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APRESENTAÇÃO

Em agosto de 2021 completaram-se quinze anos desde que a Lei Maria da Penha 
entrou em vigor. Foi um período marcado por muitas mudanças na atuação do 
poder público ante a violência doméstica e familiar contra mulheres (VDFM). 
Sob o impulso da nova lei, aprofundou-se o reconhecimento de que agressões 
físicas e outras violências que afetam milhares de mulheres de todas as idades, 
inserções sociais e regiões do país em seus espaços de convívio íntimo são um 
problema de ordem pública. Adicionalmente, estabeleceu-se o entendimento 
acerca da multidimensionalidade da VDFM na vida social brasileira, exigindo que 
o enfrentamento da questão ultrapasse a esfera penal e acione uma série de outros 
instrumentos e meios de intervenção em diferentes frentes da atuação pública.

É notório, entretanto, que a Lei Maria da Penha reforçou o enquadramento 
criminal da VDFM. Ao fazê-lo, referendou o papel do sistema de justiça (Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Pública e advocacia) no enfrentamento da questão 
e na resposta às mulheres que estão em busca de reparação, responsabilização 
dos autores de agressões, ou mesmo alguma forma de acolhimento. Dadas as 
características que distinguem a prestação jurisdicional – como serviço que se 
dispensa caso a caso, conforme demandas individualizadas, ainda que de caráter 
coletivo ou difuso –, a atuação de cada um dos agentes do braço judiciário do 
Estado e daqueles que desempenham funções essenciais à justiça é um aspecto 
central do enfrentamento à VDFM pela via judicial. Afinal, são esses profissionais 
que, ao aplicarem a lei aos casos concretos, atualizam seu sentido, ampliando ou 
restringindo seu alcance.

É, portanto, nesse nível quase molecular da ação pública que está depositada 
parte considerável da responsabilidade estatal e da expectativa social no que tange 
ao problema da VDFM, na perspectiva de que os casos que são submetidos à 
apreciação judicial tenham impacto não apenas na vida das mulheres diretamente 
envolvidas, mas possam repercutir de maneira agregada na configuração de 
relações de gênero menos violentas e mais equitativas. Isso nos impõe o desafio 
de voltar o olhar para a atuação dos profissionais do sistema de justiça, com o 
objetivo de compreender como exercem suas funções na aplicação da legislação 
aos casos com os quais se deparam e como fundamentam as práticas que adotam 
em seu trabalho cotidiano.

A reflexão crítica sobre as relações entre o sistema de justiça e os casos 
judicializados de VDFM certamente não é tema novo. Esta publicação é, 
ela mesma, um subproduto do projeto O Poder Judiciário no Enfrentamento à 
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Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, desenvolvido em parceria entre 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ipea, entre 2018 e 2019, e que buscou 
conhecer a fundo o atendimento dispensado pelo Judiciário às mulheres vítimas 
de VDFM. Ocorre que frequentemente a questão tem sido observada e discutida 
em escala macro, problematizando-se aspectos como os recursos humanos 
e a infraestrutura disponível nos órgãos do sistema de justiça, os conteúdos 
doutrinários que orientam os entendimentos dos atores jurídicos ou a dinâmica 
de enquadramento penal e processamento dos feitos de VDFM. Sem deixar de 
reconhecer a importância de esforços analíticos dessa ordem, o que se pretende 
com esta publicação vai em outra direção.

Nosso objetivo é jogar luz sobre a atuação dos atores que estão 
institucionalmente encarregados de aplicar a Lei Maria da Penha aos casos de 
VDFM, dando concretude a seus dispositivos. Com base nas atividades e 
práticas que conformam o fazer rotineiro de magistrados(as), promotores(as), 
defensores(as) públicos(as), servidores(as) de cartório, integrantes de equipes 
multiprofissionais, nos propomos a refletir, entre outras coisas, sobre como esses 
atores compreendem o alcance e os limites da legislação, entendem e justificam 
seu papel no processamento de casos de VDFM e na relação com as mulheres em 
situação de violência e elaboram os sensos de justiça que informam sua atuação.

