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RESUMO

O presente estudo objetivou analisar os episódios de violência doméstica
vivenciada na área da DEAM SUL, em João Pessoa-PB. A pretensão foi de
verificar as causas e conseqüências que esse tipo de violência vem provocando
nas suas vítimas. Justifica-se o estudo diante da presunção de relevância que se
constrói o problema central ao se indagar: como e por onde começar o
revigoramento dos valores e de ações na direção de enfrentar a violência
doméstica? isso sempre dentro de um contexto maior de aprimoramento do
sistema social, para identificar novos paradigmas nas relações deste para com a
sociedade feminina. A mulher revestida das funções que lhes são peculiares
acumula responsabilidades extremas da formação, organização e capacitação da
qualificação no ambiente doméstico. A metodologia empregada foi pautada na
pesquisa bibliográfica e documental, mediante estruturação de um estudo de caso
de natureza quali-quantitativa, com a utilização da entrevista focada no assunto
como instrumento de coleta de dados centrando-se na atividade de revisão

bibliográfica, e a posteríori, com dados complementares quantitativos conforme
coleta de dados indicando efetivos fatos interpessoais registrados na Delegacia
Especializada de Apoio à Mulher (DEAM SUL), recebendo atenção analítica à luz
do recorte utilizado na fundamentação teórica. Neste contexto, priorizou-se a
realização de entrevistas com vítimas dessa violência que atendessem aos
requisitos estabelecidos nos objetivos da pesquisa. Os resultados informam que a
violência física é predominante entre família de menor poder aquisitivo. A partir
das informações obtidas, pôde-se concluir que vivenciar uma relação violenta
acarreta danos à saúde mental da mulher, traduzidos, principalmente, por
constantes estados de tristeza, ansiedade e medo. Além dessas etapas
descritivas, o trabalho cria um viés que corroboram os pressupostos
desenvolvidos, apresentando como ponto culminante um resultado bastante
positivo: a propositura na probabilidade da criação da Câmara Social de Solução

de Conflitos, pelo órgão estatal, acreditando estar nesta ação comunicacional, o
instrumento de ampliação dialogai entre mediador devidamente preparado para
esse fim, o que pode lhe permitir cumprir com a devida eficiência sua missão
dentro dos perfis de inteiração com a cidadania e a civilidade como novo

paradigma, representando um avanço considerável para as atividades do serviço
de solução de conflitos, pacificação e introdução de uma cultura de paz, sendo
essa a contribuição deixada pelo estudo que ora se apresenta.
PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica. Cidadania e Civilidade. Solução de
Conflitos. Cultura de Paz.

ABSTRACT

The present study aimed to analyze the episodes of domestic violence experíenced
in the DEAM SUL area, in João Pessoa-PB. The intention was to verify the causes
and consequences that this type of violence has been provoking in its victims. The
study justifies the presumptíon of relevance that bulids the central problem when
asking: how and where to begin the reinvigoration of values and actions in the
direction of facing domestic violence? This is aiways within a larger context of
improvement of the social system, to identify new paradigms In its relations with
female society. The woman clothed with the duties that are peculiar to them
accumulates extreme responsibilities of the formation organization and qualification

in the domestic environment. The methodology used was based on bibliographical
and documentary research, through the structuring of a case study of a qualitativa
and quantitativo nature, with the use of the subject-focused interview as an
instrument for data collection focusing on the bibliographic review activity, and a
posteriori, with complementary quantitativa data according to data collection
indicating actual interpersonal facts recorded in the Specialized Support Office for
Women (DEAM SUL), receiving analytical attention in light of the cut used in the
theoretical basis. In this context. it was prioritized to conduct interviews with victims of
this violence that met the requirements established in the research objectives. The
resuits indicate that physical violence is predominant among families with lower
purchasing power. Based on the information obtained, it was possible to conclude
that experiencing a violent relationship leads to damages to the mental, health of the
woman, translated, mainly, by constant states of sadness, anxiety and fear. In
addition to these descriptive steps, the work creates a bias that corroborates the
assumptions developed, presenting as a culmination a very positive result: the
proposition in the probability of the creation of the Social Chamber of Conflict
Resolution, by the state body, believing to be in this communicational action, the an

instrument of dialogical enlargement between mediator duly prepared for this
purpose, which can allow him to fulfill his mission with due efficiency within the

proifiles of integration with citizenship and civility as a new paradigm, representing a

considerable advance for the activities of the solution service conflict, pacification and
the introduction of a culture of peace, whIch is the contribution left by the present
study.

KEY WORDS; Domestic Violence. Citizenship and Civility. Conflict Resolution.
Culture of Peace
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INTRODUÇÃO
O presente estudo é fruto da vivência de sua autora no seu ambiente de
trabalho, a Delegacia de Atendimento à Mulher - DEAM/SUL, instalada na cidade

de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, bem como de pesquisa realizada
no período de janeiro2017a abril de 2018, sendo, portanto uma escolha
fundamentada um contexto real, a partir dos atendimentos às mulheres vítimas de

violência domésticas junto à DEAM/SUL, campo empírico de observação e de
coleta de dados que deram suporte a análise do objeto de estudo.

Através da escuta dessas mulheres foi possível constatar que a grande

maioria só se dirige ao atendimento na Delegacia para comunicar à Autoridade
Policial quando o fato torna-se insuportável para que ocorra a continuidade do
relacionamento conjugai. Impressiona a forma como os relatos são narrados: com

muita insegurança e medo, visto que algumas solicitam medidas protetivas para
que seus agressores não mais se aproximem delas e assim evitar um novo
conflito.

Denunciar não é fácil, a experiência não apenas na DEAM/SUL, mas
também na DEAM/NORTE e em outras delegacias do Estado da Paraíba, da
região Nordeste e do Brasil, revela que as vítimas de violência doméstica nem

sempre buscam as delegacias, muitas vezes não o fezem por terem a esperança

de que o companheiro, o ex-companheiro, a pessoa do seu convívio familiar que
promove a agressão possa mudar esse comportamento.

Entretanto, via de regra, não é isso que ocorre, as agressões verbais,

iniciadas e suportadas pelas vítimas, se tomam agressões físicas e podem

terminar em feminicídioV A violência doméstica é um crime muito complexo
exatamente porque envolve o aspecto emocional, o lado afetivo das vítimas e dos

seus agressores, a convivência no recinto do lar, lócus da agressão, questões

culturais, o ideal de família, são alguns dos fatores que dificultam a abertura do
inquérito policial.

As mulheres vítimas de violência, atendidas em delegacias especializadas

^Embora não seja objeto desse estudo aprofundar sobre essa temática, é importante esclarecer que
o crime de feminicídio é regrado pela Lei n° 13.104/2005 que introduziu alterações no Código Penal,
incluindo essa modalidade de crime, tratando-o como homicídio qualificado, ou seja, crime hediondo,
estabelecendo penas entre 12 e 30 anos, sendo essas penas no homicídio simples entre 6 e 12 anos.

Além disso, a lei em comento, estabelece agravantes nos casos de vulnerabilidade, a exemplo da
vítima estar grávida, ser menor de idade, a violênda ocorrer na presença dos filhos, entre outras.
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sempre relatam que nem sempre é fácil se libertar do agressor, principalmente as
que sofrem violência psicológica, sofrendo silenciosamente os abusos cotidianos.

Para coibir a violência, em agosto de 2006, o Brasil, aprovou a Lei 11.340, que é
genuinamente conhecida como Lei Maria da Penha, que cuida da proteção à
mulher em cinco circunstâncias, na violência física, psicológica, moral, patrimonial
e sexual. A citada lei ainda abalizou a criação de DEAMs - Delegacias

Especializadas de Apoio às Mulheres, como também unidades de apoio e
penalidades mais rigorosas para os agressores.

A grande relevância da implantação da Lei Maria da Penha é ter um olhar

focalizado à mulher, lhes dando segurança para revelar o que muitas vezes está
oculto dentro de um lar,a violência que acontece contra a mesma, para que essas
mulheres que sofrem de violência doméstica denunciem e sintam-se protegidas, de

alguma forma pela justiça, aspecto que justifica e legitima a sua apreciação, como
fundamento legal, na contextualização do traçado da abordagem ao objeto de
pesquisa.

Por outro lado, vislumbra-se com esse estudo a perspectiva de utilizar a

mediação que adota e dissemina a cultura da pacificação social através da
recomposição dos diálogos conflitados, e a conciliação como institutos jurídicos
capazes de por fim a uma situação permeada por diálogos agressivos, mágoas,
acusador e que muitas vezes, termina em via dos fatos, comumente na presença
dos filhos.

Importante registrar que a mediação, conforme estabelece o art. 2° da Lei n®

13.140/2015, é regida pelos seguintes princípios: imparcialidade do mediador;
isonomia entre as partes; oralidade; informalidade; autonomia da vontade das
partes; busca do consenso; confidencialidade e boa-fé. Portanto, ao admitir a
possibilidade de solução de conflitos familiares de natureza violenta, sobretudo

quando se trata de violência psicológica, necessário se faz preparar, através de

capacitação, os delegados, escrivães, agentes e toda a equipe de profissionais que
irão atuar nessa atividade.

É com esse olhar sobre a violência doméstica que este estudo apresenta
uma reflexão centrando-se na atividade de revisão bibliográfica, que será

complementada quantitativamente através de dados ocorridos e registrados junto
à DEAM SUL, da Secretaria de Segurança e da Defesa Social do Estado da
Paraíba.
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O trabalho traz como principal contribuição à propositura a implantação do
Núcleo de Mediação na Delegacia Especializada de Atendimento á Mulher - DEAM

SUL, pelo órgão estatal, acreditando ser essa ação o instrumento de ampliação
dialogai entre casal e demais familiares, com preparação adequada, lhe permitindo
cumprir sua missão dentro dos perfis de cidadania e de civilidade diante de novos
paradigmas de apoio à mulher vítima de violência doméstica.
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CAPITULO I

CONCEPÇÃO METODOLÓGICA DO ESTUDO
1.1 SITUANDO A PROBLEMÁTICA DA PESQUISA

A expressão violência é largamente empregada nos dias atuais e em

limitada abreviação poderíamos defini-la como força em grandes proporções, que
deprime a aparência física e psicológica de semelhante, conforme dispõe o artigo 5°
da lei 11.340/2006; ainda assim; vivenciamos no dia a dia notícias através da

imprensa falada, escrita e televisada, refletindo uma situação sofrida por milhares de
pessoas. In veitis:

Art. 5° Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e famüiar
contra a muiher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial:

I- No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas;
II- No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por

indivíduos que sâo ou se consideram aparentados, unidos por laços
naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III- Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou
tenha convividocom a ofendida, independentemente de coabitaçâo.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual (BRASIL, 2006, grifos nossos).

Diante desse regramento, se compreende que a violência pode ser no
campo doméstico (marido, filho, filha, pai, mãe, ou amigo) ou mesmo familiar (avô

irmã, irmão, tia, tio, ou prima) ou ainda de afetivo (namorado ou ex-namorado).

Salientamos que o presente estudo baseia-se na violência psicológica sofrida pela
mulher, procuramos caracterizar, através dos dados coletados no campo, a violência
em seu contexto social.

Trata-se de questão que deve ser estudada á luz dos estudos de gênero,
haja vista a sua complexidade, singularidade e particularidade de cada caso, ou

seja, a agressão contra a mulher é considerada violência de gênero, conforme a

posição de alguns autores que tratam do assunto e. também, conforme teor do caput
do artigo em comento. A violência doméstica geralmente ocorre dentro do lar, cujo
agressor, não necessariamente é do sexo oposto, embora esse o seja, na maioria
dos casos estudados.
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O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o propósito da aplicação
da Lei Maria da Penha necessita resguardar a mulher em circunstância de

vulnerabilidade, independente de gênero. Dias (2015) adverte que a violência contra
a mulher não se atêm exclusivamente à relação cônjuge ou companheiro, mas sim,

qualquer pessoa (homem ou mulher) seja ou não familiar, que conviva com a vítima
pode ser considerado agressor (a).

Consoante dicção do artigo em comento e posicionamento do STJ e da
autora supracitada, o agressor é alguém que já manteve, ou ainda mantém uma

relação íntima e familiar com a vítima, pode se caracterizar de diversos modos,
desde agressões físicas no que causa marcas visíveis no corpo, até formas mais
sutis, porém não menos importantes, como a violência psicológica, que traz danos
significativos à estrutura emocional da mulher.

Para ter uma idéia mais precisa dessa situação: imagine-se uma mulher,

legitimamente constituída em seu habitat doméstico, dona de casa, geralmente na
presença dos filhos ou demais familiares, sendo agredida, sejam fisicamente ou
psicologicamente pelo seu companheiro/marido, irmão ou outras pessoas da

família. Tal situação possibilita que se apresente o seguinte questionamento: O

que faz com que um indivíduo pratique agressão a uma mulher do seu convívio,
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade
ou por vontade expressa?

Ao observador mais atento a tais situações não passa despercebido o fato
de que, não basta ser esposo, pai, chefe de família, se o homem não valorizar sua

companheira, compreendendo-a, tratando-a com a devida atenção, com o devido

respeito, cujas atitudes certamente irão contribuir para um lar harmonioso e
saudável.

Empiricamente é possível constar, em discussões familiares de pessoas

que adentram ao espaço da DEAM SUL, a presença rotineira de expressões do
tipo "você sabe com quem está fàlando?" ou "O dono da casa sou eu, todos tem

que me obedecer", ou ainda, "Se você falar vai apanhar", bem como "Sua isso,
sua aquilo, você vai se arrepender", ainda permanece vivo na cultura machista e
na mente de muitos homens, principalmente dentro do lar, como se estes fossem

realmente donos de suas companheiras, assim como pensar que estas estão à
mercê de suas vontades.

O intento de propor uma solução para problemas concretos é uma
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possibilidade engendrada pela mediação como uma alternativa para a pacificação
e cultura de paz na resolução de conflitos de violência doméstica em casos reais
da DEAM/SUL, leva a outro questionamento: Conforme enfoque baseado em

casos reais, a mediação poderá ser usada como alternativa para a pacificação na
cultura de paz?
Outros questionamentos importantes também direcionam o presente

estudo, haja vista a constatação de que, em que pese toda a complexidade
temática, pode ser expressa como alternativa para a pacificação na resolução de
conflitos de violência doméstica?

