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PREFÁCIO

“Demora muito essa Justiça”.1

A frase em epígrafe dá nome ao capítulo que trata da experiência das mulheres 
que vivem situações de violência doméstica e familiar e que em algum momento 
recorreram ao sistema de justiça. O texto faz parte deste livro, intitulado 
A Aplicação da Lei Maria da Penha em Cena: atores e práticas na produção de justiça 
para mulheres em situação de violência, apresentado como um segundo produto 
do projeto O Poder Judiciário no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar 
contra as Mulheres, executado pelo Ipea em parceria com o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

A frase é forte e carregada dos sentidos que têm mobilizado apoios e 
resistências à Lei Maria da Penha, alguns deles retratados pela pesquisa que deu 
origem a esta obra. De acordo com as organizadoras do livro, o objetivo dos 
artigos foi aprofundar a análise acerca das informações coletadas, deslocando o 
olhar das estruturas macro (institucionais) para o dia a dia da aplicação da lei em 
casos concretos, nos quais seus sentidos seriam, segundo afirmam, atualizados, 
ampliados ou restringidos.

O material empírico é proveniente das entrevistas que compuseram o corpus 
de dados da pesquisa original e dos relatos de visitas técnicas, acompanhamento de 
audiências e leituras de processos judiciais. A proposta que alinha os seis capítulos 
centra-se em explorar os contornos de aplicação da lei a partir das percepções e 
modos de atuação de profissionais que atuam no Poder Judiciário – juízes(as), 
servidores(as) de cartório e profissionais das equipes multidisciplinares –, no 
Ministério Público e na Defensoria Pública. Complementam essa análise com a 
perspectiva de mulheres que comparecem perante os agentes públicos por meio 
dos processos judiciais. Adicionalmente, quatro artigos descrevem experiências de 
uso dos dados em pesquisas e formação.

O livro chega ao público na celebração dos quinze anos da Lei Maria da 
Penha, o que faz a frase “demora muito essa Justiça” ecoar ainda mais forte. O que 
falta para que a experiência das mulheres seja diferente? As comemorações de 
aniversário da Lei Maria da Penha sempre se caracterizaram por atos políticos 

1. Fala extraída dos registros de campo do projeto que abastece as análises apresentadas neste livro, mencionada por 
uma das entrevistadas (nota das organizadoras).
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marcados pelos balanços de avanços e dos desafios que permaneciam para serem 
enfrentados. Ano após ano os saldos desses balanços eram praticamente os 
mesmos: crescia a visibilidade da violência doméstica e familiar para a sociedade 
e as pesquisas mostravam ampliação do conhecimento sobre a lei, mas os serviços 
permaneciam em pequeno número e marcados pela rotatividade de profissionais 
e a pouca qualificação para o atendimento, a persistente incompreensão sobre 
as características da violência de gênero, o desconhecimento e a falta de dados 
sobre os desfechos processuais e a recorrente discriminação contra as mulheres 
em um sistema de justiça patriarcal e racista. Na conclusão dos eventos, sempre a 
inafastável defesa da lei e de sua implementação integral.

Desde que a Lei Maria da Penha completou dez anos, contudo, o tom das 
comemorações mudou. Não pela ausência de reconhecimento de sua importância, 
mas em razão das mudanças no cenário político nacional marcado pelo avanço 
do conservadorismo, da visão punitivista e do desinvestimento financeiro e 
político que levou ao desmantelamento de ações que buscavam deslocar o eixo 
da criminalização da violência para ações de natureza preventiva e de proteção.

Dessa vez as celebrações ganharam tons de estranhamento e resistência. 
Estranhamento porque não podemos ignorar que a Lei Maria da Penha de 
hoje não é aquela aprovada em 2006. Nos últimos anos, seu texto foi sendo 
modificado por projetos de lei que criam tipos penais, modificam dispositivos de 
proteção e prevenção, mas, sobretudo, visam alterar a estrutura interna da lei que 
promove direitos humanos em sua integralidade. O tom de resistência é porque 
a história dessa lei se confunde com as lutas políticas dos movimentos feministas 
em defesa dos direitos das mulheres, e que rendeu o seu reconhecimento, pelas 
Nações Unidas, como uma das três legislações (ao lado das leis da Espanha e 
da Mongólia) que representavam o que havia de mais avançado na resposta à 
violência de gênero contra as mulheres – reconhecimento esse que se deveu 
ao “culminar de uma prolongada campanha das organizações de mulheres, 
envolvendo também organismos nacionais, regionais e internacionais, tais como 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos”.2

Os resultados apresentados neste livro renovam o sentido e a importância da 
resistência e do estranhamento. Somam-se a um extenso rol de pesquisas que se 
dedicaram a documentar, inventariar e analisar os modos de implementação e aplicação 
dessa legislação na década e meia de sua existência. Essas pesquisas, por sua vez, são 
herdeiras de um campo de investigação surgido nos anos 1980 e já bastante consolidado 

2. Unifem – Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Quem responde às mulheres? Gênero 
e responsabilização. New York: Unifem, 2008. p. 76. Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-content/
uploads/2019/11/Portuguese-POWW-2008-indd.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2021.
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sobre violência contra as mulheres e acesso à justiça e influenciado pela fusão de teorias 
feministas de gênero com abordagens interdisciplinares e multidisciplinares.