Como foi dito, este livro é subproduto de pesquisa desenvolvida 
anteriormente pelo Ipea (CNJ e Ipea, 2019). Desta feita, saímos do registro mais 
institucional sobre a política judiciária de enfrentamento à VDFM e pousamos 
o olhar sobre os atores envolvidos no encaminhamento dos casos. Com base no 
material produzido em campo – incluindo relatos de observação do trabalho 
dos agentes públicos, transcrições de entrevistas e registros sintéticos da leitura 
de autos de processos criminais de VDFM –, pretende-se fornecer um quadro 
abrangente das questões que, no exercício das funções específicas desses atores, 
permeiam a aplicação da Lei Maria da Penha, favorecendo ou desafiando a 
prestação jurisdicional pautada na garantia do acesso à justiça para as mulheres 
em situação de violência.

Assim, os capítulos que se seguem discutem importantes elementos para 
a compreensão da implementação dessa lei no âmbito do sistema de justiça 
brasileiro, enfocando as práticas e percepções dos respectivos atores, bem como os 
aspectos problemáticos e as lacunas em sua atuação. Por meio de abordagens que 
transitam entre os estudos sobre o campo jurídico, a administração institucional 
de conflitos e a implementação de políticas públicas, sempre em diálogo com as 
teorias de gênero, a publicação propõe um olhar mais detido sobre o material 
produzido durante a pesquisa de campo, matéria-prima para a produção dos textos 
que se seguem. As autoras dos artigos são as pesquisadoras que participaram do 
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projeto desde a elaboração dos instrumentos de coleta de dados até o tratamento 
e consolidação dos resultados, passando pela realização da pesquisa de campo nas 
unidades judiciais.

O primeiro capítulo, intitulado Juízes(as) de violência doméstica como 
profissionais de linha de frente: facetas da discricionariedade na aplicação da Lei 
Maria da Penha, de autoria de Luseni Aquino, Joana Alencar e Paola Stuker, se 
volta para os(as) juízes(as), partindo da compreensão de que esses profissionais 
realizam um trabalho que acontece na linha de frente da aplicação da Lei Maria 
da Penha, em contato direto com o público-alvo da legislação e as peculiaridades 
que subjazem as denúncias apresentadas ao sistema de justiça. Essa condição lhes 
assegura alto nível de discricionariedade, próprio às profissões que sancionam o 
acesso a bens e serviços públicos na interface imediata com as situações particulares 
dos destinatários desses bens e serviços (Lipsky, 2019).

O texto, porém, evidencia que a discricionariedade exercida por 
magistrados ao tomar decisões no âmbito dos casos de VDFM não é determinada 
apenas por seu posicionamento na linha de frente da aplicação da lei, como a 
literatura sobre burocratas de nível de rua ou implementadores tem apontado. 
Essa discricionariedade também sofre o influxo de características próprias ao 
modelo institucional da Justiça brasileira, que faculta a esses profissionais ampla 
independência funcional, e da ausência de consenso ou de uma compreensão bem 
assentada no meio jurídico sobre a violência de gênero, o papel que a Lei Maria da 
Penha reservou à Justiça na matéria e a importância da responsabilização criminal 
e social dos agressores, aspectos fundamentais na aplicação da lei.

A partir dessa compreensão acerca do contexto institucional e organizacional 
em que se inserem os(as) magistrados(as) responsáveis por casos de VDFM, 
o texto retoma a tipologia de modos de ação elaborada com base nos achados 
da pesquisa1 para analisar algumas atitudes e práticas emblemáticas registradas 
ao longo do trabalho de campo junto a esses profissionais e que configuram os 
contornos mais concretos de sua atuação. Nesse esforço, além de refletirem sobre 
o espaço de escolha dos(as) magistrados(as) e suas repercussões para os casos e 
as demandas das mulheres, as autoras reuniram elementos que problematizam a 
tênue fronteira entre o exercício legítimo da discricionariedade e sua exacerbação.

Chamando a atenção para os fatores que autorizam a autonomia do juízo para 
interpretar a lei ao tomar decisões em cada caso, o texto evidencia que, ao resistirem 
a observar os dispositivos da Lei Maria da Penha ou ao atuarem em sentido oposto 
ao que está previsto legalmente, com base em “discordância principiológica” ou 

1. Apresentada inicialmente no relatório final da pesquisa (CNJ e Ipea, 2019), a tipologia passou por alguns ajustes 
conceituais no processo de discussão que presidiu a elaboração deste livro. Mais detalhes a respeito dos tipos 
identificados e de seus traços característicos encontram-se na introdução desta publicação.
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em sua “consciência”, alguns dos detentores do poder jurisdicional resvalam em 
modos de agir que podem ser percebidos como arbitrários.