Por fim, resta buscar resposta para um questionamento mais amplo que
deverá permear a análise proposta nesse estudo, qual seja: A missão do Mediador
no Brasil é amplamente acolhedora com as partes envolvidas, assim, desejou-se,

igualmente ao verificar altemativas para a busca da excelência nas situações
classificadas pelos conflitos, pela sua intermediação em bases científicas e pela
solução dos conflitos familiares, vem pelo cumprimento de sua missão perante a
sociedade brasileira?

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO

O objetivo principal é analisar a violência doméstica e sua vulnerabilidade
psicológica em face da complexidade de problemas que envolvem a mulher em sua

relação familiar e a necessidade da implantação do Núcleo de Mediação na
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM SUL, em busca de
colher elementos que possibilitem a construção de uma proposta que possa resultar

em uma redução nos índices de violência contra a mulher, através da mediação

familiar, como um estímulo à mudança na relação familiar.
Como objetivo específico buscou-se trilhar o seguinte caminho de
investigação e busca de dados de interesse da pesquisa:
- Levantar informações através de um cauteloso estudo dos casos

selecionados, do ideário dos principais registros de ocorrências e instauração de
procedimentos policiais na DEAM/SUL, onde as mulheres são vítimas de violência
doméstica de natureza diversa.

- Identificar os casos em que a violência psicológica é o fator predominante
como instrumento de busca do entendimento do porque de sua ocorrência, ou seja.
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quais são os elementos factuais recorrentes.

- Apresentar a descrição, em caráter ilustrativo, de alguns casos mais
complexos registrados na DEAM/SUL, com o intento de retratar uma realidade que
necessita de uma atuação mais enérgica, de definição e implementação de
medidas políticas que seja considerada mais eficaz no seu combate.

- Apontar como de proposta, a sugestão da implantação do Núcleo de

Mediação na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM SUL,
tendo como base os dados da pesquisa e demonstração dos resultados esperados

ante a premência da necessidade da preparação adequada do servidor policial civil
quando em abordagem às vítimas e agressores, e assim cada vez mais cumprir sua
missão dentro dos perfis de cidadania e de civilidade contemporaneamente
exigíveis.

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

A motivação para a realização desse estudo é de natureza técnica e
científica, pessoal e profissional. Situando a perspectiva técnica e científica atinente
ao tema "a mediação como uma alternativa para a pacificação e cultura de paz na

resolução de conflitos de violência doméstica, baseada em casos reais identificados
através das demandas e atendimentos feitos na DEAM/SUL", a sua abordagem foi

pensada a partir de estudos embasados em textos científicos estruturados com
base nos regramentos expressos na Constituição de 1988, na Resolução 125/2010,
no Código de Processo Penal (CPP), no Código de Processo Civil (CPC), no

Código Civil (CC) e no Código de Ética do Mediador.
A Resolução 125/2010 e o Código de Ética do Mediador (Anexo III Resolução 125/2010 - CNJ) foram as referências básicas para o desenvolvimento
no decorrer do projeto, que foi estruturado com base nos casos reais de registros
das mulheres vítimas na DEAM/SUL que vivenciaram especificamente violência
psicológica na família.

Neste sentido, vale destacar o conceito do Código de Ética contido no anexo
III da Resolução 125/2010-CNJ. In verbis:
Artigo 1° - São princípios fundamentais que regem a atuação de

conciliadores e m^iadores judiciais: confidencialidade, competência,
imparciaiidade, neutraiidade, independência e autonomia, respeito à
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ordem pública e às leis vigentes (CNJ, 2010, grifes nossos).

Como motivação pessoal para a realização da pesquisa, ressaltamos a

observância aos princípios que regem a atuação dos mediadores e conciliadores

judiciais são aspectos que devem gerar empatia e confiança nas vítimas quando
demandam os serviços de atendimento em uma delegacia de policia. Não temos
dúvida de que, faríamos bem, então, em tentar encontrar um fio condutor que
aumente essa confiança e que seja capaz de vislumbrar a mediação como um
procedimento de pacificação.

Como motivação profissional para a concretização dessa pesquisa,
destacamos o seu efeito, o resultado esperado é de que a consolidação de uma
proposta com esse intuito será uma grande significância para a cultura de paz

dentro da instituição DEAM/SUL, valorizando ainda mais o trabalho feito pelos
policiais que se destinam ao apoio das vítimas de violência doméstica, sobretudo
porque a

proposta será lastreada pelo resultado do desenvolvimento do

acompanhamento dos casos práticos realizados através de depoimentos das
próprias vítimas que comparecem à Especializada DEAM/SUL para comunicar e
consequentemente pedir apoio à autoridade policial e judiciária.

Assim sendo, justifica-se de maneira ampla o presente estudo como trabalho
monográfico do Curso de Especialização em Conciliação, Mediação e Arbitragem,

diante da relevância de se indagar, a príorí, portanto firmando-se a seguinte questão
da pesquisa: como e por onde começar o revigoramento do exigível círculo virtuoso
de valores e de ações na direção de enfrentar a violência doméstica, porém sempre
dentro de um contexto maior, de aprimoramento das DEAMs e também do
aperfeiçoamento das expectativas das relações familiares?
Reitere-se que o mediador revestido da capacidade de mediar conflitos,
deve estar plenamente convicto de sua missão, seja como conciliador/mediador,
seja em face das inúmeras peculiaridades o conciliador/mediador deve exercer sua
função com lisura, no sentido de preservar a lei, sem estratégias intimidatòrias, sem
autoritarismos e sem descuidos.

Além disso, no ordenamento jurídico brasileiro, a mediação/conciliação vem
sendo utilizada, amplamente no processo civil, na área familiar e especialmente, na

Justiça do Trabalho e nos Juizados Especiais. A mediação/conciliação poderá
oportunizar um acordo livre e responsável, portanto com maior possibilidade de
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cumprimento, servindo, portanto, como inspiração para a concretização desse
estudo sobre a temática "a mediação como uma altemativa para a pacificação e
cultura de paz na resolução de conflitos de violência doméstica em casos reais da
DEAM/SUL"

1.4 CAMPO DE OBSERVAÇÃO E COLETA DE DADOS
A Delegacia da Mulher (DEAM) da Zona Sul da Capital começou a atender o

público no dia 1° de setembro de 2015. Funcionando no complexo da Central de
Polícia, na entrada do Conjunto Geisel, às margens da BR-230, a DEAM/SUL foi
estruturada para ampliar o enfrentamento à violência contra a mulher na Paraíba,

que atualmente, conta com delegacias especializadas, sendo duas em João Pessoa

e outras distribuídas nas cidades de Santa Rita, Bayeux, Cabedelo, Campina

Grande, Guarabira, Patos, Sousa, Cajazeiras, Queimadas, Esperança e Monteiro
(DELEGACIA, 2015).

A DEAM/SUL funciona 24h para atender a demanda da população vitima
de violência doméstica daquela zona circunscricional. A estrutura da unidade tem

acessos independentes, por onde vítima e agressor serão conduzidos por entradas
distintas para que não se cruzem durante os procedimentos referentes a cada

situação de crime. A idéia é prestar um atendimento eficiente e ajudar a vítima
nesse processo tão doloroso de ir até uma unidade de polícia prestar queixa contra
seu agressor, que em parte dos casos são companheiros, namorados ou parentes
(DELEGACIA, 2015).

Violência psicológica doméstica, objeto de estudo dessa pesquisa, se
define como sendo o uso de palavras ou ações que machucam as pessoas e
resulta em sofrimento emocional, tortura emocional ou a própria morte da mulher,

seja por enfermidade alcançada quando do sofrimento ou até mesmo por meio de
suicídio.

Na maioria das vezes a violência é usada de forma perspicaz, ou seja,
aquele que agride toma cuidado para dominar o estado emocional do outro,

deixando o mesmo sempre em alerta, com receio da possibilidade de acontecer
uma outra vez, caso alguma reação venha contrariar o agressor.

As mulheres vítimas de violência doméstica procuram seus direitos, e na
maioria das vezes solicitam medidas protetivas por vários motivos, dentre eles.
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medo de sofrer violência física, de não mais aceitarem a presença do seu agressor
em seu habitai e até mesmo de ser assassinada, sendo esses alguns dos aspectos

motivadores da sua busca de apoio tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil,
conforme atestam os dados colhidos na DEAM/SUL.

A coleta de dados abrangeu o período de agosto 2015 a fevereiro de 2018,
mediante consulta a documentação sobre dados de ocorrências publicados pela

Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba, referentes às demandas
atendidas na DEAM/SUL, através dos quais foi possível construir duas bases de
dados: uma estabelecendo o quantitativo de atendimentos realizados, casos com
medidas protetivas, prisões em flagrantes feitas pela Polícia Militar e pela Polícia
Civil, Boletins de Ocorrência e Termos Circunstanciados de Ocorrência.

A outra base de dados foi construída com depoimentos extraídos da
entrevista realizada durante o atendimento ás vitimas, tendo sido selecionados 12

casos considerados importantes para ilustrar a abordagem desse estudo na sua

parte empírica do estudo de caso tendo a DEAM/SUL como campo de observação e
coleta de dados.

Importante ressaltar que, em atenção aos princípios éticos e limites jurídicos

da pesquisa, os nomes dos atores sociais envolvidos nas respectivas demandas
foram alterados de modo a não permitir a sua identificação, sobretudo porque não é
objetivo do estudo delimitar um perfil da amostra, mas tão somente identificar e

tratar analiticamente os casos em que ocorreu registro de violência psicológica
contra a mulher, configurando assim, em termos teóricos de violência de gênero,
aspecto que se confirmou através dos dados da pesquisa de campo.
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CAPITULO II

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: ATENTADO

CONTRA A DIGNIDADE DA MULHER E DE SUA FAMÍLIA
2.1 SOBRE O PROBLEMA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A problemática envolvendo o quadro de violência contra a mulher no Brasil
geralmente acha-se vinculada à violência física, cujos dados apontam como
estimativa de que cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos; o parceiro

(marido, namorado ou ex) é o responsável por mais de 80% dos casos" (DOSSIÊ,
2015, P. 3)2.
Além disso, se constata que;
[...] duas em cada três pessoas atendidas no SUS em razão de
violência doméstica ou sexual são mulheres; e em 51,6% dos
atendimentos foi registrada reincidência no exercício da violência
contra a mulher. O SUS atendeu mais de 70 mil mulheres vítimas de

violência em 2011 - 71,8% dos casos ocorreram no ambiente doméstico

(DOSSIÊ, 2015, p. 5, gritos do autor)^.
Trazendo essa problemática para o nordeste se consta que esse tipo de
violência apresenta o seguinte quadro estatístico:

27,04% - entre 3 e 10 mulheres nordestinas sofreram pelo menos uma
violência doméstica durante a vida.

11,92% • entre 1 e 10 mulheres nordestinas sofreu pelo menos um episódio
de violência doméstica nos últimas 12 meses.

100% - das agressões são de responsabilidade dos parceiros atuais e exparceiros. Destes 24,1% também foram agredidos.
20,10% - entre 1 e 5 mulheres souberam de agressões físicas sofndas por
suas mães.

6,20% - das mulheres reportaram haver sofrido ao menos uma agressão
física durante a gestação.
55,20% - das mulheres agredidas reportaram que seus filhos

testemunharam agressões (CORREIO..., 2018a, p. 612)^

Essa situação não é muito diferente do que ocorre no quadro geral da
violência contra a mulher no pais, cujos dados revelam que, freqüentemente esse

^ Informação baseada em dados pesquisa "mulheres brasileiras nos espaços público e privado"
ÍFPA/Sesc, 2010, apud DOSSIÊ, 2015).

^Informação baseada em dados doMapa da Violência 2012: homicídios de mulheres no Brasil(2012,
apud DOSSIÊ, 2015)
"Informação baseada em dados do Instituto Maria da Penha, 2018.
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quadro de violência se toma parte do cotidiano das mulheres, conforme ilustrado na

figura 1, mostrando a percepção da sociedade sobre violência e assassinato de
mulheres.
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Fonte: DOSSIÊ (2015, p. 5)

Quando se estuda a violência contra a mulher verifica-se que, se trata de
questão presente em todas as classes sociais, inclusive os dados da figura 1
revelam prevalência entre as classes mais altas (63%). Tendo sido indicado ainda
54% na classe média e 53% na classe baixa.

O problema da agressão e da violência temiliar contra a mulher possui
incidência ínter-geracionai, ou seja, mulheres cujas mães e/ou avós foram vitimadas
por violência possuem grande probabilidade de fazer parte desse grupo, conforme
demostra estudo realizado pela Universidade Federal do Ceará cujo resultado
indicou o seguinte:

[...] quatro em cada 10 mulheres crescidas em um lar violento acabam
sofrendo a mesma violência na fase adulta, fenômeno definido pelos
pesquisadores como 'transmissão inter-^eracional de violência doméstica*.
Ao mesmo tempo, 40% dos parceiros que cometem agressões também
residiram em lares violentos (RAMOS, 2017 [s/p].

Corroborando esse dado. Ramos (2017 [s/p]) acrescenta outros dados que
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se complementam "23% das nordestinas possuem lembranças da mãe sendo
agredida e 13% têm conhecimento de que a mãe do parceiro também sofreu algum
tipo de agressão".

