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RESUMO

Este trabalho visa esclarecer como funciona o enfrentamento da violência doméstica na Delegacia Especial

de Atendimento à Mulher (DEAM) na cidade de Aracaju/Se, quais ações são implementadas nessa

Delegacia para conter os atos de violência. Neste artigo, analisamos como os dados de Violência

Doméstica denunciada no triênio 2009 – 2011 na cidade de Aracaju/Se vêm sendo tratado, mostrando as

faixas etárias de mulheres que foram as mais atingidas; quais os tipos de violência mais recorrentes e

como as mulheres vêm reagindo contra seus agressores. Buscamos saber com qual frequência as

mulheres violentadas procuram as forças policiais para prestar queixas e como buscam solução para seus

casos, bem como, saber qual a percepção dos agentes policiais sobre esses atos violentos e o papel da

conciliação no enfrentamento da violência doméstica.

Palavras chave: Violência Doméstica, Enfrentamento da Violência, Conciliação.

ABSTRACT

The aim of this paper is to clarify how domestic violence has been faced at the DEAM (Women Service
Special Police Station) located in Aracaju/SE and what actions have been implemented in this police
station to contain violence. This article analyzes how the data of domestic violence reported in the three
year period 2009 -2011 in the city of Aracaju/SE is being treated, showing the most affected age groups of
women; what types of violence are more frequent and how women have been reacting in relation to their
aggressors. We sought to know how often women who have been raped call the police in order to make
complaints and to how they seek solution to their problems; we also sought to understand the perceptions
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of the police officers on those violent acts and the role of the conciliation in those cases.

Keywords: Domestic Violence, Coping with violence, Conciliation.

INTRODUÇÃO

Nosso estudo tem como objetivo analisar dos dados da violência doméstica na Delegacia das Mulheres na
Cidade de Aracaju/Se e discutir qual do papel das autoridades policiais no enfrentamento desse tipo de
violência, destacando a Conciliação como uma das principais formas de enfrentamento naquela unidade
policial.

Tomamos como base a bibliografia pesquisada sobre violência doméstica e de gênero, somados aos dados
estatísticos fornecidos pelo CEACRim[2] – e a realização de entrevistas com 02 delegadas e 01 conciliador
da Delegacia Especial de Proteção às Mulheres. As estatísticas apresentadas neste trabalho mostram o
quantitativo da violência sofrida pelas mulheres, como também, destacamos o papel da Conciliação, da
Investigação Criminal e Abertura de Inquéritos Policiais ações implementadas no enfrentamento da
violência e na solução dos conflitos que chegam àquela delegacia, aspectos que evidenciam, a despeito
das mudanças ocorridas na sociedade nas últimas décadas e a permanência de um quadro de
desigualdade de gênero.

As reinvidicações em favor dos direitos femininos tiveram sua efervescência nos anos 1960 e 1970 sendo
marcados em todo país pelo papel das mulheres feministas que lutaram pelo direito das mulheres em
diversas esferas: na segurança, na saúde, na educação, no emprego e em outros vários aspectos que
visavam levar à sociedade o grito abafado das massas femininas que ao longo dos séculos, desde a
fundação do estado brasileiro sofrem pelas pressões e violência geradas pela sociedade machista. Blay
(2003) indica que:

O longo das décadas de 1960 e 1970, feministas de classe média, militantes
políticas contra a ditadura militar e intelectuais foram se somando a sindicalistas
e trabalhadoras de diferentes setores. Certamente, unia-as uma visão
democrática e igualitária dos direitos da mulher que suplantava diferenças
partidárias e ideológicas. Formou-se um vasto movimento unido de mulheres, se
considerarmos que o inimigo era comum. (É claro que, em contrapartida, o
movimento feminino conservador, ligado especialmente à igreja católica e ao
movimento militar, também se organizou). Ao movimento feminista se aglutinou
uma série de grupos que atuaram cotidianamente a favor dos direitos a melhores
condições de vida, pela anistia, pela igualdade de direitos entre homens e
mulheres. (p. 91)