Em contraponto ao foco nos magistrados, o segundo capítulo oferece uma 
análise em torno do trabalho realizado pelos servidores que atuam nos cartórios 
judiciais, em especial os chefes dessas seções. Em “Elas esperam que a gente cuide 
delas, mas a gente cuida dos processos”: um olhar sobre o trabalho dos cartórios e a 
materialidade da política judiciária na aplicação da Lei Maria da Penha, Andrea 
Catalina León Amaya busca evidenciar a micropolítica envolvida nas rotinas 
cartoriais que definem os tempos e os caminhos do trâmite processual e as formas 
de contato com o público, particularmente no que se refere às mulheres em 
busca de justiça.

A análise proposta busca evidenciar esse trabalho como um contraponto à 
centralidade da figura do juiz e de outros operadores jurídicos, para se debruçar 
nas formas de materialização do fazer do Estado nas práticas de gestão e 
atendimento que se desenvolvem nas secretarias. Assim, ao mesmo tempo que 
indaga sobre as restrições a que esse trabalho está submetido, o capítulo examina 
o conteúdo de tarefas-chave realizadas preponderantemente no balcão, com uma 
lente que permite compreender as maneiras concretas, de baixo para cima, em 
que a política judiciária de enfrentamento à VDFM se fabrica cotidianamente 
nas práticas burocráticas.

Por meio dessa abordagem, a autora joga luz sobre atividades de atendimento 
que consistem em escutar, informar, comunicar e encaminhar, argumentando a 
favor da tese de que o atendimento do balcão e as tarefas cartorárias constituem 
elos fundamentais do trabalho judiciário e fazem parte do dizer e fazer o(s) 
direito(s) das mulheres em situação de violência.

Nessa linha, o texto mostra que os servidores dos cartórios judiciais encontram 
formas de lidar com as limitações, criando padrões próprios de proceder, o que 
também dá margem a discricionariedades e a resultados diversos. Contudo, 
quando se exploram os elementos que indicam o modo como os servidores dos 
cartórios se percebem dentro do Judiciário e o sentido de justiça que elaboram 
para dar significado a suas ações, evidencia-se que, embora seja bem estabelecida 
a compreensão de que são fundamentais para o atendimento de qualidade às 
mulheres em situação de VDFM, alguns desses servidores se ressentem de que seu 
trabalho seja considerado tarefa secundária, por não ser contabilizado no saldo 
da prestação jurisdicional e no alcance das metas de produtividade que têm sido 
sistematicamente cobradas das unidades da Justiça brasileira.

O terceiro capítulo foi escrito por Priscila da Silva Barboza e Paola Stuker 
e busca combinar as perspectivas do direito e da sociologia na análise das 
competências e especificidades envolvidas na atuação dos membros do Ministério 
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Público (MP) nos casos de VDFM. Em De fiscal da ordem jurídica a autor de 
denúncias: a atuação do Ministério Público na aplicação da Lei Maria da Penha, 
as autoras recorrem à teoria dos campos sociais, em particular à discussão 
sobre o campo jurídico (Bourdieu, 1997; 2011), para discutir o contexto de 
disputas simbólicas em que se inserem o MP e seus representantes, marcado pela 
dissonância de entendimentos quanto às questões de gênero, às particularidades 
da VDFM, ao papel do direito e do sistema de justiça na matéria e ao espaço 
cabível às mulheres no curso dos processos.

Atentas à ampla autonomia institucional de que gozam o órgão e seu 
corpo funcional, as autoras miram as práticas judiciais e extrajudiciais que os(as) 
promotores(as) de justiça adotam, utilizando-se da tipologia de modos de ação 
referida anteriormente para matizar as tensões mais marcantes em sua atuação. 
Sob essa perspectiva, a autonomia do MP no campo jurídico é analisada a partir 
de disputas em quatro âmbitos: i) entre promotores(as) cujos modos de ação são 
predominantemente “comprometidos” ou “resistentes”; ii) entre promotores(as) 
que se alinham a um mesmo modo de ação; iii) na relação entre os membros do 
MP e os membros de outros órgãos do sistema de justiça; e iv) na interação dos 
membros do MP com as mulheres protegidas pela Lei Maria da Penha. Ênfase 
especial é conferida ao duplo papel do órgão nos processos de VDFM, como 
autor de denúncias, nas ações públicas incondicionadas à representação; e fiscal 
da ordem jurídica, nos processos criminais em que não é parte processual.