Há ainda o agravante de que esse tipo de violência apresenta-se como
situação recorrente, muitas vezes motivada por ciúmes, embora sempre ocorra mais
de um tipo de agressão e violência combinado, conforme demonstra o quadro da

violência contra as mulheres nas capitais nordestinas que se apresenta na tabela 1;

Tabelai - PREVALÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICAPOR TIPO
Capital/ESTADO

Violência

Violência

Violência

Psicológica (%)

Física (%)

Sexual (%)

19,37
17,87
17,59
18,97
15,44
19,76
14,22
12,54

8,38
8,80
5,16
6,98
8,08
7,81
6,35
3,67

34,82
32,59
Recife - PE
28,58
Fortaleza - CE
27,01
Aracaju - SE
26,39
Salvador - BA
24,02
Teresina - PI
22,10
São Luís - MA
19,72
Fonte; Adaptado de Correio da Paraíba (2018b, p. E3)
Natal - RN
João Pessoa - PB

O destaque maior é dado aos casos de violência psicológica, um tipo de

violência silenciosa, que, conforme os dados apresentados superam a violência
física que, por seu turno, supera a violência física, aspecto mais visível no quadro
dos diferentes tipos de violência pelas marcas que deixa no corpo das vitimas.
As cidades de Natal (34,82%), João Pessoa (32,59%) e Recife (28,5%)

lideram o ranking desse tipo de violência na região nordeste do Brasil. Já em relação
à violência física as cidades de Salvador (19,76%), Natal (19,37%) e Fortaleza
(18,97%) assumem essa posição de liderança. A posição de liderança também se
altera diante do quadro de violência sexual contra a mulher, com João Pessoa

(8,80%), Natal (8,38%) e Aracaju (8,08%) dos casos identificados na pesquisa.
Esses resultados confirmam a indicação feita por Femandes (2015), Oliveira
et ai (2015) e Ramos (2017). os quais afirmam que no quadro da violência contra a

mulher, quase sempre estão presentes mais de um tipo de violência. No aspecto
atinente à dignidade da mulher e de sua família deve ser observado como quadro de

Informação baseada em dados da pesquisa sobre "Condições socioeconômicas e violência
doméstica contra a mulher (PCSVOFMulher/Instituto Maria da Penha, 2018).
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gravidade o fato de a violência ser presenciada pelos filhos e também serem, estes
alvos de violência, conforme se demonstra nos dados apresentados na tabela 2.

Tabela 2 - EXPOSIÇÃO DOS FILHOS AVIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Capitai/ESTADO

Presenciou

Sofreu

Violência (%)

Violência (%)

64,2
62,1
60,2
55,1
52,7
52,5
50,9
43,7
44,1

22,8
15,5
23,8
31,5
20,5
30,1
30,7
22,2
13,3

João Pessoa - PB

Aracaju - SE
Maceió- AL
Fortaleza - CE
Recife - PE
Salvador - BA
Teresina - PI
Natal - RN

São Luís • MA
Fonte: Adaptado de Ramos (2017, [s/p])

Pelos dados da tabele 2, destacam-se na liderança de casos em que os
filhos presenciaram cenas de violência doméstica no âmbito familiar, as cidades de

João Pessoa (64,2%), Aracaju (62,1%) e Maceió (60,2%). Esse ranking sofre
alteração quando se considera a variável ou indicador filhos vítimas de violência, no
qual de constata que as cidades de Fortaleza (31,5%), Teresina (30,7%) e Salvador
(30,1%).

Coerente com essa perspectiva Oliveira et al (2015) ponderam que a
violência doméstica contra a mulher é fenômeno que fere a sua dignidade e também
de sua família, aspecto particularmente visível quando as cenas são presenciadas
pelos filhos e/ou quando estes se tornam alvo da violência.

2.2 O CICLO VICIOSO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Quando a mulher é agredida, toda a sua família sofre com a situação, sendo
um ciclo vicioso em face do papel social desempenhado pelo agressor, geralmente o

chefe de família, muitas vezes a mulher é dependente economicamente dele, que a
proíbe de exercer atividades remuneradas como forma de manter o controle sobre

tal situação (BEATRIZ, 2017).
Muitas mulheres sempre dão uma chance aos seus companheiros, quando
Dados baseados em pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com a
ONU e com o Instituto Maria da penha (2018).

24

acreditam que o motivo que fora agredida foi pelo fato do mesmo ter ingerido bebida
alcoólica, droga, teve contrariedade no serviço profissional, assim como por estar
em dificuldade financeira, inclusive fornecendo informações de que ele não estando

nessa situação que altera o seu comportamento tido como anormal, ou seja, fora
dos padrões que se observa no cotidiano, é um bom pai, bom marido, bom
companheiro (OLIVEIRA, et. al, 2015).

Conforme destaca Silva (2017), a violência contra a mulher também
compreende três fases, ou ciclos que vão se sucedendo ao longo do tempo: a

primeira fase representada pela tensão, quando ocorre a criação das situações de
conflito e, pode perdurar por alguns dias ou até anos, a qual está composta por

xingamentos, censuras constantes, palavras inadequadas, humilhação psicológica,
agressão física, destruição de objetos de uso da mulher; em muitos casos a mulher
demonstra precaução, renúncia, tentando assim de todas as formas controlar a
situação, porém devido a freqüência do conflito toma-se intolerável entre o agressor
e sua companheira.

Esses procedimentos de tensão, adversidade e insatisfação regularmente
conduzem à segunda fase que, geralmente é mais curta e normalmente tem a

duração entre duas a quarenta e oito horas. A mulher sofre agressões físicas mais
graves. A mulher pode consciente ou não, provocar o imprevisto da agressão uma
vez que esta não mais tolera o terror, a ira ou a angústia que sente. A mulher passa
a recordar, com freqüência e detalhadamente tudo que já sofrerá, enquanto que o
homem não consegue se lembrar, cujas atitudes diversificadas do casal que
conduzem para a terceira fàse.

Essa terceira fase ê caracterizada pela amorosidade, pacificidade,
aparentemente o casal experimenta uma lua de mel. O agressor demonstra
arrependimento com a sua conduta anteriormente praticada, passando a agir de
forma humilde e amorosa, buscando sempre se justificar, pode inclusive oferecer
presentes, prometendo sempre não atacá-la novamente, cujo comportamento
amoroso avigora na mulher a expectativa de mudança.
As características descritas nessa terceira fase, normalmente fazem com

que a mulher reinicie sua relação de vida matrimonial. Em conseqüência disso, o
agressor confia que pode conter-se e nunca mais agredir a mulher; mostrando-se
necessitado, dizendo que não pode viver sem a mulher, sendo freqüentemente
muito generoso.
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Durante essa terceira fase, a possibilidade da mulher fugir da agressão e

buscar ajuda é menor. Dando seqüência o ciclo, em face de pequenas atitudes
conflitantes do marido, a mulher recorda tudo que já sofreu trazendo de volta a

tensão, que provoca a primeira fase: o ciclo de violência recomeça novamente e vai
se desenvolvendo com conseqüências imprevisíveis.

2.3MOTIVOS APONTADOS COMO CAUSAS DO INÍCIO DA VIOLÊNCIA

Oliveira et. al (2015), Silva (2017) Entre as causas pelos quais se busca
esclarecer os

motivos que

levam o companheiro/marido a

agredir sua

companheira/esposa, estão: o ciúme, negligência no cumprimento das tarefas

domésticas, falta de comunicação e a utilização do álcool, sendo a tolerância social
em torno da problemática, a questão que serve de suporte à prevalência das
demais.

Por um lado, o excesso de ciúme, não aceitação do término do
relacionamento, que pode iniciar a partir de um simples descontentamento até
chegar ao nível mais extremo que é o homicídio. Por outro lado, muitas mulheres
sentem-se amedrontadas para romper o relacionamento, devido ameaças de morte

diante da separação. O agressor, ao perceber que perdeu o controle sobre a
mulher, passa a atentar contra a vida dela ou dos filhos como mecanismo de
retomar o controle, sendo essa uma das principais causas de violência contra a
mulher (SILVA, 2017).

A negligência no cumprimento das tarefas domésticas aparece como do
inicio da violência, porque a obrigação de ser boa dona-de-casa é um forçoso
decisivo absoluto dever atribuído pela sociedade à mulher. Há relatos de mulheres

que acreditam que são alvo de violência por não realizarem as tarefàs domésticas,
como cozinhar e limpar a casa, o que muitas vezes as fazem sentirem-se
merecedoras de violência (OLIVEIRA, et. ai, 2015)
Em lares onde reina a violência entre homem e mulher, existe uma grave

falta de comunicação entre o casal. Marido e esposa necessitam saber como estão
procedendo um com o outro, cada um dando a devida atenção no ouvir os
reclamos do outro. Não ouvira opinião do seu cônjuge é sinal de falta de justiça e
respeito.
A violência ocorrida no ambiente familiar contra a mulher muitas vezes
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tenta ser justificada pelo o abuso do álcool pelo companheiro/marido, não raro é
utilizado como desculpa para o comportamento violento do homem e, na realidade,
atua com agente desinibidor da violência já latente no indivíduo, podendo ser

considerado fator precipitante e agravante da violência, mas não um fator causai
embora essa causa se apresente, muitas vezes, paralelamente à violência contra a
mulher.

Dias (2015), Lacerda et. al (2015) e Silva (2017) apontam a tolerância
social, a cultura machista, principalmente na região nordeste onde imperam essa

forças de dominação do homem sobre a mulher, quando se trata de violência física,
por exemplo, a preferência por atingir o rosto da vítima decorre da intenção de
humilhá-la, para que esta se sinta atingida em sua imagem corporal, aspecto
valorizado pela sociedade.

A violência doméstica contra a mulher mascara uma relação de poder que
se fragiliza, ou seja:
[...] o domínio pela violência surge mesmo de onde o poder está sendo
perdido, mas que essa tentativa de substituí-lo pela violência buscando a
vitória exige um preço muito alto, pago tanto pelo vencido quanto pelo

vencedor, em termosde seu próprio poder (GUIMARÃES; PEDROZA, 2015,
p. 20).

Uma ação violenta possui subjetivismo representado pela impotência, cuja

complexidade traz consigo a relação de poder que se constrói e desconstrói
simultaneamente onde se percebe que o não reagir à violência termina sendo uma
forma de violência também. Nesse sentido, deve-se considerar que não se pode

conceber a violência doméstica contra a mulher como um problema que diz

respeito apenas as vítimas, mas como uma questão que diz respeito a toda a
sociedade, pois conforme estabelece a Constituição de 1988, no seu artigo 5°

"todos são iguais perante a lei", e, no seu artigo 1®, que a dignidade humana é
principio fundamental, motivo que nos leva a pensar na lei Maria da Penha como
um dos instrumentos jurídicos indicados para coibir muito mais que punir a essa
violência.

2.4 LEI MARIA DA PENHA: A GOIBIÇÃO E A PUNIÇÃO DA VIOLÊNCIA
São três, os eixos principais de medidas de intervenção trazidas pela Lei
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Maria da Penha com o intento de coibir e punir os atos de violência doméstica contra

a mulher: criminai; de proteção dos direitos e da integridade física da mulher; e de
prevenção e educação. Questão importante a ressaltar envolve a percepção e que,
apesar de não ter criado nenhum novo tipo penal, ao descrever detalhadamente as
modalidades de violência, a lei em comento contribui para uma compreensão mais

ampla e aprofundada da violência doméstica e familiar contra a

mulher

(GUIMARÃES; PEDROZA, 2015).
Argumentando a esse respeito Guimarães e Pedroza (2015, p. 262)
esclarecem que:

Na Lei, as violências física e moral são definidas suscintamente: a primeira
como condutas que ofendam a integridade ou saúde corporal (art. 7°, I) e a

segunda como atos de calúnia, injúria ou difamação (art. T*. NÒ- As demais
formas de violência, porém, são apresentadas com descrições minuciosas,
oferecendo, dessa forma, mais esclarecimento e visibilidade a tipos menos
(re)conhecidos de violência no espaço doméstico e familiar.

A violência psicológica também faz parte desse conjunto de definições, ou
seja:
A definição de violência psicológica se remete aos impactos à saúde
emocional, à autoestima e ao pleno desenvolvimento humano, a partir de
condutas como de controle, ameaça, constrangimento, perseguição

contumaz e humilhação (art. 7°, II) (GUIMARÃES; PEDROZA. 2017, p. 262).
Embora a ordem jurídica tenha tratado de regular a violência sob o prisma

do que é e do que não ê aceitável, a Lei Maria da Penha amplia o olhar sobre o
quadro de violência na esfera conjugai, tendo a dignidade humana como elemento
balizador de todo o seu regramento tanto para coibir quanto para punir tais condutas
reprováveis aos olhos da sociedade.

Comportamentos revestidos de obrigações como se o homem tivesse

domínio sobre a sua companheira, inclusive a obrigação de "manter relações
sexuais com seus maridos sem desejar por acreditarem que esta é uma

responsabilidade da esposa no matrimônio" (GUIMARÃES; PEDROZA, 2015, p.
282).

A violência psicológica, em termos jurídicos é a mais difícil de ser
denunciada, analisada e julgada, o que toma a lei Maria da Penha um tema
instigante para ser estudado, considerando a perspectiva de que as mulheres
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vítimas de violência doméstica familiar possam compreender que elas contam como

políticas públicas de atendimento a esse tipo de violência e que a sua condição de
gênero não deve ser vista como entrave, como empecilho para essa busca.
A Lei Maria da Penha não é exclusivamente uma lei penal, pois contempla

disposições administrativas, processuais, princípios gerais, dentre outros. Esta lei
possibilita a ingerência do juiz nas questões de visitas e de prestação de alimentos

provisionais ou provisórios, para garantir à mulher e aos filhos a subsistência,
quando da aplicação da mediação de proteção contra o agressor, nos termos de seu
artigo 22.

Outro aspecto importante da Lei Maria da Penha é a proibição da transação
penal e da substituição da pena privativa de liberdade por penas pecuniárias, o que
garante maior efetividade na proteção da mulher, que não será obrigada a continuar
convivendo com o agressor. O Juiz poderá, ainda, conceder no prazo de quarenta e

oito horas, medidas protetivas de urgência (suspensão do porte de armas do
agressor, afastamento do agressor do lar, distanciamento da vitima, dentre outras),
dependendo da situação.

Não cabe dúvida de que os atos de violência doméstica contra a mulher, são
violadores dos direitos humanos, um problema humano, uma questão social

complexa que possui várias dimensões, sendo as DEAM's consideradas a via
adequada tanto para a parte repressiva, quanto para tentar colocar em prática a
perspectiva a parte conciliatória.
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CAPITULO íll

MEDIAÇÃO: ALTERNATIVA PARA A PACIFICAÇÃO E CULTURA DE
PAZ NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3.1 MEDIAÇÃO: MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES?
Em resposta ao questionamento sobre a mediação como mecanismo de

solução de conflitos fómiliares, deve-se considerar a possibilidade de chegar à
justiça por outros meios a exemplo das formas aitemativas de solução de conflitos.
Na conciliação, diferentemente da negociação, "existe a intervenção de um terceiro
que pode ser o juiz, os advogados e o poder de disposição das partes em relação ao

processo conciliatório, e a decisão final é mais restrita" (MORAIS; SPENGLER,

2008, P. 47, apud THOMÉ, et. ai, 2013, p. 269).
O objetivo da mediação nos conflitos familiares é de fazer com que os

litigantes possam chegar por si sós, à elaboração de solução para o conflito, de
forma autônoma, buscando a pacificação das relações familiares, através do

diálogo, da discussão pormenorizada o problema que gerou a relação ou situação
conflituosa.