Por volta da década de 1980, com a mobilização do movimento feminista, houve um processo de tomada
de consciência social sobre a gravidade da violência, exigiu-se que providências fossem tomadas para que
fosse garantida a convivência democrática entre homens e mulheres (Minayo, 1998; Izumino, 2004; Blay,
2003; Schraiber, 2007). Para Izumino (2004):

“A violência contra a mulher desempenhou um importante papel para o
movimento de mulheres no Brasil. Nos anos 80, favorecidos pelo processo de
redemocratização política que se instalava na sociedade brasileira, o movimento
de mulheres passou a buscar um diálogo com o Estado, cobrando a urgência de
políticas que dessem respostas institucionais de prevenção e punição da violência
praticada contra a mulher. Dentre as respostas apresentadas pelo Estado, a
criação de uma delegacia especializada no atendimento de mulheres, se
constituiu na mais importante” (p 002).
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Apesar da Constituição de 1988 em seu Art. 5º, item I garantir que homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações e ainda constar no item III – “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante”, percebemos ainda hoje, que alguns homens, por possuir maior força física,
continuam se sentido “dono” da sua companheira, praticando vários atos de violência.

A legislação brasileira vem se modernizando para atender ao clamor da população feminina vítima de
abusos de todos os tipos. O exemplo mais recente é a Lei 11.340/2006 conhecida como Lei Maria da
Penha, em homenagem a essa cearense tornada paraplégica pela ação criminosa do marido e que se
tornou um dos exemplos mais trágicos da incidência da violência contra a mulher no país e da impunidade
dos agressores..

Em Aracaju a situação das mulheres violentadas não difere das do restante do país. Os frequentes casos
de queixas que chegavam as delegacias na década de 1980 e a falta de pessoal especializado para tratar
de assuntos dessa natureza levou o governo da época a criar uma delegacia para tratar de casos
referentes à violência doméstica, como assinala Melo (2011):

Como em todos os outros estados do país, a Delegacia Especial da Mulher do
município de Aracaju está vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Ela foi
criada mediante o decreto nº 8.107 de 22 de outubro de 1986, durante a gestão
do governador João Alves Filho. Ficou estabelecido como sua competência
investigar e apurar crimes de ameaça, assédio sexual, atentado ao pudor,
calúnia, difamação, estupro, injúria, lesão corporal, perturbação à tranquilidade e
vias de fato.

A autora destaca ainda que:

Devido ao grande número de atendimento e a inclusão de novas políticas
públicas, foi criado pela portaria de nº 037/2004 o Centro de Atendimento a
Grupos Vulneráveis, composto pelas seguintes unidades policiais: delegacia
especial de atendimento à mulher, delegacia de atendimento à criança e ao
adolescente e a delegacia especial de atendimento a grupos vulneráveis
(compreendendo homossexuais, prostitutas, pessoas com deficiências e idosos).
A ampliação centra-se em um atendimento especializado e concentrado na
pessoa da vítima. Em 2010, esse Centro tornou-se Departamento de Atendimento
a Grupos Vulneráveis (DAGV), a mudança na nomenclatura visa oferecer um
órgão mais estruturado com recursos humanos e físicos, além de possuir uma
maior autonomia por ser subordinado à chefia da policia civil (p. 38).

Analisamos neste artigo, como vem ocorrendo o fenômeno de violência de gênero em suas variadas
formas, como as mulheres vítimas das agressões vem reagindo contra os diversos tipos de violência e qual
o comportamento das autoridades públicas diante do crescente aumento do número de casos que são
registrados diariamente nas Delegacias Especializadas.

Nossa pesquisa foi realizada em três momentos: o primeiro se deu pela seleção e leitura da bibliografia
que referencia a pesquisa, o segundo pela coleta de dados obtidos na Coordenadoria de Estatística e
Análise Criminal - CEACrim, órgão ligado a Secretária de Estado da Segurança Pública. Diante dos
elementos acima mencionados, partimos para terceira fase do nosso trabalho: análise dos dados coletados
e em seguida, aplicamos entrevistas feitas com duas Delegadas e um Conciliador do Departamento de
Atendimento aos Grupos Vulneráveis, o que nos deu uma visão mais ampla dos dados, para podermos
avaliar melhor a situação da mulher vítima de violência na cidade de Aracaju/SE e como ocorre o processo

Pág.3/11



de conciliação ou mesmo a instauração de inquérito policial, se o caso exigir.