Outro aspecto da autonomia dos membros do MP valorizado na análise 
diz respeito às práticas extrajudiciais adotadas, particularmente entre aqueles(as) 
que se filiam ao modo de ação “comprometido”. Como enfatizam as autoras, 
também nesses casos as ações são possíveis devido à independência institucional 
do órgão e à discricionariedade existente na prática de seus membros, facultando 
o desenvolvimento de projetos em diferentes áreas, como fortalecimento da 
rede de atendimento às mulheres em situação de VDFM, produção de dados, 
atendimento de homens e mulheres envolvidos nos casos, ações nas escolas, 
entre outros.

De modo geral, as autoras sustentam que a ampla autonomia dos membros 
do MP na atuação em casos de VDFM requer sua fundamentação a partir da 
perspectiva de gênero; do contrário, como exemplificado pelos promotores de 
atuação “resistente”, a tarefa de dar cumprimento aos dispositivos da Lei Maria 
da Penha ocorrerá de forma limitada, se não adversa.

No capítulo 4, A Defensoria Pública e a aplicação da Lei Maria da Penha: 
entre a atuação cível e a representação criminal, as autoras Thalita A. Sanção Tozi e 
Emilia Juliana Ferreira convidam à reflexão sobre o lugar da Defensoria nos casos 
de VDFM, as possibilidades de atuação e os aperfeiçoamentos cabíveis. As autoras 
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mostram que, tal como constatado durante a pesquisa de campo, quando se trata 
de casos de VDFM, a assistência jurídica integral e gratuita pelos membros do 
órgão em geral é prestada aos autores de violências, mas não às mulheres que 
sofreram agressões e buscaram a Justiça. Entretanto, essa garantia está prevista na 
Lei Maria da Penha, que aponta a atuação de defensores como o caminho mais 
adequado não apenas para assegurar paridade de representação perante o autor da 
violência, mas principalmente para efetivar a defesa dos direitos das mulheres que 
se encontram vulnerabilizadas pela VDFM.

Além da carência de recursos humanos para atuar em ambas as frentes, um 
dos aspectos que inibem a expansão da atuação de defensores(as) públicos(as) 
na representação das mulheres é a percepção generalizada no meio jurídico, 
particularmente entre juízes(as) e promotores(as), de que a presença do MP seria 
suficiente nesse sentido.

Apesar desse cenário amplamente desfavorável, foram identificadas durante 
a pesquisa iniciativas alvissareiras de atuação das defensorias estaduais em ambas 
as frentes. É isso o que as autoras buscam destacar, enfocando as formas de 
organização adotadas para estruturar serviços e atender aos casos de VDFM, tendo 
em vista suas especificidades. Assim, em meio às muitas dificuldades existentes, o 
texto chama a atenção para a criação dos núcleos especializados, como estratégia 
mais abrangente e institucionalizada para garantir um atendimento qualificado e 
uniforme em cada estado.

Reconhecendo que o atendimento integral, o acolhimento e a proteção às 
mulheres em situação de VDFM ainda são enormes desafios, as autoras apresentam 
casos bem-sucedidos ou promissores. Os casos escolhidos são de unidades da 
Defensoria que, para além da atuação na esfera civil, implementam a assistência 
jurídica para mulheres vítimas de VDFM também no âmbito criminal. Nos 
relatos dessas experiências, são destacados três aspectos principais: a adequação 
da estrutura para o atendimento, a iniciativa individual dos(as) profissionais 
para disponibilizar espaços adequados para a prestação do serviço e ações em 
articulação com a rede de atendimento local. A partir dos casos apresentados, o 
texto mostra possíveis caminhos para a atuação da Defensoria Pública nos casos 
de VDFM, com a intenção de cumprir a lei e garantir os direitos de cidadania das 
mulheres de forma ampla.