Conceitualmente falando a mediação de conflitos é procedimento jurídico
que pode ser definida como sendo:
[...] um processo em que um terceiro imparcial e independente coordena
reuniões separadas ou conjuntas com as pessoas envolvidas, sejam elas
físicas ou jurídicas, com o objetivo de promover uma reflexão sobre a interrelação existente, a fim de alcançar uma solução, que atenda a todos os
envolvidos. E como solução quase sempre resulta no cumprimento
espontâneo das obrigações assumidas [...] (BRAGA NETO, 2012, p. 103,

apud THOMÉ. et. ai, 2013, p. 270).

Thomé et. al. (2013, p. 270) asseveram que a legislação pátria coíbe e pune
a violência contra a mulher, no entanto:

[...] o Poder Judiciário não oferece espaço adequado de escuta aos
envolvidos no conflito familiar, constituindo-se a mediação em uma escolha
disponível para o encaminhamento de uma solução capaz de humanizar e
promover a resolução de conflitos.
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Não relacionamento sem conflito, pois esse faz parte da natureza humana,

sendo, portanto algo inevitável. Entre casais, tem sido observado que, o término do
amor conjugai é uma situação comum no contexto da vida em família, mas a

violência doméstica que aflora com o anúncio do fim do afeto deve ser combatida
pelo legislador e pela sociedade.

É nesse contexto que, segundo Thomé et. ai (2013, p. 272) surge a
perspectiva de intervenção de uma terceira pessoa na solução dos conflitos,
facilitando o diálogo e promovendo destrezas para encontrar outras perspectivas de
maior equilíbrio na sua resolução, porque enquanto método de solução e conflitos, a

mediação é baseada em atitudes e procedimentos de natureza conciliatória, isso é,
um espaço de escuta com a participação direta dos envolvidos no conflito.
Na sua dinâmica operacional, a mediação caracteriza-se pela realização de

acordos e ajustes mais adequados às necessidades e aos desejos dos mediados,
com vistas ao encontro da garantia do exercício da autonomia individual. O objetivo,
em princípio, é reparar os laços entre os agentes envolvidos e a comunidade,
restabelecendo a ordem jurídica partida. Com isso, restabelecida a paz jurídica, a
eficácia da intervenção estatal se confirma, garantindo sua efetividade.

Tanto a mediação quanto a conciliação dirigem sua atenção para a obtenção
de um acordo, desafogando a máquina judiciária. Este poderia perfeitamente ser

alcançado sem o envolvimento de terceiros, porém a disparidade de visões e
opiniões provoca condutas hostis que obstam o entendimento entre as partes.

Destarte, a presença do terceiro tem o condão de garantir um mínimo de
civilidade e desenvolvimento do diálogo, levando os contendores a encontrar uma

solução para o conflito, prescindindo de apelarem à autoridade judiciária e ao
processo judidal. A diferença consiste no papel desempenhado pelo terceiro.
Na conciliação, o terceiro exerce um papel determinante na elaboração dos
termos do acordo e, posteriormente, na propositura deste às partes. Já na

mediação, o poder de decisão e a responsabilidade são deixados inteiramente nas

mãos das partes durante o processo de conciliação, tendo o mediador a função
específica de promover a comunicação. A mediação tem o papel de preservar a

família, proteger os filhos após o fim do casamento dos pais e evitar que
sentimentos negativos trazidos pelo conflito os afetem e atinjam outras pessoas que
estão envolvidas indiretamente.
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O processo de mediação não é um procedimento privado quando se trata de

demanda do âmbito penal, devendo ser submetido ao controle jurisdicional.
Compete ao juiz decidir, tendo acompanhamento ou não do Ministério Público, se
envia o caso à mediação e se aceita seu resultado como possível substituto da
intervenção penai, preservando o caráter público do processo.
O mediador atua de maneira imparcial e tem como função facilitar a

comunicação entre os envolvidos, gerando empatia entre as partes e conduzindo ao
acordo

favorável

para

ambos,

buscando

manter

uma

relação

amigável,

principalmente, se as partes possuírem vínculos vitalícios, como filhos, por exemplo.

Seja na mediação, seja na conciliação, a questão primordial reside na
celebração de um acordo que pode significar o encerramento de um processo
judicial, mas não necessariamente do conflito que a ele subjaz. Muitas vezes, por
permanecer intacto o conflito e toda a gama de emoções que o acompanham, uma
nova demanda surge mais adiante e outro processo se inicia. Em outras palavras:

[...] as sentenças proferidas pelo Judiciário não têm capacidade de
solucionar os conflitos, no sentido de suprimi-los, elucidá-los ou esclarecêlos. Esse mecanismo age apenas na aparência do conflito, de forma que
efetivar a pacificação entre as partes torna-se inviável, uma vez que o
motivo verdadeiro que gerou aquele litígio continua a existir, mas apenas é
oculto. Dessa forma, a decisão que é tomada, por vezes não satisfaz as
partes, visto que os verdadeiros interesses por trás da demanda não são
atendidos. Isso gera inúmeros recursos e novos processos, dando
continuidade ao conflito (GONÇALVES, 2015, p. 14).

O mediador, portanto, para atuar na área de família, deve conhecer as
peculiaridades desses conflitos, bem como a sua natureza. Deve proporcionar a

desconstrução dos discursos previamente formados pelos litigantes, restabelecendo,
consequentemente, a comunicação entre as partes, sempre frisando a capacidade
que os envolvidos possuem para resolver seus conflitos. Dito de outra forma:

A mediação apresenta-se como um modelo de acesso à Justiça,
independente de ajuizamento de processo judicial, visto que ela pode ser
extrajudicial. Por ser um modelo de solução adequado de conflito que tem
como característica a celeridade, toma-se muito mais rápida que a
judicializaçâo. Ainda, garantido a participação das partes por meio de
diálogo, consegue prestar uma verdadeira efetividade ao acesso à justiça,
principalmente no que tange a resolução de controvérsias familiares
(GONÇALVES, 2015, p. 18).
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O mediador deve ser capacitado para a prática da mediação, tendo, para

isso, estudo teórico e prático, consciência de seu papel faciíitador da comunicação,
adotando uma postura participativa, não interventiva, atuando jamais como árbitro
ou Juiz. Ele contribui com outro olhar sobre o conflito, fazendo com que os

envolvidos visualizem o

conflito como

um

espaço de

reconstrução,

de

aprendizagem, de construção de sua autonomia e de outro direito.

3.2 MEDIAÇÃO COMO FORMA DE ACESSO A JUSTIÇA
A mediação é uma forma de acesso à Justiça, ou seja, a Resolução n°
125/2010 do CNJ introduziu alguns meios alternativos de tratamentos de conflitos no

âmbito do poder Judiciário. Dentre esses meios alternativos encontra-se, a
mediação, a qual foi confirmada como forma de acesso à Justiça. Nesse contexto,

vê-se que a mediação, por ser uma técnica facilitadora do diálogo, do entendimento
entre as partes envolvidas no conflito, sobretudo nos conflitos familiares em que a

violência psicológica aparece como tipo predominante de violência.
Argumentando a esse respeito, Gonçalves (2015, p. 2) enfatiza:
Em relação aos conflitos familiares, esses apresentam peculiaridades em
relação aos demais litígios que existem. A família é calcada no afeto, e,
quando há um conflito, os sentimentos de afeto, de amor, carinho, passam a
ser prejudicados. Assim, é importante a observância dessas peculiaridades
para que se dê o tratamento adequado ao problema entre a família. Os
meios de resolução de conflitos servem para que cada tipo de litígio seja
resolvido da melhor forma possível, evitando a judicialização desses casos,
trazendo mais processos, mais morosidade e mais custos ao Poder
Judiciário.

Desse modo, a mediação como forma de acesso à Justiça atende ao

principio da dignidade humana da mulher e de sua família, que, por sua vez,
constitui a base das entidades familiares, como forma de garantia da realização e

pleno desenvolvimento de todos os membros a ela pertencente, como também ao
princípio da igualdade entre os direitos e deveres do homem e da mulher, enquanto
casal ou que possua qualquer outro laço de parentesco, e ainda preserva os laços
de efetividade, haja vista o afeto ser a mola propulsora dos laços familiares e das

relações interpessoais movidas pelo sentimento e pelo amor, para ao fim e ao cabo
dar sentido e dignidade à existência humana.
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Afetividade e solidariedade são aspectos que devem se fazer presentes no
âmbito da estrutura familiar, aspecto a indicar que a presença de conflitos deve ser

superada da melhor forma e dentro do menor espaço de tempo possível. Daí a
importância da mediação como forma de acesso à justiça, ou seja;
[...] vê-se que a mediação, por ser uma técnica que busca solucionar o
conflito em si, de forma que através do diálogo, da exposição de
sentimentos, de forma democrática, ajuda os envolvidos a chegar a um
acordo e também a um entendimento. Dessa forma, a mediação toma-se
não só uma forma de acesso à justiça, mas um acesso a um ordenamento
jurídico justo (GONÇALVES, 2015, p. 17).

Além disso, existe uma serie de vantagens, sobretudo em relação às
características da decisão:

A decisão que venha a ser tomada num eventual acordo é tomada pelos
envolvidos, e não por terceiros estranhos à relação. Esse método
propordona às partes a possibilidade de dar continuidade a um
reladonamento já existente. No âmbito do Direito das Famílias, em razão
das particularidades dos conflitos familiares, a mediação além de dar
acesso à justiça a essa família, possibilita um real entendimento
(GONÇALVES, 2015, p. 17).

Para alcançar a plenitude da duração razoável do processo e o acesso à
justiça, deve-se dar efetividade a prestação jurisdicional, e para isso, é evidente que
o judiciário deve incentivar os meios alternativos de resolução de conflitos. Em razão
disso, esse estudo defende a tese de que, a mediação se apresenta como o meio
mais adequado para a resolução dos conflitos familiares, prestando ao núcleo
familiar o acesso á justiça, mas também uma efetividade jurisdicional.
Dito de outra forma: considerando que, através da mediação, as partes
dialogam, de forma que elas mesmas conseguem resolver o problema, podendo

chegar a um acordo, considera-se esse um avanço trazido pela legislação na busca
de meios para tomar a prestação jurisdicional célere, beneficiando a família,
principal interessada na solução do conflito.

Deve ainda ser acrescentado que, a mediação auxilia os envolvidos a
continuarem com a relação existente, ou quando esta já foi rompida, a retomada da
relação. Assim, ante ao exposto, não cabe dúvida de que a mediação consiste em
um modelo de acesso á justiça, independente de ajuizamento de processo judicial,
visto que ela pode ser extrajudicial, através desse mecanismo.
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Além disso, por ser um modelo de solução adequado de conflito que tem
como característica a celeridade, torna-se multo mais rápida que a judicialização,

tendo o condão de garantir a participação das partes por meio de diálogo, consegue
prestar uma verdadeira efetividade ao acesso à justiça, principalmente no que tange

a resolução de controvérsias familiares, problemática visada pela mediação e
conciliação.

3.3 FINALIDADE E PRINCÍPIOS DA MEDIAÇÃO
Gonçalves (2015, p. 23) diz que "a solução do conflito configura o objetivo

principal da mediação. Através do diálogo com uma visão positiva do conflito é que
se chega numa solução". A mediação facilita a solução do conflito contribuindo para
que ocorra conscientização dos direitos e deveres de cada envolvido, promovendo
ainda a inclusão social dos membros da família nesse procedimento, isto é, os

mediados têm participação ativa no processo de mediação e na solução do conflito,
pois são eles que apresentam as altemativas cabíveis a cada caso concreto, a cada
situação particular.
Além disso, por ser um processo não vinculante, caso seja a vontade das

partes, elas podem retirar-se das discussões, não sendo aplicável nenhum modo de

punição ou restrição, resultando apenas na finalização da mediação e da conciliação
como desdobramento e resultado da situação conflituosa, auxiliado pelos seus
princípios norteadores.

De acordo com a Lei n® 13.140/15 (Lei de Mediação) e, ainda, com a Lei

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil) e a Emenda n® 2 da Resolução 125/10, a
mediação obedecerá aos princípios:
Confidencialidade: implica em considerar que as informações facultadas
durante as audiências devem ser recebidas de forma sigilosa, preservando as

informações pessoais da vítima e sua intimidade. Assim, diante desse princípio, o
mediador deve a tudo ouvir de forma imparcial, evitando ajudar ou facilitar a situação

para uma das partes. Para tanto, o mediador deve ser capacitado, bem como deve
apresentar características essenciais para desempenhar esse papel, dentre elas ser

diligente, cuidadoso e prudente, de forma a garantir um processo de qualidade, bem
como um resultado satisfatório ao final da conciliação.
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Celeridade: princípio que o processo deve seguir, não podendo ficar
beneficiando unicamente uma das partes caberá ao juiz indeferir as diligências
inúteis ou meramente protelatórias, cuidando para que ocorra o respeito à ordem
pública e às leis vigentes, tendo em vista que é dever do mediador velar para que o

acordo entabulado entre as partes não viole nem a ordem pública nem as leis
vigentes.

Adaptabilidade: princípio que possui o escopo de escolher o melhor

procedimento para solução do conflito das partes, procurando diminuir os efeitos do
litígio, lembrando que na conciliação não há perdedores, todos são ganhadores, isto
é, os envolvidos não podem ser ameaçados ou coagidos, devendo estar conscientes

do que significa o processo de mediação e de que são livres para decidir sobre
qualquer assunto.