Escolhemos para discussão os anos de 2009 a 2011 pelo fato de que os dados estão próximos dos dias
atuais e podem nos dar uma visão mais recente do comportamento das mulheres agredidas e dos
agressores e quais ações vêm sendo adotadas pelos órgãos de segurança pública e da justiça no
cumprimento adequado da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha.

Para a coleta de informações com os profissionais da DEAM lançamos mão de entrevistas estruturadas,
que de acordo com Severino, (2012):

Entrevistas estruturadas são aquelas em que as questões são direcionadas e
previamente estabelecidas, com determinada articulação interna. Aproxima-se
mais do questionário, embora sem a impessoalidade deste. Com questões bem
diretivas, obtém, do universo de sujeitos, respostas também mais facilmente
categorizáveis, sendo assim muito útil para o desenvolvimento de levantamentos
sociais (p. 125).

Quanto ao tratamento dos dados, a pesquisa envolveu procedimentos qualitativos e quantitativos.
Qualitativa, porque os dados serão codificados, apresentados de forma mais estruturada, sendo analisados
segundo a técnica de análise de conteúdo, e quantitativa, porque se utilizará de procedimento estatístico
de análise. (SEVERINO, 2012).

1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: DEFINIÇÕES

A palavra violência tem sua origem do latin violentia e significa (s. f.) “qualidade de violento; ato violento;
(jur.) constrangimento físico ou moral; força; coação. (FERREIRA, 2006).

A “violência contra a mulher”, segundo Grossi (2000), foi expressão cunhada pelo movimento social
feminista há pouco mais de vinte anos. A expressão refere-se a situações tão diversas como a violência
física, sexual e psicológica cometida por parceiros íntimos, o estupro, o abuso sexual de meninas, o
assédio sexual no local de trabalho, a violência contra a homossexualidade, o tráfico de mulheres, o
turismo sexual, a violência étnica e racial, a violência cometida pelo Estado, por ação ou omissão, a
mutilação genital feminina, a violência e os assassinatos ligados ao dote, o estupro em massa nas guerras
e conflitos armados.

O ambiente doméstico é aquele que mais apresenta casos que são denunciados pelas mulheres agredidas
e registrados nas delegacias competentes, segunda dados da SSP/Se (2011). São relatados fatos que
geraram lesões corporais, estupros, tentativas de estupros, atentados violentos ao pudor, vias de fato e
tipos de violência considerada pela justiça como de menor potencial ofensivo como calúnia, injúria,
difamação, etc.

2. ALGUNS TIPOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Algumas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher são caracterizadas da seguinte maneira:
Violência Física; Violência Psicológica ou Agressão Emocional; Violência Verbal e Moral; Violência Sexual e
Violência patrimonial.

O grande papel do agressor é fazer com que a vítima se sinta culpada pela agressão que está sofrendo, de
forma a legitimar todo sofrimento como se ela merecesse algum castigo. Geralmente, as vítimas de
violência doméstica têm pouca ou nenhuma autoestima, e se encontram em alguma situação de
dependência do agressor, podendo ser tal dependência de ordem financeira, emocional e/ou física
(sentimento de proteção).

Na maioria dos casos de violência doméstica, verifica-se que a mulher quando espancada somente procura

Pág.4/11



a polícia para assustar o agressor, em sua maioria cônjuge, namorado, companheiro, pai, filho, irmão, vez
que sua real intenção não é vê-lo punido, mas sim exercer uma investida mais radical para que a
convivência intrafamiliar seja restabelecida. (HERMANN, 2004).

A violência doméstica e familiar contra a mulher tem diversas nuances e mistura uma série de
sentimentos, o que dificulta a reação da vítima contra o agressor e, para dar efetividade ao combate a
violência, faz-se necessária a capacitação e sensibilização dos agentes que compõem a segurança pública
no tocante às peculiaridades vitimológicas do delito da violência doméstica. Nesse sentido, procuramos
entender o papel do Conciliador no DAVG, pois é o primeiro elemento a entrar efetivamente em contato
com as partes envolvidas na questão da violência e após serem ouvidas, dar o devido encaminhamento ao
que o caso requer.