Na sequência, o quinto capítulo, intitulado A atuação das equipes 
multidisciplinares no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as 
mulheres: da realidade das varas judiciais ao potencial de atuação diante do ciclo de 
violência, tem como autoras Deisi Conteratto e Thalita A. Sanção Tozi. O texto se 
debruça sobre o trabalho realizado pelas equipes de atendimento multidisciplinar 
do Poder Judiciário, deslocando o foco dos atores jurídicos para os profissionais 
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com outras formações atuantes no sistema de justiça; com isso, buscam 
aprofundar a reflexão sobre o potencial do recurso aos campos de conhecimento 
da psicologia, das ciências sociais e da saúde para o processamento dos casos de 
VDFM, para além da dimensão jurídico-dogmática. As autoras destacam o fato 
de que a atuação das equipes multidisciplinares não é um tema pacífico dentro 
do Judiciário, questão que está atrelada ao debate sobre o limite da intervenção do 
braço jurisdicional do Estado na matéria, especialmente no que concerne ao 
atendimento aos envolvidos nos casos de VDFM. Dessa maneira, reforçam que 
o trabalho multidisciplinar está condicionado à importância atribuída ao setor 
pelos magistrados de cada unidade judicial.

As autoras endossam, entretanto, a ideia presente na Lei Maria da Penha de 
que ter profissionais com conhecimento nessas áreas à disponibilidade do juízo 
representa a possibilidade de ampliar a compreensão das particularidades dos 
casos, no que diz respeito à complexidade das relações e da dinâmica do ciclo da 
violência baseado em gênero, bem como de rever e ampliar o próprio tratamento 
tradicionalmente dispensado pelos órgãos da justiça aos fatos conflitivos. 
Ademais, sustentam que o trabalho desses profissionais pode contribuir para 
superar a lógica que reduz as situações vividas a autos processuais, permitindo 
que se abordem, de forma mais subjetiva, os indivíduos e as histórias presentes 
nos casos e aproximando, assim, os atores jurídicos dessas realidades.

Com esse mote, o capítulo descreve e contextualiza as diversas atividades 
que as equipes multidisciplinares exercem no âmbito estritamente processual, 
por meio de manifestações técnicas e do fornecimento de subsídios aos atores 
jurídicos, e nos projetos de orientação, encaminhamento e prevenção em que 
prestam atendimento tanto às mulheres em situação de VDFM quanto aos 
autores de agressões. 

Ênfase especial é destinada a essa frente de atuação, que vem ganhando 
relevância dentro do Judiciário por meio dos “grupos reflexivos”. Ainda que 
a maior parte das iniciativas resulte de parcerias entre o órgão e as entidades 
das redes de enfrentamento locais, as autoras reforçam a tese de que o processo 
judicial pode produzir outros efeitos além da responsabilização criminal; nesse 
sentido, o fato de os acusados de agressões estarem submetidos à intervenção da 
Justiça representa uma oportunidade de promover atividades desestruturantes do 
machismo. Isso, no entanto, requer que os próprios atores jurídicos, em especial 
os(as) magistrados(as), estejam devidamente informados sobre a dinâmica do 
ciclo de violência e reconheçam que, ao lado das mulheres vítimas de agressões, 
os homens que as agrediram são parte imprescindível do trabalho da Justiça no 
enfrentamento à VDFM.
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Finalmente, o capítulo intitulado “Demora muito essa Justiça”: as experiências 
e percepções das mulheres em situação de violência e a educação em direitos, de autoria 
de Tatiana Santos Perrone e Krislane de Andrade Matias, fecha o conjunto de 
textos que revisita os resultados da pesquisa desenvolvida pelo Ipea. Como não 
poderia deixar de ser, não nos olvidamos das vivências das mulheres com as 
instâncias da Justiça e os processos de VDFM que impulsionaram ao denunciar 
as agressões sofridas.