Urbanidade: princípio que exige das partes o cumprimento das diretrizes, a
fim de que se obtenham um equilíbrio nas relações, uma vez que o comportamento

terá reflexos na evolução da restauração: "os mediados não são adversários e sim
co-responsáveis pela solução do conflito e contam com a colaboração do mediador,
pois a mediação é uma auto composição assistida" (GONÇALVES, 2015, p. 25).
Imparcialidade e neutralidade de intervenção: princípio definidor de que o
mediador deve assistir a todos de forma imparcial, e não tomar partido de nenhuma

das partes. O mediador não poderá se envolver emocionalmente com as partes, pois
o seu envolvimento dificultará o desenvolvimento restaurativo.

Autonomia da vontade das partes: princípio em que se verifica que a decisão
final cabe tão somente às partes, não sendo permitida ao conciliador e ao mediador

qualquer imposição. Na solução de conflitos familiares esse princípio deve criar os
meios para que:

Os membros da família em conflito assumam o papel de protagonistas de
uma nova história dentro do núcleo familiar. Assim, a figura do mediador
ajudará os participantes a chegarem num acordo, o qual deverá ser aceito
por todos de forma mútua, possibilitando a continuidade do relacionamento
dos envolvidos, sem disputas, vinganças, hostilidades, pois é uma situação
que vai além da legislação, envolvendo situações complexas
(GONÇALVES, 2015, p. 26).

Portanto, diante dos princípios supracitados verifica-se que o mediador possui

participação ativa no processo, visando a obtenção da conciliação entre as partes

envolvidas no processo, aspecto a considerar diante da proposta de instalação de
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uma sala para favorecer a mediação entre os demandantes dos serviços da
DEAM/SUL. Nesse sentido, esse estudo defende a tese de que há total condição de
Instalar e fazer funcionar o processo de mediação familiar nessa delegacia
especializada.

Esse núcleo almeja resolver dificuldades entre as famílias através da
conversa.

A técnica de mediação tem a finalidade de resolver pacificamente problemas
na família.

Esse atendimento é bastante restrito na mediação, portanto o núcleo
promoverá a mediação apenas para crimes contra a honra, e que não caibam

medidas protetivas, cujo objetivo é para que se possa evitar futuros conflitos e de
maior gravidade, como exemplo um crime de feminicídio.

As

mediações serão realizadas em

locais

adequados,

atendimento

personalizado, por policiais preparados, cuja Incumbência é facilitar o diálogo entre
as partes envolvidas.

Alguns casos em que as mulheres registram várias ocorrências com o mesmo
assunto, ou seja por ter sido agredidas várias vezes pela mesma pessoa mesmo

agressor, podem conseguir de alguma maneira, resolver aquele problema que dura
há multo tempo, no momento em que o mediador toma conhecimento do principal
fato da continuidade do conflito.

Esse plano tem a escopo de promover e admitir, tomando assim possível que
as partes consigam resolver o conflito de forma pacífica, o que em muitos casos uma
sentença condenatória não resolva.

O processo de mediação familiar contempla as seguintes fases: preparação,
abertura, narrativas, levantamento de dados, reuniões privadas, criação de opções,
teste da realidade, acordo e fechamento. A preparação, ou pré-mediação, envolve a
escolha do espaço, o qual deve preservar a confidencialidade do processo e a
privacidade das partes.

A sessão de mediação é realizada em um ambiente privado. As partes em
conflito, o (a) mediador (a), advogados e demais presentes devem fazer um acordo
de confidencialidade entre sl, onde se obrigam a manter sigilo sobre todas as

Informações obtidas na sessão, oportunizando um clima de confiança e respeito,
não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos,
em qualquer hipótese.
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A organização do espaço deve ser rigorosamente feita de forma que os
envolvidos se sintam à vontade e não tenham despertados lembranças e

sentimentos em relação a acontecimentos no ambiente familiar, que possam lhe
gerar mais sofrimento. Importante destacar o cuidado para como as disposições de
lugares dentro da sala, evitando que a partes se sentem em posições que dêem a
impressão de que estão em pólos opostos, tudo isso deve ser parte de um trabalho
criterioso efetuado pelo mediador, visando um resultado satisfatório para todos os
envolvidos no conflito.
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CAPITULO IV

ESTUDO DE CASO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO
ÂMBITO DA DEAM/SUL
4.1 A UNIDADE DOMÉSTICA COMO LÓCUS DOS CASOS RELATADOS

Conforme dicção do artigo 5°, Inciso I, da lei Maria da Penha, o espectro de
abrangência dos casos de violência ocorre na unidade doméstica, definindo este

local, como sendo o espaço de convívio permanente de pessoas envolvidas na

relação conflituosa. A violência doméstica traz consigo uma singularidade
importante, a de que o algoz divide o espaço doméstico, possui laços afetivos de
convivência com a vítima, sua companheira, muitas vezes, mãe de seus filhos que
também são alvo de agressões e violências em situações mais graves, ou mesmo
presenciando tais atos dentro do lar.

Daí resulta a circunscrição do fenômeno da violência de gênero, ao âmbito

do espaço da unidade doméstica, porquanto é no lar que ocorrem as controvérsias
decorrentes do convívio conjugai, notadamente pela transformação do exercício
compartilhado do poder familiar e tratamento isonômico a todos os membros da
unidade familiar (CUNHA; PINTO, 2015).
A violência contra a mulher é produto de um sistema social que subordina o

sexo feminino. É um problema de grande intensidade porque sua origem é
estrutural, ou seja, nosso sistema social e cultural é bastante influenciado no sentido

de que o homem é superior à mulher e que esta deve assumir uma postura de

subordinação e respeito ao homem para que aceite, muitas vezes, ser vítima de
discriminação e da violência, simplesmente para manter a aparência de que ali
existe uma unidade familiar (FERNANDES, 2015).

A lei Maria Penha não foi criada para punir o companheiro ou o familiar da

vítima de agressão, mas para proteger a mulher que sofre agressões, muitas são
vítimas de violência psicológica no seio do seu próprio lar. Tal observação permite

que se diga o seguinte: a lei Maria da Penha trouxe consigo valores jurídicos
recentemente introjetados na consciência jurídica e social brasileira, após séculos de

perversas discriminações e submissões impostas às mulheres, no seio do lar
conjugai.
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O ambiente familiar representado pelo lócus doméstico onde as cenas de

violência e agressões ocorrem é apontado em relatos de mulheres vítimas de
violência domésticas, quando dos seus comparecimentos na Delegacia de
Atendimento á Mulher (DEAM/SUL), e em alguns casos solicitam medidas
protetívas, temendo pela sua própria vida e dos seus filhos, conforme descrição que
segue de três casos selecionados de ocorrências do ano de 2016:
Maio/2016 - OEAM/SUL/PB, compareceu: Maria, brasileira, convive, 37
anos, residente em João Pessoa /Paraíba; declarou: convive maritalmente

com Alexandre, há quatro anos não tendo filhos em comum. Que o
relacionamento passou a ficar conturbado devido Alexandre ingerir bebidas
alcoólicas constantemente. Que há dois anos Alexandre se encontra

desempregado e vive fazendo pequenos bicos, porém o que recebe a maior
parte gasta com bebidas alcoólicas. Que na tarde de hoje ocorreu
novamente de Alexandre após beber e já se tomou agressivo com a
declarante com ofensas morais tratando a vítima de 'rapariga, safada', além
de acusar a vítima de que está com outros 'machos', uma vez que a vítima
sai muito cedo de casa para trabalhar e Alexandre passa a implicar com o
horário de trabalho da declarante. Que não está mais suportando tal
situação. Que na tarde de hoje tudo piorou quando seu filho chegou e
passou a defender a declarante dos xingamentos do padrasto e pediu que
Alexandre respeitasse a declarante e caso contrário fosse embora, pois,
quem custeia as despesas domésticas é a declarante. Que neste momento
AlexandreA passou a discutir verbalmente com o filho da declarante e
passou a ameaçar a declarante e seu filho, dizendo que sairia de casa, mas
voltaria para matar. Que antes de sair da casa o agressor ainda danificou o
som e a televisão comprados pela vítima. Que a declarante achou por bem
acionar a polícia militar. Que quando a polícia militar chegou o agressor já
havia foragido porem a polícia fez rondas e conseguiu prender Alexandre
Que na delegacia a vítima não quis prisão do agressor apenas que
houvesse um afastamento do agressor. Que diante dos fatos não quer
representar criminalmente em desfavor de Alexandre, entretanto solicita
as medidas protetívas de urgência.

Percebe-se no caso em tela, o conflito, a discórdia, a desconfiança da

fidelidade da parceira, a

perda do respeito como aspectos presentes no

relacionamento, pois o casal ao iniciar uma discussão, primeiramente agride-se
verbalmente. Essa agressão vai de moderada à forte, agravada pelo fato de ter

havido ameaça á integridade física da declarante, mediante relato de "ameaça de
morte".

Tratando dessa temática. Oliveira et al. (2015) indicam que, além do
alcoolismo, responsável pela desagregação de várias famílias, inclusive a do caso
em comento, o fato de o sustento familiar ser provido pela vítima, haja vista a

situação de desemprego do agressor, aumenta o nível de estresse a que se expõe o
relacionamento, além de outros aspectos ligados ao desgaste da união, como
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companheirismo,estabilidade emocional, imaturidade e a total incapacidade de
resolução dos problemas.

Para demonstrar domínio sobre a família, representada pelo poder de ser o
marido, deveria ser também o seu chefe e provedor, por um lapso temporal de 4

anos, o agressor profere palavras ofensivas à vítima, como essa situação é
recorrente e a vítima solicita medidas protetivas de urgência, o caso é típico de
violência psicológica.
Junho/2016 - DEAM/SUL/PB, compareceu: Dália, brasileira, casada, com
28 anos de idade, residente em João Pessoa/PB,declarou: que há um ano
e cinco meses é casada com a pessoa de Whisky, com 34 anos,com quem
tem uma filha de 11 meses. Que o relacionamento sempre foi conturbado

devido Whisky ser muito grosseiro e a toda discussão entre o casal
expulsava a vítima de casa. Que Whisky ofendia a vítima com palavrões do
tipo: 'porra, mísera' e sempre aos gritos, além de sempre dar murros nos
móveis para intimidar a vítima. Que as discussões também começaram a
aumentar devido a declarante não se entender com a cunhada e Whisky.
Que no dia 21 a declarante novamente discutiu com Whisky e este a

ameaçou afirmando de que se fosse para bater na vítima não iria fazer e se
fosse para fazer seria por completo. Que a declarante entendeu como uma
ameaça de morte e resolveu sair de casa neste dia até por que Whisky ligou
para a genitora da declarante pedindo que fosse buscá-ta para não ocorrer
algo pior. Que desde então a declarante saiu de casa e passou a morar de
favor na casa de sua irmã. Que no dia de hoje a declarante recebeu uma
ligação de Vy/hisky na qual perguntou se a filha dele estava precisando de
alguma coisa, porém não foi deixar nada para a criança. Que a declarante
procurou esta delegacia com o intuito de solicitar as medidas protetivas,
entretanto não tem interesse em representar criminaímente em desfavor
de Whisky.

A violência descrita no caso em tela é ilustrativa dos papéis sociais impostos

a homens e mulher, reforçados por culturas patriarcais, que estabelecem relações
de violência entre os sexos, corroborada pela ameaça proferida à vítima
demonstrando intenção de uso da força física e "ameaça de morte".
A grosseria, a decisão recorrente de expulsar a vítima da residência em que
vivem dividindo o mesmo teto, bem como o fato de haver uma criança menor de

idade no lócus onde ocorrem as cenas descritas pela vítima, é típica de uma família
carente de afeto, de expressão de machismo. Cunha e Pinto (2015) seguem esse

mesmo posicionamento, deixando claro que o emprego de palavrões e as ameaças

constantes espelham a violência psicológica reinante nesse ambiente doméstico,
denotando falta de condição de chegar a uma solução pacífica.
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Abril/2016 - DEAM/SUL/PB, compareceu; Floris, brasileira, casada,
aposentada, 77 anos de idade, residente em João Pessoa, declarou que:
há 50 anos é casada com Chico, com 83 anos, aposentado, com quem tem
02 filhas em comum. Que o relacionamento sempre foi contuibado devido
às grosserias de Chico, que a ofende moralmente com palavras do tipo:
'rapariga, no do'. Que Chico ainda acusa a vítima de que têm outros
'machos', além de ter ciúmes até com os vizinhos. Que Chico não respeita a
declarante e mesmo idosos está muito difícil á convivênda que ele só fala
com a declarante gritando. Que a declarante já denunciou seu marido ano
passado e solicitou medidas protetivas. Que já houve várias brigas entre
o casal indusive uma vias de fato na qual está sendo apurado em outro
processo. Que na noite de hoje Chico e a declarante discutiram devido ao
processo relativo às vias de fato, momento em que os ânimos se acirraram
e Chico ameaçou a dedarante dizendo que se caso predsasse sair da casa
iria mandar um pistoleiro matá-la. Que a declarante ficou muito nervosa e
preferiu vir à delegacia com sua advogada solidtar proteção pois teme algo
grave contra sua pessoa. Que,entretanto, não deseja representar
criminalmente contra seu companheiro Chico, solidtando tão somente
que sejam deferidas em seu ftivor as medidas protetivas de urgência
asseguradas pela Lei Maria da Penha, no sentido de se mantenha distante
de sua pessoa, não mantendo contato por qualquer meio de comunicação.

O caso em tela desperta atenção por tratar-se de violência doméstica
envolvendo pessoas idosas, dividindo o mesmo lócus habitacional durante 50 anos,

um marco importante no lapso temporal de duração dos relacionamentos, quando o
casal comemora suas bodas de ouro. Exatamente porque, um casamento de 50

anos é uma ocasião rara, um marco de meio século de união e comprometimento
entre duas pessoas.

Curiosamente, para o casal na fase de celebração de suas bodas de ouro.
este deve representar a força dessa união, bem como sua beleza, brilho,

indestrutibilidade e maleabilidade - elementos que caracterizam tanto o casamento
quanto o ouro, em si. Paradoxalmente a isso se percebe, no caso em comento,

evidências de que o conflito vivenciado pelo casal é grave, diante da descrição de
que já ocorreu violência física.

Fazendo uma leitura mais atenta dos aspectos descritos pela vítima em

relação ao seu algoz, o que se percebe nesse relato é uma agressão emocional,
pois o objetivo do agressor para com a sua vítima, não é levá-la a morte, mas

destruí-la com ameaças, rejeição, humilhação ou descriminação, sentindo prazer
com o seu sofrimento (FERNANDES, 2015).