3. DADOS DA VIOLÊNCIA EM ARACAJU/SE

Em levantamento estatístico feito pela SSP – Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe, na
população feminina entre de 18 e 64 anos de idade, detectou-se nos anos de 2009 a 2011 a soma de
7.753 Boletins de Ocorrências no Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis, em que foram
relatados escoriações, luxações, hematomas, estupros e tentativas de estupros, fratura de membros,
calúnia, injúria, difamação entre outros tipos de violências, cujas queixas recaiam sobre pais, maridos,
companheiros, irmãos, etc., havendo dessa forma, urgente necessidade de intervenção de diversos órgãos
governamentais com apoio de ONGS e entidades afins para conter esses atos violentos.

O Mapa da Violência (2012), cita que no decênio 2000 a 2010 a taxa anual de homicídios femininos no
Brasil tem girado em torno de 4,3% (para cada 100 mil mulheres). O Brasil ocupa a 7ª posição com taxa
de 4,4% em um total de oitenta países pesquisados; Sergipe ocupa a 18ª posição entre os estados
brasileiros com uma taxa de 4,2% de homicídios femininos, com dados de 2010; Aracaju a capital do
Estado de Sergipe, ocupa a 15ª posição entre as capitais brasileiras, com uma taxa anual de 5,9% (para
cada 100 mil mulheres).

Os dados gerais dos boletins de ocorrências dos anos de 2009, 2010 e 2011 fornecidos pela Coordenadoria
de Estatística e Análise Criminal - CEACrim e registrados na Delegacia Especial de Proteção a Mulher do
DAGV, totalizaram 7.753 casos distribuídos nas faixas etárias entre 18 e 60 anos, ou acima dessa faixa
etária, embora em quantidade bastante diminuta e que é tratada pelo Estatuto do Idoso. As queixas que
foram transformadas em Inquérito Policial, tratam de lesão corporal dolosa, estupro, estupro tentado,
atentado violento ao pudor e vias de fato, observando que os casos com maior número de incidências
foram os de lesão corporal dolosa e vias de fato, lembrando ainda as agressões elencadas são
encaminhados a 11ª Vara da Justiça (Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher)
que dará os devidos encaminhamentos legais.

Os números abaixo dão uma indicação de como é feito o enfrentamento da violência na DEAM. A diferença
entre Boletins de Ocorrências e Inquéritos Instaurados estão relacionados ao trabalho do Conciliador e o
Papel das Delegadas pondo em prática a Lei Maria da Penha. Boletins de Ocorrências registradas na
Delegacia Especial de Proteção à Mulher nos anos de 2009, 2010 e 2011.

Quadro 1.

Boletins de Ocorrências registradas na Delegacia Especial de Proteção à Mulher nos anos
de 2009, 2010 e 2011.
ANO/2009 - Quantidade 2.530

ANO/2010 - Quantidade 2.677

ANO/2011 - Quantidade 2.546
Total de Ocorrências: 7.753
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Fonte: Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEACrim.

Quadro 2.

Inquéritos Policiais Instaurados na Delegacia Especial de Proteção à Mulher nos anos de
2009, 2010 e 2011.
ANO/2009 - Quantidade 276

ANO/2010 - Quantidade 542

ANO/2011 - Quantidade 1.007
Total de Inquéritos: 1.825

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEACrim.

Analisando o número de Boletins de Ocorrências registrados em 2009 no Quadro 1 e o número de
Inquéritos Policiais Instaurados no mesmo ano no Quadro 2, estes resultaram pouco mais de 10%.
Fazendo a mesma analogia para o ano de 2010 percebemos que em relação aos Boletins de Ocorrência, os
Inquéritos somaram em torno de 20%, ou seja, houve um aumento de quase 100% em relação ao ano
anterior.