A leitura proposta se abastece na discussão sobre acesso à justiça, e parte 
da compreensão de que essa questão é mais ampla do que simplesmente ter 
acesso ao Judiciário, envolvendo também os mecanismos e as estratégias de ação 
disponíveis, de um lado, e de promoção das condições que permitam às pessoas se 
reconhecerem como sujeitos de direitos e acionarem as leis, de outro. Assim, se a 
Lei Maria da Penha se insere na dimensão normativo-legal da promoção do acesso 
à justiça para as mulheres em situação de violência, o contato delas com os agentes 
institucionais, uma vez que se percebem no direito de buscar por justiça, é eivado 
de insuficiências: seu conhecimento prévio sobre os procedimentos judiciais é 
ínfimo; a linguagem adotada no curso do trâmite processual é ininteligível; o grau 
de informação sobre a dinâmica dos processos é baixo; e são poucas as iniciativas 
do Judiciário para esclarecer o público sobre o funcionamento do sistema de 
justiça e o andamento de um processo judicial.

As autoras sustentam que, somadas, essas insuficiências tornam a experiência 
com o sistema de justiça pouco compreensível para as mulheres que sofreram 
VDFM, impactando a garantia de seus direitos. Diante disso, apontam a 
importância, por exemplo, de oficiais(las) de justiça, que costumam ser os(as) 
primeiros(as) profissionais a entrar em contato com as partes após a denúncia, 
prestarem um serviço de qualidade no atendimento às mulheres. Também 
o atendimento no balcão das unidades, tema destacado nos capítulos 2 e 5, é 
discutido aqui, com foco na qualificação necessária dos servidores e na priorização 
e no planejamento dessa atividade. 

Porém, diante das insuficiências das ações do Judiciário na facilitação de 
informações e esclarecimentos acerca das possibilidades e dos limites do processo 
judicial, um destaque especial é conferido pelas autoras aos projetos desenvolvidos 
por organizações da sociedade civil. Voltados à promoção de educação feminista 
em direitos, esses projetos têm por objetivo tornar mais acessíveis informações que 
permitam não apenas a prevenção de violências, mas também o reconhecimento 
de direitos violados e dos caminhos possíveis para interromper as violações e 
acessar as garantias previstas na Lei Maria da Penha.

Além dos seis capítulos que conformam o núcleo analítico da publicação, 
o livro também traz uma seção de miniartigos que relatam alguns dos usos e 
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efeitos que o relatório original da pesquisa tem tido, lançando um olhar sobre 
a potencialidade do estudo para o aprimoramento da política judiciária de 
enfrentamento à VDFM e para a qualificação do debate entre profissionais da 
área e estudantes do tema. São quatro relatos de experiências, em que as autoras 
convidadas analisam o contexto institucional no qual a pesquisa foi produzida, 
narram os usos que fizeram do estudo em cursos de formação e aperfeiçoamento 
de magistrados(as) e em disciplinas universitárias nas áreas de direito e 
ciências sociais.

No primeiro artigo, O Judiciário nas políticas públicas baseadas em evidências 
e voltadas ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, 
Danielly dos Santos Queiros, Elisa Sardão Colares e Gabriela Moreira de Azevedo 
Soares, do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, apresentam algumas 
das ações do Conselho desde a criação da Lei Maria da Penha.

As autoras destacam que, em consonância com suas atribuições de orientar e 
regulamentar a atuação dos tribunais de justiça, o CNJ tem elaborado instrumentos 
normativos e operacionais para o aprimoramento da Política Judiciária Nacional 
de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com esforços voltados a 
padronizar a notificação dos casos, ampliar o nível de coordenação da política nos 
estados, agilizar o andamento dos processos e consolidar e publicizar estatísticas 
judiciárias nacionais. Partindo-se da premissa de que a urgência em torno dos 
temas violência e gênero é motivo para que as iniciativas institucionais sejam 
construídas com base em evidências sólidas, são analisadas as contribuições mais 
relevantes de alguns dos estudos realizados no período, entre os quais se inclui 
o que foi desenvolvido em parceria com o Ipea e no qual se baseiam os textos 
deste livro.

O segundo desses textos, A importância dos estudos de gênero na formação 
judicial: relato de uma experiência, traz o relato da juíza Adriana Ramos de Mello, 
atuante em um juizado de VDFM do Rio de Janeiro e professora em cursos 
de formação de magistrados. Conforme argumenta, os estereótipos e preconceitos de 
gênero entre os atores jurídicos impedem o acesso das mulheres à justiça de modo 
geral, o que é ainda mais dramático nos casos das mulheres vítimas de violência.