A ameaça de morte encomendada a um "pistoleiro" é indício forte da
presença de incapacidade do casal em resolver o conflito de modo satistetório, pois
vivem em

um

lar cujo ambiente é

pesado e

triste, aspecto que pode.
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inclusive,contribuir fortemente para afetar a saúde do casal idoso, podendo gerar
ansiedade, depressão, distúrbios de natureza diversa.

4.2 MARCAS NA ALMA: INGREDIENTE PRESENTE NOS CASOS RELATOS

Circundada por uma teia de emoções, a violência doméstica contra a mulher
não deixa apenas marcas no seu corpo, atingindo também a sua alma,
manifestando-se como uma forma de criminalidade cuja face se oculta no véu do
silêncio, ficando sob o manto do medo das vítimas em denunciar os seus agressores

e, consequentemente, da dificuldade da própria família em estabelecer um diálogo

conciliador, em encontrar meios adequados de sanar tais situações conflituosas,

cuja repercussão se faz sentir também sobre os filhos, que também sofrem seja
como espectadores, seja como alvo das agressões, sendo também vítimas
(LACERDA et. al., 2015).
Esses aspectos são ressaltados na pesquisa sobre outros cinco casos

registrados em 2017, mostrando a ruína, a destruição do mais emocional e
romântico de todos os sonhos vividos por um casal, a constituição de uma família, a
formação de um lar e a convivência harmônica de seus membros constituintes.
Abríl/2017 -DEAM/SUL/PB, compareceu; Jasmim, brasileira, natural de
João Pessoa/PB, com 53 anos, separada, alfabetizada, cuidadora de
idosos, residente em João Pessoa,declarou que: conviveu maritalmente
com João por quinze anos, tendo uma filha de 11 anos com o mesmo; que
sempre foi humilhada, ofendida e agredida verbal, moral e fisicamente por
João, mas nunca o denunciou; que há oito dias não aguentou mais e
mandou João embora de casa; que ele disse que só iria embora se
recebesse uma indenização; QUE a declarante então disse que João
levasse embora uma TV e o guarda-roupa, mas ele desistiu de levar o
guarda-roupa e acabou levando o veículo; que no dia de hoje, João voltou
para a casa da declarante como se nunca tivesse saído de lá e disse que
ninguém o tiraria dali; que com medo a declarante acionou a polícia militar;
que hoje não houve agressão verbal nem física; que João também não
ameaçou a declarante; que a declarante só chamou os polídaís militares
porque não quer mais João dentro de sua casa, nem que o mesmo faça
parte de sua vida; que a declarante não deseja representar criminalmente
contra João, porém solicita medidas protetivas contra o mesmo.

O conflito retratado no caso em tela tem sua origem em uma conturbada

relação familiar, tendo a vítima sido alvo de violência física, patrimonial, moral e
psicológica durante todo o período de convivência com o seu agressor. Importante

ressaltar que a violência psicológica comporta a humilhação e todo tipo de ofensa a
ela imputada (DIAS, 2014).
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A agressão moral que a vítima relata ter vivido, ocorre pela desconsideração
do agressor para com a sua pessoa, pois o mesmo agride e ausenta-se do lar,

retomando posteriormente, como se nada houvesse acontecido. A violência
patrimonial está representada pela exigência de uma indenização para sair de casa,
como se estivesse sendo desfeito um mero negócio, um acordo comercial e não um
relacionamento, pois há inclusive uma filha fruto desse relacionamento.
Os aspectos relatados pela vítima evidenciam comprometimento do aspecto

afetivo dessa relação cujo desgaste é evidente desde o seu nascedouro, o que pode

ser comprovado na transcrição do seguinte fragmento refletindo o motivo da decisão
de denunciar o seu algoz; "sempre foi humilhada, ofendida e agredida verbal, moral
e fisicamente por João, mas nunca o denunciou".
A manifestação da vontade da vítima de que o agressor deixe de fazer parte

da sua vida e que não mais freqüente o espaço doméstico em que conviveram por

um lapso temporal que perdurou por quinze anos, necessitando de apoio da força

policial para que o sossego, ainda que temporário fosse restabelecido, é sintomático
de que o casal não possui condição de chegar a um acordo, a uma conciliação
capaz de restaurar a paz na sua relação.
Seteinbro/2017 - DEAM/SUL/PB, compareceu: Violeta, brasileira, solteira,
vendedora, 28 anos de idade, residente em João Pessoa- Paraíba,
declarou que; nesta oportunidade manifesta o desejo de não representar
criminalmente contra seu ex-companheiro Julinho; que deseja requerer as
medidas protetivas de urgência para afastar Julinho que não deixa a
declarante em paz; que está grávida de dois meses de Julinho e hoje por
volta das 18 horas este compareceu à residência da dedarante e passou a
beber vodca com limonada e quando embriagado passou a detratar a
declarante chamando-a rapariga e miséria e, temendo que acontecesse
alguma coisa pior chamou a Policia Militarpara ajudá-la sair de casa e a PM
acabou trazendo a declarante e seu marido para esta DEAM;que a
declarante estava betiendo vodca com limão mas tiebeu pcuco;que tudo o
que a declarante quer é uma medida protetiva.

Ânimos acirrados, ingestão de bebidas alcoólicas e de drogas ilegais, ciúme,
falta de diálogo, conforme destacado por Cavalcante (2007), Lima Filho (2008) e

Fernandes (2015), são fatores que podem desencadear episódios de violência
doméstica contra a mulher, por alterar a estrutura psicológica de cada um dos

envolvidos na situação relatada, aspecto evidenciado no relato da vítima ao afirmar
que "temendo que acontecesse alguma coisa pior chamou a Policia Militar para
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ajudá-la sair de casa e a PM acabou trazendo a deciarante e seu marido para esta
DEAM".

O caso em tela envolve uma relação com um ex-companheiro, uma situação
não solvída agravada com a gravidez da vítima e a ingestão de bebida alcóolica,
sendo esse último considerado um fator situacional com possibilidades de aumentar
a incidência de violência em face do seu eféito no organismo humano, situação que
tende a agravar-se se as partes fizerem sua ingestão e começarem a discutir,
havendo dificuldade em estabelecer limite apropriado para um diálogo equilibrado,
saudável e conciliador.

Setembro/2017 - DEAM/SUL/PB, compareceu: Carmélia, com 30 anos de
idade, brasileira, residente em Cabedelo-PB. declarou que: convive
maritalmente há quase 07 anos com Simpósio, com 24 anos, e desse
relacionamento tiveram 01 filha, atualmente com 02 anos e 06 meses de
idade:que no dia de hoje por volta das 16h estava conversando com uma

amiga, quando Simpósio (^egou já discutindo com a deciarante afirmando
que ela só estava conversando porque havia ingerido cerveja; que após
fazer o comentário Simpósio já partiu para agredir a deciarante com socos e
chutes; que a deciarante revidou a agressão e familiares do agressor o
retirou do locai, momento em que a vítima deu as costas e foi novamente
agredida por Simpósio, com um chute nas costas, fazendo com que a

deciarante caísse ao chão sendo chutada no rosto pelo acusado por
diversas vezes; que toda agressão se concentrou na cabeça da deciarante;
que a agressão só parou quando sua amiga saiu em socorro da vítima; que
em decorrência da agressão a deciarante apresenta um enorme hematoma

na testa, escoriações no nariz, cortes na boca e dores pelo corpo; que após
a agressão o acusado se escondeu na residência de vizinhos; que essa é a
primeira vez que é agredida peio acusado; que Simpósio estava
consumindo bebidas alcoólicas desde o dia de ontem; que não pretende
mais conviver com o mesmo; que a agressão ocorreu no meio da rua onde

a deciarante reside; que a PM ao ser acionada foi ao local porém não
localizou o agressor que se escondeu na residência de vizinhos; que
solicita medidas protetivas de urgência para que possa viver em paz com
seus filhos.

A violência doméstica, conforme retrata o caso em tela, na maioria das

vezes, reflete a agressão do homem contra a mulher, sendo perpetrada no seio
familiar pode causar sérios prejuízos ao relacionamento entre os conviventes,

principalmente, com a estigmatização das vítimas como seres inferiores e que são
obrigadas a submeterem-se aos abusos e obstinações dos companheiros, conforme
apontam Souza (2008) e Oliveira et. al.(2015).
O caso relatado é típico de violência física, sendo informado tratar-se da

primeira investida ocorrida, mas que necessitou de intervenção de vizinhos haja
vista a cena ter sido realizada na via pública, sendo presenciada pelas pessoas que
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ali se encontravam, causando assim constrangimento á vítima, ou seja, a violência
psicológica também ocorreu conjuntamente com a física.
Não há como ficar indiferente a forma como ocorreu a violência, havendo no

relato demonstração de que o agressor estava decidido a deixar marcas profundas
no corpo da vítima, sendo essa uma forma de o agressor valorizar a sua força, a sua
agressividade, chamando atenção de todos, como se ele tivesse posse, fosse dono
dos sentimentos da vítima e de seu corpo.

Importa registrar, o ato covarde de descrito no relato ao informar que "a
agressão ocorreu no meio da Rua onde a declarante reside; que a PM ao ser
acionada foi ao local, porém não localizou o agressor que se escondeu na residência

de vizinhos". Esse comportamento pode indicar um distúrbio de personalidade,
considerando que esse foi o primeiro episódio de violência ocorrido entre o casal.
Quando se fala em doméstica partimos da idéia de que vem do lar, da casa
que, deveria ser um lugar de paz, tranqüilidade e harmonia e não um lugar de terror

criado por quem agride, aspecto fortemente presente nos casos relatados, conforme
se consta nos depoimentos das vítimas em comento nesse estudo.
Novembro/2017 - DEAM/SUL/PB, comparece: Violeta, brasileira, casada,
residente na cidade de João Pessoa/PB,declarou:que é casada civilmente
com CILO há 16 anos, tendo uma filha menor com 14 anos de idade; QUE
afirma de que seu marido sempre foi uma boa pessoa, bom pai, dono de
casa, porém quando ingere bebida alcoólica toma-se violento; QUE ontem a
declarante e seu esposo foram fazer um evento, o qual ingeriu bastante
bebida alcoólica, e hoje pela manhã, seu esposo após uma pequena
discussão entre o casal, este agrediu a declarante, dando-lhe um empurrão,
a qual chegou a cair ao solo, causando-lhe ferimentos no rosto e alguns
arranhões nos braços; que fora oferecida peia autoridade policial
medidas protetivas para a declarante porém, a mesma afirmou não
desejar, uma vez que Mareio não oferece nenhum perigo para a sua
integridade física, ainda assim não pretende que o mesmo se afaste da filha
do casal.

O marido não pode cometer violência contra a mulher, conforme relatado no

caso em tela, ainda que esse não seja um fato recorrente, que tenha ocorrido uma
única vez e sob o efeito de bebida ou de qualquer outra droga. Na situação descrita
considera-se a ida da vítima à DEAM/SUL, expor sua intimidade e fazer o relato da

situação sofrida, além do ato de violência física sofrida, elemento motivador dessa
decisão, como forma de violência psicológica.
Nesse caso específico, o álcool é o elemento incentivador, detonador da

violência, e em sendo um elemento factual pode ser tratado, a situação
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equacionada, até mesmo porque existe, por parte da vítima percepção de que o seu
marido "não oferece nenhum perigo para a sua integridade física". Motivo pelo qual
informou ainda que, "não pretende que o mesmo se afaste da filha do casal".
A violência dentro do ambiente doméstico promove a desagregação de
todos os entes familiares dentro e fora de casa pois, os filhos ao verem sua mãe
agredida envolvida em intensas e interminantes brigas não conseguem mais viver na

normalidade provocando então diminuição no rendimento escolar, revolta, tristeza e
apreensão (DIAS, 2007), ou seja, são situações que afetam toda a família, conforme
se observa no seguinte relato:

Noveinbro/2017 - DEAM/SUL/PB, compareceu: Criséila, a qual declarou
que: convive maritalmente com Raul há nove anos e tem três filhos gêmeos
com o mesmo; que os bebês nasceram há dez meses e desde então Raul
passou a humilhar e agredir veit)almente a declarante; que Raul usa do fato
da declarante ter um salário inferior ao mesmo para dizer que se ela o
deixar, vai passar fome com os filhos, como também a agride verbalmente
nos seguintes termos: 'rapariga, miséria, desgraça'; que Raul faz
chantagem com a declarante, dizendo que se a mesma sair de casa, ele irá
tomar os filhos; que as agressões verbais e humilhações são constantes;
que ontem foi o aniversário da dedarante, então a mesma resolveu sair do
tratialho com os colegas para jantar e em seguida ir para casa; que a
declarante falou com as babás que ficassem com as crianças até o retomo
da mesma; que antes da declarante chegar em casa, Raul passou áudios
para declarante dizendo: 'tá vendo que eu não queria ter filho com uma
cachorra como você? sua miséria, desgraça, irresponsável'; que quando a
declarante chegou em casa, RauL estava sozinho com os bebês, pois havia
dispensado as babás; que as agressões verbais continuaram e em seguida
Raul saiu de carro, só retomando hoje pela manhã; que quando Raul
chegou, a declarante disse que iria deixar os bebês osm a mãe do mesmo,
para poder sair para vender cosméticos; que Raul disse: 'se vire sua
desgraça'; que a declarante não saiu, pois ficou com as crianças; que
deseja representar críminalmente em desfavor de Raul, o qual pode ser
localizado no mesmo endereço da declarante, ou no seu local de trabalho,
como também requer as medidas protetivas de urgência para que Raul
não se aproxime da declarante, bem como não mantenha contato através
de qualquer meio de comunicação.