Quando observado o ano de 2011 percebemos um acréscimo significativo na quantidade de Inquéritos
Instaurados em relação aos Boletins, aqueles giraram em torno de 40%. Os dados relacionados aos anos
de 2010 e 2011 que apontaram uma elevação na quantidade de inquéritos instaurados parecem indicar
que os atos violentos de maior potencial ofensivo aumentaram, porém, a explicação dada pelos
entrevistados, relacionam maior efetividade na aplicação de Lei Maria da Penha e o papel da mídia em
divulgar o trabalho da delegacia e que encorajou as mulheres a denunciar mais efetivamente os seus
agressores.

O passo seguinte da nossa pesquisa foi lançar mão de um roteiro de entrevista aplicada às duas Delegadas
de Polícia e ao Agente de Polícia lotados na Delegacia, este último exercendo o papel de Conciliador, aos
quais foi garantido sigilo no uso das gravações e dos depoimentos.

Todos os entrevistados são profissionais formados em Direito há mais de dez anos e possuem pelo menos
cinco anos na DEAM. Todos se declararam de cor branca, têm filhos; as delegadas são casadas e o agente
de polícia é divorciado. As delegadas declararam-se católicas e o agente não declarou religião.
Visualmente acreditamos que as delegadas possuem entre trinta a trinta e cinco anos de idade e o
conciliador aparenta pouco mais de quarenta anos.

Trabalhamos com as respostas que foram consensos e dissensos entre os entrevistados. Quando
questionamos como se sentem fazendo parte dos quadros da Polícia Civil, todos foram unânimes em
declarar satisfação ao seu trabalho. Para as delegadas trabalhar para apurar fatos criminosos, procurando
elucidá-los, trazer sensação de justiça às vítimas e zelar pela segurança da sociedade são resultados que
dão certeza do cumprimento do dever. Para o conciliador, além da satisfação em solucionar os problemas
da comunidade, o fato de desenvolver uma atividade pouco conhecida dentro da própria Policia Civil, que
inicialmente provocou desconfiança entre seus pares e de seus superiores e atualmente estes resultados
são bastante satisfatórios e seu trabalho hoje bastante valorizado na Instituição, o deixa muito realizado.

A delegada 1 considera que o trabalho que desenvolve na DAGV é importante, pois trabalha com uma
demanda cada vez mais crescente e que necessita de um atendimento bastante diferenciado, criterioso,
sensível e especializado. A Delegada 2 também considera seu trabalho importante e acrescentou que além
de utilizar o conhecimento jurídico, consegue ajudar inúmeras pessoas que ali chegam precisando do seu
trabalho de policial. O conciliador enfatiza que sua atividade era muito útil para a sociedade, pois resolve
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grande parte dos problemas que chegam à Delegacia através da conciliação que é feita em comum acordo
entre as partes, embora a mulher seja quem decide se deve ou não abrir um processo de Ação Penal
contra seu agressor, muito embora os casos mais frequentes que ali chegam tratam de ameaças, injúria,
difamação, crimes de menor potencial ofensivo.

Homens e mulheres devem ser tratados de forma igual, enfatizou a Delegada 1, que acredita que existem
diferenças entre homens e mulheres que são imutáveis, já que são realmente seres fisiologicamente
diferentes, no entanto, o respeito e o espaço devem ser os mesmos para ambos o sexos. A Delegada 2
ponderou que no tocante a violência doméstica, homens e mulheres não devem ser tratados de forma
igual, pelo fato de que trata-se de seres humanos com diferentes peculiaridades, inclusive
fisiologicamente. O Conciliador lembrou que a Constituição Brasileira manda que homens e mulheres
devam ser tratados de formas iguais, porém avaliando à luz da Lei Maria da Penha os tratamentos são
desiguais, atos iguais são tratados de forma diferente. Lembrou que a mulher tem galgado cargos na vida
pública e privada antes não imaginados, e acrescentou que alguns homens ao serem denunciados
questionam porque um ato considerado criminoso, a exemplo da injúria, se mulher cometer esse crime
transforma-se em “Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) que é o registro de um fato tipificado como
infração de menor potencial ofensivo”, caso o homem cometa o mesmo crime será passível de responder
inquérito. Percebe-se nesta fala, que o conciliador quer destacar o que seria, na percepção dos homens
acusados, as incongruências da lei Maria da Penha.

