surge de 
alguma forma – hoje em dia aparece mais 
como o “homicídio privilegiado”, por exem-
plo, quando se a� rma que foi a vítima quem 
causou uma violenta emoção e, por conta 

Ministério Público deve
contribuir para esclarecer
se houve feminicídio,
recomenda subprocuradora-
geral da República Ela Wiecko 

Con� ra a entrevista completa no
Portal Compromisso e Atitude:
http://wp.me/p3hjHZ-41X

Con� ra a entrevista completa noCon� ra a entrevista completa no
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PARCEIROS CAMPANHA COMPROMISSO E ATITUDE PELA LEI MARIA DA PENHA
http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre/parceiros-da-campanha/

www.agenciapatriciagalvao.org.br
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O Ministério Público precisa estar sensibilizado em 
relação à desigualdade de gênero no País e as-
sumir papel proativo para tirar o grave problema 

do feminicídio da invisibilidade, seja orientando a investi-
gação policial, seja pedindo a circunstância agravante na 
denúncia, conforme previsto pela Lei Maria da Penha. A 
recomendação é da subprocuradora-geral da República 
e atual vice-procuradora-geral da República, Ela Wiecko 

Volmer de Castilho. “É preciso que a perspectiva de gêne-
ro esteja assegurada na atuação do MP nas promotorias 
que cuidam dos homicídios”, frisa.

Em entrevista exclusiva para o Informativo Compro-
misso e Atitude, Ela Wiecko, que é também professora da 
Universidade de Brasília e estudiosa de Criminologia, ava-
lia o papel do Ministério Público na investigação e nos 
processos de homicídios de mulheres. Defende ainda 
a tipifi cação penal específi ca para este crime, argumen-
tando sobre a importância de gerar informações acerca 
do problema: “a proposta que eu vi, de um substitutivo 
para tipifi cação penal, não visa uma pena mais agravada. 
É claro que se trata de um homicídio qualifi cado, mas a 
proposta da tipifi cação vai mais no sentido de dar visibi-
lidade à motivação do crime e proporcionar caminhos 
para políticas públicas e um melhor entendimento do 
problema. Então, nesse ponto, eu sou favorável”, afi rma.

Confi ra um trecho da entrevista:

disso, houve o crime.
Em todos os casos, o Ministério Público 

estará lá para oferecer a acusação. Só que 
se percebe que o órgão do Ministério Público 
que atua no homicídio também não está sen-
sibilizado para mostrar esse contexto da vio-
lência doméstica, fazer valer a circunstância 
agravante, preocupar-se com as pessoas da 
família ou com a própria vítima.

Então, é preciso trabalhar nesta sensi-
bilização?

Sim. O problema da violência contra 
a mulher perpassa as diferentes deman-
das por direitos. Então, temos que evitar a 
própria violência institucional do Ministério 
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Para mais dados, refl exões e opiniões sobre feminicídio, acesse: www.compromissoeatitude.org.br/sobre/feminicidio/