O relato do caso em tela é entre os demais citados, dotado de maior grau de

complexidade no que respeita ao critério envolvendo a violência psicológica no
âmbito familiar pela carga emocional presente nas palavras proferidas pelo agressor,
conforme relato feito na ocorrência registrada pela vítima. A construção das palavras

enviadas como mensagens auditivas, online expõe outra face da violência

psicológica, revelando Insultos, chantagem, manipulação, ameaças e exploração.
Nesse caso, a violência ocorreu dentro e também fora da casa em que

vítima e agressor vivem com seus três filhos menores. Houve também violência
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moral ao emitir xingamentos que comprometem e mancham a reputação de sua
companheira, ou seja, as palavras proferidas mostram que o agressor agiu de modo
grosseiro e desqualificado, chegando a fazer chantagem para que a vítima se
submeta as suas vontades, que não são as dela.
Entendemos como atos de violência contra a mulher todo ato que foge à

moral e que, de alguma, maneira transpasse os limites do respeito para com o ser
humano, limitando, neste caso, à

mulher, submetendo-a a constrangimento,

humilhação, violência física, ameaças intimidativas e qualquer ato que tire da
normalidade a rotina de uma mulher, posicionamento compartilhado por autores

como Cavalcante (2007), Porto (2007) e Souza (2008), entre outros.

4.3 INTIMIDAÇÃO, CONTRANGIMENTO E AMEAÇAS; TRÍADE PREDOMINANTE
NOS ATOS DE AGRESSÕES E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Quando nominamos esse tópico como tríade predominante nos atos de

agressão doméstica como questão de gênero, à menção feita pelas vítimas à
intimidação, ao constrangimento e às ameaças sofridas queremos mostrar as

injustificáveis situações que dão causa à violência cometida contra mulheres,
situações que fogem ao seu controle, que as machucam e trazem tantos problemas
e transtomos para a vida de toda a família.
Isso significa dizer que, as conseqüências da violência cometida contra a

mulher dentro de casa não é sofrida somente por ela, mas, por todos que estão
próximos da agredida, principalmente seus filhos, que tanto podem ser filhos
naturais como enteados dos envolvidos, conforme se observa nos depoimentos que
seguem:

Novembro/2017 - DEAM/SUL/PB, compareceu; Margarida, brasileira, com
28 anos, casada, residente nesta capital, a qual declarou que: é filha
davftíma Marlene; que a vítima conviveu com o acusado Zezé por mais de
vinte anos, sendo que já se separaram e reataram por diversas vezes; que
o acusado é alcoólatra; que durante o relacionamento, a declarante informa
que a vítima já fora agredida fisicamente por algumas vezes; que a
declarante sabe dizer que o acusado costumava ameaçar a vítima, bem
como a agredia verbalmente, tudo isso devido a ciúmes obsessivos do
acusado; que na madrugada de hoje o acusado estava bebendo em casa e
passou a agredir verbalmente, alegando que a vítima está com outra
pessoa, pegou uma faca e ameaçou matá-la, no que ela teve que se armar
de um facão que tinha em casa para que o acusado recuasse; que Mariene
telefonou para a declarante por volta das (MhOOmin horas pedindo ajuda;
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que a Polícia Militar foi acionada, tendo os policiais militares conduziram
todos a esta delegacia de polícia para as providências necessárias.

Porto (2007) indica que, muitos são os fatores que levam o homem a agredir
suas companheiras, principalmente a ingestão constante de álcool, substância cujo

uso excessivo representa vício e provoca alterações no comportamento da pessoa,
mesmo que quando sóbria esta apresente um comportamento equilibrado.

Importante registrar que, muitas mulheres acreditam que o comportamento de seus
agressores

pode

mudar,

por isso

separam

e,

posteriormente,

reatam

o

relacionamento e a vida conjugai várias vezes, a exemplo do que o ocorre no caso
em tela.

Ocorre que a falta de apoio e/ou expressão de livre vontade do agressor de

fazer um tratamento, agrava ainda mais a situação, resultando em cenas cotidianas
como a relatada no caso em comento, sendo as agressões verbais o elemento

psicológico predominante; "o acusado costumava ameaçar a vítima, bem como a
agredia verbalmente, tudo isso devido a ciúmes obsessivos do acusado; [...],que na
madrugada de hoje o acusado estava tiebendo em casa e passou a agredir
verbalmente, alegando que a vítima está com outra pessoa".
O desdobramento desse diálogo é desesperador para quem vivência a
situação no cotidiano de sua relação com o agressor, conforme traduz o argumento
que se transcreve, mostrando que para se defender, a vítima: "pegou uma faca e

ameaçou matá-la, no que ela teve que se armar de um facão que tinha em casa
para que o acusado recuasse".

Situações como essa, conforme destacado por Dias (2007) faz com que a
mulher conviva permanentemente com o medo de que a agressão se transforme em

algo mais sério como a violência sexual descrita no relato que segue:
Noveinbro/2017 - DEAM/SUUPB, compareceuiOrquídea, quando
declarou que; convive maritalmente com Simélio há dez anos, sem filhos
em comum; que o relacionamento era tranqüilo, entretanto quando o
acusado ingere bebida alcoólica fica transtomado passando a agredir a
declarante com palavrões; que no dia de hoje, por volta das 19:30 horas,
Siméliochegou na residência em que mora com a vítima, vindo do trabalho e
por ser aniversário dele, estava embriagado; que o acusado chegou
querendo manter relações sexuais com a declarante, que não aceitou, daí o
acusado puxou a declarante do sofá, jogou-a ao chão e tentou lhe dar um
murro no rosto, no que a declarante se esquivou, por isso não existem
marcas aparentes; que pegou o celular para ligar para a polícia, a qual
compareceu até sua residência e conduziu todos a esta delegacia; que não
deseja representar críminalmente contra Simélio, mas solicita medidas
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protetívas de urgência contra o mesmo; que foi perguntado à dedarante
se a mesma manifesta o desejo de ir para a Casa Abrigo porém a mesma
recusou.

A conduta do agressor, no caso em tela, demostra a presença de elementos

como intimidação, ameaça, coação e emprego da força física para forçar a vítima a
manter com ele, que é seu parceiro há uma década, relações sexuais que ela não
desejava que ocorresse naquele momento, em face do estado de embriaguez que o
agressor apresentava.

Há nessa situação, conforme apontam Souza (2008), Fernandes (2015) e
Campos (2017), a essência da cultura machista e patriarcal, de subjugo do e

subordinação da mulher aos caprichos do parceiro, como algo que pode ser obtido à
força que para eles é uma eterna propriedade, cabendo-lhe, inclusive o livre arbítrio
de machucá-la, de ferir o seu corpo como forma de demonstrar o seu poder sobre a
condição de gênero da mulher.
Tais práticas dão causa a outros problemas como afastamento físico, afetivo

ou social, situações de frustração com a vida conjugai tendo como foco ações
praticadas pelos agressores em que predominam a intimidação, o constrangimento e
a intimidação, conforme visto nos relatos dos casos que seguem:
Novembro/2017
•
DEAM/SUL/PB,
compareceu:
Carmélia,
brasileira,convivente, com 43 anos de idade, residente emJoão
Pessoa/PB,declarou: que convive maritalmente há 06 anos com o senhor
Criolo, 43 anos;que deste relacionamento tem um filhos de seis anos; que
Crioiotem costume de ingerir bebidas alcoólicas e passa a ofender
moralmente a vítima com palavrões do tipo: 'misera, desgraça, puta,
rapariga*. Que Criolo nâo quer que a vítima saia de casa para trabalhar e
fica monitorando nos horários que entra e sai de casa. Que Criolo quando
está embriagado danifica objetos além de se auto lesionar para que a
dedarante tenha pena dele. Que a dedarante já pediu que o agressor fosse

embora visto que a casa é de sua propriedade (herança de seu falecido
marido) e Criolo diz que também têm direitos e costuma ameaçar a vítima
dizendo que se for embora mata a vítima e põe fogo na casa,momento que
a dedarante ficou muito nervosa e veio a esta delegada para pedir o
afastamento do agressor.Que na noite de hoje a dedarante precisou ir ao
shopping pagar uma conta e quando Criolo chegou em casa e não
encontrou a dedarante, foi logo ligando para ela e passou a ofendê-la
moralmente dizendo que a mesma estaria com'um macho*. Que a
dedarante ao chegar em casa o agressor novamente lhe ofendeu
moralmente, aonde a mesma já está abalada psicologicamente e já até
toma remédios para depressão. QUE apesar do que aconteceu, a
dedarante não deseja representar crimlnalmente contra Criolo, mas quer
o afastamento do mesmo, e solicita as medidas protetívas de urgência.
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O cx}nteúclo exposto, no caso em tela revela elementos fáticos em que a

bebida surge como protagonista dos episódios de violência relatado pela vítima, a
exemplo do que ocorreu em relatos anteriores. O tom ameaçador do agressor
destacado pela vítima ao descrever a situação, enfatizando o seguinte aspecto:
"costuma ameaçar a vítima dizendo que se for embora mata a vítima e põe fogo na
casa, momento que a declarante ficou muito nervosa e veio a esta delegacia para
pedir o afastamento do agressor".

O controle sobre as ações da vitima, "não quer que a vítima saia de casa
para trabalhar e fica monitorando nos horários que entra e sai de casa", reforça o
quadro de violência psicológica que transforma o cotidiano com as agressões

proferidas verbalmente e executadas com dano, inclusive material "quando está
embriagado danifica objetos".

Percebe-se a violência psicológica no quadro descrito pela vítima através

dos aspectos apontados por Oliveira et al (2015} que esta consiste em desprezar,
menosprezar, criticar, insultar ou humilhar a vítima, em privado ou em público, por
palavras e/ou comportamentos; criticar negativamente todas as suas ações,
caraterísticas de personalidade ou atributos físicos; gritar para atemorizar a vítima;
destruir objetos com valor afetivo para ela, rasgar fotografias, cartas e outros
documentos pessoais importantes; persegui-la no trabalho, na rua, nos seus

espaços de lazer; acusá-la de ter amantes, de ser infiel, sendo, portanto coerente
com a perspectiva indicada no episódio em comento.
Novembro/2017 - DEAM/SUL/PB, compareceu:Tulipa, brasileira, solteira,
com 48 anos, residente em João Pessoa - PB,declarou que: conviveu em
união estável com a pessoa de Jojó, durante 21 anos; Que dessa relação
teve um filho com a pessoa de Jojó; que durante todo esse tempo o
relacionamento foi conturbado, uma vez que sempre foi agredida física e
moralmente por Jojó; que diante de tudo isso a declarante nunca procurou a
Delegacia; que há dois anos a declarante está separada de Jojó; que Jojó
se trata de uma pessoa muito ciumenta chegando a ponto de expulsá-la do
citado apartamento, só que este imóvel pertence a declarante e para evitar
maiores conseqüências a declarante passou a residir no apartamento 500,
alugado por ela declarante; que mesmo diante da separação Jojó vem
agindo de maneira agressiva com a declarante, chegando ao ponto de
invadir o seu apartamento e fazer todo tipo de ameaça, além do ciúme
doentio que ele tem, taxando a declarante de 'puta, rapariga, desgraça,
miséria', entre outras palavras que denigrem a sua imagem, bem como
dizendo em alto e bom tom que 'vai matar a declarante'; que tudo o que a
declarante mais quer é ter paz;que Jojó é viciado em bebida alcoólica e
sempre que está embriagado invade o apartamento da declarante, inclusive
já fez até uma cópia da chave; que não deseja representar criminalmente
contra Jojó, mas requer as medidas protetivas de urgência para que
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Jojónão se aproxime da declarante, bem como não mantenha contato
através de qualquer meio de comunicação.

No caso em tela a angústia, o medo, a insegurança proporcionada pelo

comportamento agressivo do ex-companheiro que, inconformado com a separação,
ameaça "matar a declarante" revela um contexto de conflito em que a agressão
psicológica assume contornos fortes, o agressor demonstra ser manipulador

perverso, cujo modus operandi se dá mediante a imposição, intimidação, humilhação
e, portanto, gerador do sentimento de medo, estando assim coerente com a

colocação feita por Oliveira et al (2017).
Importante registrar que, outrora reféns do medo e vítimas da violência
doméstica, as mulheres atendidas na DEAM/SUL conseguiram romper a barreira do
silencio, buscando na delegacia na esperança de modificar a situação por elas
enfrentada cotidianamente me seus lares. Oportuno enfatizar que a realidade mostra

que a violência psicológica sempre surge acompanhada de outros tipos de violência,
com grande incidência de violência física, com uso da força bruta, da demonstração
de um poder que causa medo e pânico, deixando a vítima muitas vezes, sem saber
como agir.
Tais agressões demonstram falta de respeito para com a pessoa agredida

que ouve da parte dos agressores expressões que causam mágoa em vez de amor,

a exemplo das extraídas do relato em comento:"puta. rapariga, desgraça, miséria".
Outro ponto que chama atenção nos relatos diz respeito ao ciúme, a fidelidade e a

ameaça de morte que pesa sobre a vítima, sendo esse um paradoxo importante
encontrado em todos os casos.

4.4 A ESCALADA DA VIOLÊNCIA NAS ESTATÍSTICAS DA DEAM/SUL

Empiricamente se constata, durante o atendimento na DEAM/SUL que, as

razões que levam as mulheres a denunciar seus companheiros atuais ou ex-

conviventes, de modo geral, ocorrem pelo receio de novas agressões ou ameaças,
ou pela necessidade de tomarem alguma atitude para punir o parceiro e ver a
garantia de sua integridade física e psicológica, pois os depoimentos ilustram
ameaças de morte, palavras proferidas com o fito de magoar, de deixar uma marca
dolorida no corpo e na alma dessas mulheres.
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Coerente com essa perspectiva, Blanchinl (2013), Lima (2016) e Garcia
(2017) enfatizam que a violência doméstica é um fenômeno histórico e cultural
aterrorizante e invisível, por ser uma violência velada, uma vez que chega ao
conhecimento público parte da realidade existente, ou seja, muito do que ocorre na
Intimidade do casal de modo violento não é revelado pelo constrangimento que a

vítima sente diante de uma autoridade policial, resistindo em fazer um relato
pormenorizado da situação.
Esse aspecto é posto nos relatos comentados nesse estudo onde se vê um
longo sofrimento, antes da decisão de buscar ajuda em uma delegacia. Assim, ante

os fatos apresenta-se a parte quantitativa da pesquisa realizada através de dados
colhidos

no

encaminhamento

das

ocorrências

na

DEAM/SUL

no

período

compreendido entre agosto de 2015 a março de 2018, conforme gráfico 1.

GRÁFICO 1 - DEAM/SUL: ATENDIMENTOS REALIZADOS 2015-2018
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Fonte; Pesquisa própria, 2018.