No que se refere aos fatores explicam a violência doméstica a Delegada 1 opinou que o que mais explica a
violência doméstica é o machismo e o sentimento de posse que os homens ainda têm com relação à sua
companheira, no entanto o uso de drogas entorpecentes e álcool também têm contribuído bastante para
essa forma de violência. Delegada 2 corroborou com a opinião da Delegada 1 e acrescentou que
transtornos psicóticos aparentemente não percebidos pela sociedade também são responsáveis por grande
parte da violência sofrida pelas mulheres. Na opinião do Conciliador, violência doméstica não se explica, o
que ocorre em nossa sociedade é que culturalmente homens e mulheres são tratados de forma
diferenciada desde a infância.

Quanto as ações devem ser implementadas para o controle da violência doméstica a Delegada 1
respondeu que acredita nas campanhas educativas e inserção na grade curricular matérias que tratem de
problemas sociais que atingem a sociedade atualmente, como drogas e violência, bem como a mudança no
tratamento das meninas e meninos, de forma que não se estimule o machismo a partir da infância. A
Delegada 2 teve um pensamento semelhante à Delegada 1 e acrescentou que a necessidade de existência
de campanhas maciças de prevenção de violência doméstica, seja nas escolas, nos postos de saúde, etc. O
Conciliador teve semelhante linha de pensamento no que trata das campanhas institucionais e enfatizou
da necessidade de melhorar e estrutura da DEAM com mais servidores e mais veículos para o atendimento
externo, acolhimento da vítima através de órgãos suplementares que funcionem em rede e principalmente
deixar claro que a possibilidade de punição inibe o infrator. Ou seja, todos eles concordam de algum modo
que a estrutura e as condições de trabalho ainda não são adequadas para enfrentar de forma eficaz o
problema.

Os principais casos atendidos no setor, para as Delegadas 1 e 2 são todos os casos de crimes sexuais e de
crimes contra mulheres em razão da diferença de gênero são da atribuição da Delegacia da Mulher.
Também funcionam neste Departamento (DAGV – Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis) a
Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima e a Delegacia de atendimento a Grupos
Vulneráveis. O conciliador informou que atende aos casos que tratam de crimes contra honra, injúria,
calúnia, difamação, ameaças contra pessoas, casos de perturbação da tranquilidade. Casos de ex-maridos
ou ex-namorados que perseguem suas ex-companheiras, casos que aparentemente são de simples
resolução, mas que se não forem tomadas medidas preventivas podem se tornar algo mais grave.

Para a Delegada 1 a conciliação na DEAM é um meio extrajudicial de resolução de conflito, onde além das
partes, existe uma terceira pessoa que conduz e orienta as partes na elaboração do acordo, opinando e
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propondo soluções, cuja resposta foi seguida pela Delegada 2. O Conciliador explicou que na verdade a
Conciliação como é aplicada na DEAM não é uma ação prevista na legislação, porém a lei não proíbe, pelo
contrário é incentivada pelos Tribunais Brasileiros para resolução de conflitos de interesses na área civil.
Explicou ainda que seu trabalho é filtrar os casos que podem ser resolvidos sem que haja necessidade
obrigatória de abertura de processo criminal, pois nem sempre a vítima deseja que isso ocorra e nem
sempre a agressão é de grande potencial ofensivo. Essa fala do Conciliador é interessante, pois indica que
a DEAM procura estar em sintonia com as expectativas do Judiciário e ao mesmo tempo restringir o
crescimento “exagerado” do número de inquéritos que estaria muito além da capacidade de investigação
da DEAM.

Na opinião da Delegada 1, o principal objetivo da conciliação é solucionar o conflito entre as partes. A
Delegada 2 não se manifestou. O Conciliador entende que conciliar, é fazer com que as partes agredidas
sintam acolhidas, protegidas e sua reclamação seja prontamente ouvida e qual será seu de parecer,
apesar de que não se pode de imediato acusar o agressor sem que sejam ouvias as duas partes. O
agressor será chamado à responsabilidade sobre seus atos e ser informado quais consequências poderá a
vir sofrer caso a parte agredida deseje que seu processo tramite na esfera judicial.

