INFORMATIVO nº 18
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO ENFRENTAMENTO
À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER
O combate à violência doméstica e familiar contra a
mulher é matéria de grande relevo na atualidade e que
ganha cada vez maior destaque como consectário lógico do
reconhecimento dos direitos civis e políticos das mulheres
na busca pela igualdade de gênero e como valor a ser
alcançado na maior parte das culturas ocidentais no último
século.
Fato é que a elevação da preocupação no combate
a este tipo específico de violência pode ser atribuída ao
aumento da informação e dos dados empíricos oficiais
disponíveis nesta área veiculados por portais na internet
como, por exemplo, o “Atlas da Violência”, do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)1 , os relatórios anuais
sobre violência contra a mulher disponíveis no sítio do
Senado Federal2 , e outros sítios de pesquisas como o do
instituto “Agência Patrícia Galvão”3 , que servem como
norte para uma compreensão mais ampla do problema,
possibilitando, assim, a criação de instrumentos legislativos
e de políticas públicas mais eficazes que busquem coibir a
propagação desta espécie de violência.
No Brasil, a sanção da Lei no 11.340/2006,
conhecida como Lei Maria da Penha, que criou mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
assim como da Lei no 13.104/2015, que alterou o art. 121
do Código Penal, para instituir a figura do feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, alçandoo ao rol dos crimes considerados hediondos, foram
importantes marcos institucionais legislativos no combate à
este tipo de violência nas últimas décadas.
É importante salientar que a Lei Maria da Penha
não se limita a criminalizar condutas ou impor maiores
penas ao autor da violência doméstica e familiar contra as
mulheres na esfera penal, mas que também prevê instru-
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mentos extrapenais de cunho assistencial e educativo a
serem implantados no campo das políticas públicas como
forma solucionar integralmente este tipo de violência de
gênero em seus mais amplos espectros, residindo
exatamente neste contexto a competência municipal para
atuação na área.
Nesse contexto, a Consultoria e Assessoramento
Legislativo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através do
Estudo Técnico no 2/2019 CAL/MD/CMRJ4, realizou uma
análise dos principais instrumentos legislativos criados no
enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a
mulher em nosso país, assim como os seus desdobramentos
nas políticas públicas municipais de cunho assistencial e
educativo nesta seara consolidadas pelo Poder Legislativo
carioca. Ressalte-se que, até a presente data, foram
publicadas 13 (treze) leis municipais e que ainda tramitam
14 projetos de lei sobre esta temática específica nesta
legislatura.
Assim, apesar de ser imperioso reconhecer o
considerável avanço das políticas públicas municipais nesta
seara, há de se destacar a ampla competência legislativa
municipal no que concerne às medidas protetivas e
assistenciais às mulheres em situação de violência doméstica,
devendo o legislador carioca ocupar-se dos “vácuos
legislativos” ainda existentes em se tratando de um dos
problemas sociais, de saúde e segurança públicas mais
relevantes da atualidade.
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1 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/.
2 Disponível em: http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicad
ores/relatorios/BR-2018.pdf
3 Disponível em: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/.
4
Disponível
http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/ETEC%200022019%20%20PPM%20Violencia%20Domestica%20contra%20Mulher.pdf
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