De agosto de 2015 até março de 2018, a DEAM/SUL realizou 1.430
atendimentos diversos, tendo o maior número de demanda ocorrido em 2017, com
559 casos. Em 2015 foram 203 casos, 240 em 2016, em 2017 foram 559 e em 2018

foram 428. importante registrar que, as projeções para 2018 são de um aumento em
mais de 100% desse total, haja vista que, nos três primeiros meses do ano de 2008,
o total de casos atendidos representar 77% do volume de 2017.
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Para confirmar essa tendência de crescimento deve ser observado de 2016

a 2017, houve crescimento de 133% no total de atendimentos. Essa tendência

segue a tendência apresentada no mapa da violência doméstica e familiar contra a

mulher, no qual a cidade de João Pessoa apresenta o maior percentual de violência
no ranking das capitais nordestinas, mostrando assim a importância do atendimento
realizado pela DEAM/SUL a essas vítimas.

Trata-se de um achado importante dessa pesquisa, pois empiricamente se
observa que, mesmo havendo nos dias atuais vários meios de a mulher denunciar

uma agressão cometida por seu parceiro, muitas delas preferem se calar perante
esse assunto por acharem que o parceiro mudará, ou mesmo por dependerem

financeiramente deles. Além disso, deve ser lembrado que, o número de DEAM's
no país ainda é bastante restrito (DIAS, 2014). Multas cidades não contam com
unidades especiais desse tipo: são 368 espalhadas por 5.597 cidades brasileiras.
Os avanços obtidos na punição aos que cometem crime de violência
doméstica contra a mulher podem ser vistos através dos inquéritos instaurados na
DEAM/SUL, os quais apresentam uma tendência de queda revelando o que a
pesquisa qualitativa, através dos depoimentos colhidos, indicam que a violência
psicológica, embora seja conteúdo da maioria dos casos relatados, toma-se mais

difícil de ser percebida, uma vez que em muitos casos a mulher sofre calada,
visando impedir que o lar seja destruído e seus filhos venham sofrer.

Trata-se de um tipo de violência que envolve atuações ou cerceamentos que
visam desmoralizar, reprimir, abater à mulher, cuja pretensão é controlar seus atos,
comportamentos, crenças e decisões. Manzini e Velter (2016) destacam que, o
agressor faz uso de chantagens e ameaças, para impedir ou prejudicar o exercício

da autodeterminação pessoal, aspecto que contribui como elemento dificultador e
inibidor, para que esse tipo de violência seja denunciada.

Sobre as medidas judiciais, os dados revelam que, de agosto de 2015 até
março de 2018, foram instaurados 2.501 inquéritos na DEAM/SUL e que o maior
volume ocorreu em 2015, correspondendo a 42% do total, (1.042), havendo redução
em 70% desse total em 2016 (756) e 80% em 2017 (497), com tendência de

redução em 2018 (206), sendo até março registrada redução de 92% em relação a
esse total, conforme gráfico 2.
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GRAFICO 2- DEAM/SUL: INQUÉRITOS INSTAURADOS 2015-2018
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•onte: Pesquisa própria, 2018.

A vivência empírica no atendimento aos casos de violência doméstica contra

a mulher na DEAM/SUL revela a existência de muitos casos em que as vítimas

registram a ocorrência, mas não processa críminalmente os acusados, o que impede a
polícia e a Justiça de tomarem qualquer atitude ou dar continuidade ao processo,
corroborando, assim esse achado da pesquisa. Esse resultado corrobora ainda as

constatações feitas nos estudos realizados por Cunha e Pinto (2015), Lima (2016) e
Campos (2017), os quais evidenciam que, além da agressão sofrida, a pressão da

sociedade e a cultura do silêncio ainda são obstáculos a serem superados pelas vítimas.
Conforme atestam os dados da pesquisa qualitativa, muitas vezes, a vítima quer
a medida protetiva, mas não quer processar o agressor. Nesse sentido, perc»be-se

coerência com os resultados da pesquisa apresentada por Oliveira et aí. (2015), nos
quais se constata que a nossa cultura fala mais alto quando o assunto é violência
doméstica, ou seja, existe uma pressão muito grande da família em tomo do papel social
desempenhado pela mulher.

No seio da própria família, a primeira pergunta que surge sempre é: você vai

processar o pai dos seus filhos? É uma cultura do silêncio, que faz com que a mulher
pense que ela deve relevar tudo o que vier, sem questionar, enquanto que, em uma

relação harmônica, ninguém precisa ir até a Uma DEAM para tratar disso porque nesse
tipo de relação predomina o amor, o respeito, a confiança ente o casal e demais
membros, principalmente os filhos.
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Outro avanço importante constatado através desse estudo diz respeito as
medidas protetivas expedidas pela DEAM/SUL, as quais entre agosto de 2015 a
março de 2018 totalizaram 3.762, ou seja, corresponde a 67% do total de inquéritos
instaurados, mostrando a relevância da questão criminal.

Em 2016 (1.590) foi registrado um aumento de 34%no total de pedidos em
relação ao ano de 2015 (312), havendo redução de 4% em 2017 (1.432), comparado
com o total obtido em 2016, devendo permanecer essa tendência de reduçãono
decorrer de 2018 (428), provavelmente, conseqüência do trabalho que a equipe da
DEAM/SUL está desenvolvendo garantindo celeridade processual e a proteção
efetiva buscada pelas vítimas.

GRAFICO 2 - DEAM/SUL: INQUÉRITOS INSTAURADOS 2015-2018
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Fonte; Pesquisa própria, 2018.

Lima (2016) esclarece que as medidas protetivas que obrigam o agressor

visam a garantia da segurança da vítima, de seus filhos, familiares e testemunhas,
considerando a necessidade de viabilizar a investigação e instrução do fato, estão
descritas no art. 22 da Lei 11.340/06, in verbis:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas
de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação
ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de
2003;
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II - afastamento do lar, domicílio ou locai de convivência com a
ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas,
fixando o limite minimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer
meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a
equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. (BRASIL, 2006,
grifos nossos).

Dentre tais formas de proteção da mulher, certo que aquelas que melhor
salvaguardam a vida e saúde psicológica da ofendida são as descritas nos incisos II
e III do artigo supracitado, uma vez que objetivam afastar o agressor do convívio
familiar, impedindo qualquer forma de contato que possa vir a causar maiores danos
à vítima.

Com efeito, isso se deve ao fato de ser imensamente usual que após a
prática da violência dentro do ambiente doméstico ou íntimo de afeto passe a haver
certa rixa entre as partes, que pode ser seguida de novas ameaças e depreciações

ou, até mesmo, agressões, tanto contra a vítima, quanto contra seus fómiliares e
testemunhas.

Ainda, o agressor pode persistir a importunar a vítima em sua residência,

local de trabalho ou em lugares em que esta freqüente, o que justifica a concessão
da medida protetiva para que o agressor fique proibido de se aproximar da ofendida

e pessoas próximas a ela (LIMA, 2016).
Igualmente, vê-se que a proibição de contato e a proibição de freqüentar
determinados locais, previstas nas alíneas "b" e "c", do inciso III, do art. 22, visam

proteger a vítima, seus familiares e testemunhas da reiteração da conduta delituosa
do agressor, bem como impedir que o agressor possa influenciar o depoimento
destes, causando prejuízos à investigação.
Observa-se nos relatos da pesquisa qualitativa, muitos pedidos de as

medidas protetivas de urgência, as quais, segundo Campos (2017, p. 17) são
consideradas um dos pontos centrais da Lei Mana da Penha, o seu coração por ser

um mecanismo rápido, de fácil acesso e de proteção imediata às mulheres,
esclarecendo o seguinte:
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Previstas nos artigos 18 a 24 da LMP, as medidas protetivas são de dois
tipos: as que obrigam o agressor (art. 22) e de proteção à ofendida (art. 23).
As medidas podem ser requeridas pela ofendida ou pelo Ministério Público
(art. 19) e não dependem do registro do boletim de ocorrência, de
testemunhias ou qualquer outro meio de prova. Quando solicitadas com o
registro de ocorrência policial, a autoridade policial deve remeter o pedido
dentro de 48h em expediente apartado (art. 12) e o juiz deve analisar o
pedido também em 48h do seu recebimento (art. 18).

Tais medidas podem ser solicitadas pela DEAM/SUL mostram que, ao

universo jurídico, cabe identificar onde ocorrem essas violências, e quais as suas
potencialidades para, ao menos, minimizar seus efeitos. E também reconhecer seus

limites: se o direito dispõe de instrumentos para punir a discriminação e a violência,
a ideologia e preconceito que as sustentam somente podem ser combatidas pelo
debate amplo e persistente, única arma para sua desconstrução.
Importante destacar a perspectiva inovadora da lei Maria da Penha e a

complexidade do trabalho desenvolvido no âmbito da DEAM/SUL, abrindo espaço

para a criação e um espaço propício à conciliação e à recuperação dos agressores,
aspecto previsto na própria lei Maria da Penha, proposta que se delineia como

colaboração trazida nesse estudo.
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CONCLUSÕES

Os ciados da pesquisa confirmam a situação agravante da escalada da
violência contra a mulher na capital paraibana e, na zona sul em particular. O tipo de
violência mais presente foi à violência psicológica. O quadro da violência contra a
mulher no nordeste corrobora esse resultado, mostrando que em João Pessoa,
32,59% correspondem a esse tipo de violência, 17,87% é de violência física e 8,80

de violência sexual, conforme dados publicados pelo Instituto Maria da penha em
2018.

Essa mesma pesquisa revela que as crianças sempre estão presentes
quando ocorre à agressão e, muitas vezes, são também alvo de violência, aspecto
confirmado através dos dados da pesquisa qualitativa realizada na DEAM/SUL,
conflitos em que predominam a cultura do silêncio, da dor e do sofrimento pela falta

de uma escuta ativa, de medidas que possam ser efetuadas por profissionais
qualificados, introduzindo a filosofia de uma cultura de paz no âmbito das relações
familiares, tal como se apresentam os princípios, objetivos e finalidades da

mediação familiar.
Assim com base nos dados da pesquisa e nos fundamentos teóricos

apresentados, esse estudo deixa como contribuição a proposta de implantação de
uma Câmara Social para a solução de conflitos nas dependências da DEAM/SUL,
tendo em vista que, enquanto método de resolução de conflitos em termos práticos a
mediação familiar apresenta vantagens diversas, devendo ser enfàtizadas as que
seguem:

- A mediação familiar realiza-se em sessões reservadas que ocorrem em

uma sala simples e confortável, organizada de modo que favoreça a cooperação, o
diálogo, a conciliação, perspectiva que pode ser introduzida no lócus da pesquisa,
em face das condições e infra-estrutura existente nas suas instalações físicas.
- A mediação familiar é uma técnica de resolução de conflitos que possibilita
que as partes expressem seus sentimentos, sejam ouvidos com atenção, facilitando
o diálogo entre as partes, para que melhor administrem seus problemas, e
alcancem, por si só, obter uma solução. Esse aspecto também é possível de ser

viabilizado em razão da qualificação e do preparo técnico dos servidores da
DEAM/SUL que, inclusive conta com funcionário devidamente certificado pelo CNJ
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para efetuar a mediação.

- Amediação familiar é um processo voluntário, onde uma determinada

audiênda só poderá se realizar se as partes envolvidas desejarem, critério que

também pode ser extraído dos dados da pesquisa realizada na DEAM/SUL, através
dos quais se percebe afeita de um diálogo bem conduzido em que as partes saibam

que, oque for feiado na audiência é absolutamente confidenciai, não podendo ser
usado como prova em tribunal, haja vista ofeto de que as partes envolvidas no
processo de mediação têm controle sobre o mesmo, podendo interrompé-io em
qualquer altura ou mesmo abandoná-lo, se considerarem que omesmo não trará o
resultado desejado que é a instauração da cultura de paz e da harmonia nas
relações que se sucedem no selo das famílias.

- A mediação familiar é procedimento técnico que contribui para com

areduçãodos custos processuais, assim como otempo médio Inerente àresolução
de conflitos, tornando célere o atendimento buscado pelos demandantes dos
serviços da DEAM/SUL. contribuindo ainda para resgatar a credibilidade no trabalho
realizado pelos agentes públicos na prestação jurisdiclonal. podendo vir a tomar-se

uma referência no estado da Paraíba, ao tomar essa Iniciativa de Implantação de
uma Câmara Social para a solução de conflitos nas suas dependências físicas.

Por fim. a referida proposta leva ainda em consideração a perspectiva de
que. mesmo ainda de forma tímida acerca da justiça restaurativa como prática

altemativa de interposição policial cujo objetivo é a pacificação social e precaução
da violência, aMediação éocaminho de negociação bilateral idealizada para atingir
a restauração de conflitos, a ser praticada na estrutura das delegacias
especializadas de atendimento a mulher no estado da Paraíba através de Câmara
de mediação, para que venha buscar soluções nos fatos considerados em menor
potencial, praticados contra a mulher, evitando assim a instauração de
procedimentos, que tem como resultado oconstrangimento, sofrimento e prejuízos
físicos, morais e financeiros incalculáveis aos envolvidos no conflito.

Os contratempos ocorrem no dia a dia de toda sociedade, verificando-se

inclusive que seus impulsos e consequentemente lide são ainda maiores quando
os agressores estão sob efeitos de drogas, alcoolismos. dentre outros, quando em

famílias, motivo que justifica a importância da referida proposta de instauração da
paz em família, através da mediação, e assim procurar sanar, de uma forma mais
simples, os conflitos ocorridos no seio doméstico.
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E, ainda, podemos considerar que para amenizar seus efeitos, toma-se
necessária uma política educacional partindo do Poder Judiciário e Executivo,

oferecendo apoio, compreensão, atenção, buscando soluções e incentivos,
respondendo, portanto, positivamente ao problema de pesquisa de que é possível
minimizar

a

demanda

de

procedimentos

encaminhados

à

Delegacias

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM's), e assim evitar todos esses
transtomos, considerando regramento da lei 13.140/2015, que trata da mediação.

Resta então, o entendimento de que a mediação deverá ser aceita em
todos os locais onde possa ser utilizada, não somente como uma solução de
conflitos, mas também como uma restauração da comunicação entre pessoas,
mantendo assim um relacionamento harmonioso entre as partes, depois de
resolvido o conflito.
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