Uma importante contribuição deste trabalho está estampada na metodologia 
que estrutura uma tipologia de modos de ação na aplicação da Lei Maria da 
Penha. Confrontada pelo modo heterogêneo como a lei vinha sendo aplicada nos 
locais visitados, a equipe de pesquisa se propôs a construir um modelo de análise 
que desse conta de evidenciar que, mesmo na variedade de modos de aplicar a lei e 
compreender a violência contra as mulheres, existem recorrências, e as percepções 
e práticas institucionais não são tão aleatórias quanto podem parecer ao olhar 
desavisado e pouco sensível às molduras institucionais do sistema de justiça.

Sinteticamente, trata-se de um modelo que categoriza o perfil de juízes(as) de 
acordo com o interesse pelo problema da violência contra as mulheres (atitudinal), 
seus reflexos na forma de interpretação e aplicação da lei (jurisprudencial) 
e  seu engajamento na capacitação profissional e nos demais serviços da rede 
de atendimento (institucional). A composição desses elementos resulta em três 
categorias – comprometidos, moderados e resistentes –, que têm como parâmetro 
a aproximação ou o distanciamento com uma compreensão mais sensível a gênero, 
mais abrangente sobre a violência de gênero contra as mulheres como fenômeno 
social e não tipicamente criminal, sobre a própria legislação e a relevância em 
atuar de forma integrada a outros setores da política pública.

A descrição detalhada dessa tipologia encontra-se na introdução do livro e 
é aplicada nos capítulos seguintes. A matéria-prima para sua estruturação são as 
entrevistas, e o foco privilegiado são juízes(as). É com base em suas percepções e 
conhecimentos que serão construídas as análises de outros setores, cuja atuação 
ocorre sob orientação direta desses atores e atrizes: os cartórios judiciais e as 
equipes multidisciplinares. A metodologia também é testada no capítulo que 
aborda a atuação do Ministério Público.

A tipologia representa uma inovação metodológica na medida em que, 
alçada a “tipos ideais” ao modo proposto pela teoria weberiana, não limita as 
percepções e práticas dos(as) entrevistados(as) aplicadas ao microcontexto em que 
ocorrem, mas permite leituras cruzadas sobre como as práticas individuais e as 
estruturas institucionais interagem na forma de aplicação da Lei Maria da Penha.

Nesse sentido, os resultados podem ser lidos tanto pela ótica da atuação 
individual para preencher lacunas nas respostas jurisdicionais quanto na 
acomodação de operadores jurídicos que seguem atuando ilesos a qualquer tipo 
de necessidade, estímulo ou pressão por mudanças diante dos vazios institucionais 
na adequação do sistema de justiça para que a lei possa ter implementação integral 
também no domínio desse sistema, mas sem se limitar a ele.
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A centralidade de juízes(as) na construção dos tipos parece ser um caminho 
“natural” em uma pesquisa que foi originalmente desenvolvida em parceria com 
o CNJ. Importante ter em mente que essa foi uma estratégia metodológica que 
não deve ser confundida com uma eventual sobrevalorização do papel do Poder 
Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha, em detrimento de outros setores 
responsáveis pela implementação dos dispositivos previstos na lei, dentro e fora 
do sistema de justiça.

Por seu caráter inovador, a tipologia pode ser compreendida como um 
conjunto de peças cujas posições podem ser recombinadas a partir de novos ângulos 
e perguntas. E, como as organizadoras do livro ressaltam, seria interessante que 
o modelo fosse testado para análise do comportamento de outros profissionais. 
Da mesma forma, a formulação de novos tipos está em aberto e deve ser explorada, 
uma vez que as categorias atuais ajudam a compreender alguns perfis, mas deixam 
outros posicionamentos sem lugar de inteligibilidade.

No próprio livro já é possível encontrar alguns caminhos para avançar 
nessa análise. O capítulo sobre as Defensorias Públicas parece especialmente 
promissor ao apresentar as dificuldades estruturais que a instituição enfrenta – 
por ser a mais nova, dispor de menor orçamento, número de unidades e quadro 
de profissionais –, mas também por mostrar saídas inventivas que concretizam as 
previsões legais de uma justiça integral, híbrida, que tem foco nas necessidades 
das mulheres e entende seu papel para desembaralhar a complexa resposta nas 
esferas criminal e cível.

É dessa instituição que vem a motivação para pensar alternativas a fim de 
que a demora no acesso à justiça vivida pelas mulheres possa ser compensada 
com respostas mais efetivas. Reconhecer as características de comprometimento 
e resistências entre esses profissionais pode ser útil para o desenho de outras 
intervenções no sistema de justiça com menos centralidade no Poder Judiciário e 
maior abertura de conexão com as redes de atendimento.

Somado ao desejo de tornar melhor a experiência das mulheres no acesso ao 
direito de viver sem violência, deixo o convite para que a leitura do livro alimente 
novos estudos sobre a lei que chega aos quinze anos com a mobilização de tantos 
esforços. Que venham mais quinze anos e as celebrações nunca deixem de nos 
lembrar que a construção dos direitos das mulheres é luta diária e coletiva.

Boa leitura!

Wânia Pasinato