A  partir dessa premissa, a autora discute a importância da educação de 
gênero para os profissionais do sistema de justiça que atendem a mulheres nessa 
situação, apresentando sua experiência como educadora em cursos de formação 
para juízes(as). Foi nesse contexto que recorreu aos relatos extraídos da pesquisa 
realizada pelo Ipea, em especial no que se refere às dificuldades enfrentadas pelas 
mulheres vítimas de violência ao buscarem o Poder Judiciário, com o intuito 
de sensibilizar os profissionais em formação para uma atuação jurisdicional 
informada pela perspectiva de gênero.
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O próximo miniartigo, o relato produzido em coautoria de Elisa Girotti 
Celmer e Milena Faustino Ortiz, apresenta a experiência de utilização do relatório 
em curso de especialização de advogados(as), realizado pela Universidade Federal 
do Rio Grande (FURG) no segundo semestre de 2019. No texto intitulado 
O estudo do relatório O Poder Judiciário no Enfrentamento à Violência Doméstica e 
Familiar contra as Mulheres no curso de residência jurídica da Universidade Federal 
do Rio Grande, as autoras contam que a escolha do material foi orientada pelo foco 
do curso, uma especialização em prática jurídica social que busca construir novas 
percepções sobre os conflitos no âmbito do direito, da justiça social e da cidadania.

Os pontos trabalhados durante a disciplina foram as dinâmicas processuais 
e as interações das mulheres com o Judiciário. As autoras observam a surpresa 
diante da diversidade na dinâmica das audiências de VDFM constatada pela 
pesquisa realizada pelo Ipea; ao mesmo tempo, apontam que o diálogo acerca das 
impressões das mulheres sobre os atores jurídicos trouxe reflexões importantes em 
relação ao que se quer do direito e da Justiça, além de um olhar renovado para 
os conflitos vivenciados pelas mulheres em situação de violência que procuram a 
assistência do Judiciário.

Por fim, o relato de Mari Cleise Sandalowski, professora de sociologia 
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), faz uma reflexão a partir da 
experiência de utilização da pesquisa na disciplina de sociologia jurídica. Intitulado 
Reflexão sobre o sistema de justiça e a violência doméstica e familiar  contra as 
mulheres: relato de experiência sobre a articulação entre o campo teórico-metodológico 
e a prática de ensino na disciplina de sociologia jurídica, o texto situa o emprego do 
relatório como recurso didático em sua prática de ensino para a articulação entre 
questões teórico-metodológicas e a discussão mais aprofundada acerca de temas 
específicos do mundo jurídico. Entre esses temas, a autora destaca i) a violência 
contra as mulheres; ii) as desigualdades de gênero; iii) a administração e o acesso 
à justiça; e iv) os diferentes elementos formais e informais que influenciam as 
práticas dos operadores do direito e a aplicação da legislação.

Ao apresentar esse conjunto de análises sobre as diferentes e complexas 
questões envolvidas no processamento de casos de VDFM, tomando a 
atuação dos(as) profissionais do sistema de justiça como mote, manifestamos a 
compreensão de que produzir e difundir informações mais densas sobre as práticas 
que consubstanciam a aplicação judicial da Lei Maria da Penha é uma forma de 
contribuir com o fortalecimento e a qualificação das ações de enfrentamento à 
VDFM no Brasil. Ao trazer também as experiências e perspectivas das mulheres 
que denunciaram as agressões sofridas e aguardam respostas do sistema de justiça, 
nosso objetivo é que esta obra possibilite reflexões em direção ao contínuo 
aprimoramento da prestação jurisdicional nessa matéria.
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Assim, renovamos em cada um dos capítulos e miniartigos deste livro o 
desejo de que os aspectos críticos apontados tornem-se objeto de atenção, que as 
experiências bem-sucedidas possam se espraiar e que o padrão de qualidade dos 
serviços judiciais de atendimento às mulheres em situação de violência ganhe 
novo impulso no cenário nacional, com atenção às particularidades dos casos, 
compreensão a mais adequada possível das dinâmicas que subjazem a violência 
baseada no gênero e disposição para realizar o esforço que segue sendo necessário 
para o seu enfrentamento.

As organizadoras
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