A partir das principais respostas dadas pelos profissionais da DEAM e entendendo melhor o papel das
responsáveis pela instauração e presidência dos Inquéritos que são as Delegadas, voltamos nossa atenção
para entender melhor qual a ação de um Agente de Polícia, desenvolvendo atividades de Conciliador na
Delegacia das Mulheres em Aracaju/Se.

O conciliador da DEAM é um profissional formado em Direito, exercendo há oito anos o Cargo de Agente
da Policia Civil desenvolvendo esse papel pouco conhecido nas Delegacias das Mulheres, pois não
conseguimos apurar outros casos semelhantes. Procuramos saber também como funciona a Mediação na
DEAM, mas, haja vista que é um processo mais lento e a presença das partes é facultativa resolvemos nos
deter na conciliação devido à celeridade dos procedimentos.

Ao Conciliador cabe recepcionar as partes intimadas pela Delegacia e avaliar os atos perpetrados por
namorados, maridos, companheiros ou outros entes familiares e que se configuram como crimes em razão
da diferença de gênero e por ser de menor potencial ofensivo. A delegacia registra em torno de dois mil e
quinhentos a três mil boletins de ocorrências anualmente e mais de dois terços desses casos são
resolvidos no âmbito da delegacia através do papel da conciliação. A conciliação trata apenas dos casos de
crimes contra honra tais como ameaças, injúria, calúnia, difamação, perturbação da tranquilidade, ou seja,
os crimes mais leves no jargão policial, ou de menor potencial ofensivo como descrito na Lei.

Estivemos presentes, de forma anônima, em torno de dez audiências e dessas, apenas duas mulheres
agredidas solicitaram medidas protetivas ou pediram que o processo seguisse seus trâmites de praxe. Um
dos casos acompanhados, diz respeito a um casal aparentando entre 23 a 25 anos, onde o ex-namorado
que não aceitava o fim do namoro e com isso tentava provocar ciúmes a sua ex-parceira através de redes
sociais ou mesmo enviando mensagens via aparelho celular, o que a deixava irritada devido à recorrência
do ato. Solicitou ao Conciliador intervenção no caso para que não houvesse reincidência. Após a fala do
interventor, o rapaz acatou as orientações e na ocasião devolveu pertences da ex-namorada, prometendo
não mais perturbá-la.

Outro caso relacionava-se a questões familiares onde uma mulher prestou queixa contra seu irmão que a
ameaçou devido à pequena herança deixada por seu pai, somando-se a isto o fato de que a irmã
permanecia morando na casa que pertenceu a seus pais, enquanto o espólio está sendo partilhado pela
justiça. Os irmãos também chegaram a bom termo após intervenção do Conciliador, mostrando as
implicações e questões legais caso o irmão retornasse as agressões.

Um dos casos, que resultou em medida protetiva, relacionava-se a ex-marido que inconformado com o fim
do casamento prometeu a ex-esposa que não a deixaria em paz enquanto ela não reconsiderasse o fim da
relação. Este caso foi encaminhado ao Cartório para as medidas legais cabíveis.
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Percebíamos que o papel do conciliador, apesar de ser homem e pai de família, era em suas
considerações, quase sempre favorável às queixosas e em poucos momentos demonstrou impaciência ou
alteração da voz, apesar de ouvir os dois lados do conflito, mas sempre intervindo quando necessário e
emitindo o parecer interpretativo da lei, mostrando ao agressor as consequências dos seus atos e como as
autoridades devem agir em caso de violência denunciada. Notávamos a cada audiência que a mulher, na
maioria dos casos, queria resolver seus conflitos ali mesmo, no âmbito da Delegacia e na presença da
Autoridade Policial. Ao final de cada audiência, que dura em torno de trinta a quarenta minutos, a mulher
é sempre consultada sobre sua intenção de prosseguir com o processo ou arquivá-lo pelo período previsto
em lei.

Questionamos como os superiores, o poder judiciário e a mídia enxergam esse serviço e na opinião do
Conciliador seus superiores, a ouvidoria da policia, o poder judiciário veem com bons olhos o papel da
conciliação que além de solucionar os conflitos, evita que cheguem à justiça processos que provavelmente
não surtam o efeito esperado e abarrotem ainda mais aqueles juizados, postergando o julgamento de
processos que exijam mais celeridade. Lembrou que apesar da Conciliação não está prevista na Lei, mas é
incentivada pelos Tribunais de Justiça e caso o seu trabalho estivesse sendo desenvolvido de forma
irregular, já estaria sendo alvo de questionamento pelo Ministério Público ou por outras Autoridades
Judiciais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos primeiros contatos mantidos com os profissionais que são responsáveis pelo atendimento das
mulheres agredidas, tomamos conhecimento de como eram feitos os procedimentos legais, o acolhimento,
a intimação aos agressores a queríamos entender qual motivo da disparidade entre os Boletins de
Ocorrência registrados e o número de Inquéritos Instaurados. No decorrer das nossas investigações e de
nossos contatos com aqueles profissionais, chamou-nos a atenção o papel de um profissional ali lotado de
desenvolve atividades de Conciliação.

Em nossa pesquisa bibliográfica, percebemos que poucos autores trataram de Conciliação e não
encontramos trabalhos que estudassem a conciliação nos casos de violência de gênero e, especialmente,
os casos de violência familiar que são amparados pela Lei Maria da Penha nas Delegacias de Mulheres. A
visão mais aprofundada do papel de cada um daqueles profissionais lotados na DEAM e mais de perto
como funciona a conciliação, foi obtida a partir da elaboração das trinta e oito indagações que foram
aplicadas em forma de entrevistas. Apuramos que às Delegadas cabe a ação de praxe como determina a
Lei Maria da Penha, ou seja, apuração, investigação e expedição de processos à justiça de crimes
cometidos contra as mulheres que tratem crimes com maior potencial ofensivo tais como, lesão corporal
grave, tentativa de homicídios, homicídios e crimes sexuais. Ao conciliador cabe recepcionar os casos
classificados como crimes de menor potencial ofensivo.

Ao vivenciarmos essa experiência, enxergamos a importância do papel da Conciliação também na
Delegacia Especial de Proteção a Mulher. No momento de recrudescimento da violência no país, o espaço
para Conciliação é de suma importância para implementação da paz entre casais, familiares, vizinhos, etc.
Ressalte-se que o Conciliador não restringe seu trabalho apenas ao prédio da Delegacia; quando
necessário, desloca-se até o local da agressão ou suposta agressão, caso alguma das partes não tenha
condições físicas de se deslocar até o DAGV para resolução do conflito.

A mulher que procurou a Delegacia para ser atendida pela conciliação, porque foi alvo de violência de
menor potencial ofensivo, estava em busca de resolver o conflito com seus parceiros ou familiares da
forma mais harmoniosa possível, mesmo que deseje que seu parceiro ou ex-parceiro se mantenha distante
ao final de namoro, noivado ou casamento.

Entendemos que um dos modelos de resolução de conflitos adotado em Aracaju, ou seja, a conciliação,
poderia ser implantado em outras delegacias das mulheres, a ressalva é que o conciliador esteja

Pág.9/11



preparado, não só com formação jurídica, mas também seja didático, possua formação humanística, e seja
equilibrado social e psicologicamente para lidar com casos de diversas naturezas e saber aplicar seus
conhecimentos de forma assertiva, observando a diversidade da natureza humana. Corroborando com as
falas dos profissionais da DEAM entrevistados, acreditamos que a implementação da Lei Maria da Penha é
um processo lento e gradual e que, principalmente, não pode vir dissociada ou mesmo representar a não
aplicação de outros incentivos e políticas públicas que possam contribuir para o enfrentamento da
violência.

Defendendo a opinião do conciliador, também somos favoráveis que o Estado precisa empreender ações
complementares a lei melhorando o apoio e acolhimento às mulheres agredidas estruturando melhor as
Delegacias das Mulheres e criando uma rede de atendimento complementar dotada de casas de abrigos,
creches, profissionais que deem bom atendimento psicológico, hospitais que possuam alas especialmente
voltadas para o atendimento à mulher agredida, criação de atividades remuneradas para reduzir ou cessar
a dependência financeira e tornado mais severas as penas que resultarem em dolo, pois a possibilidade de
punição inibe o infrator em cometer o crime.

Concluímos que o respeito mútuo entre os profissionais da segurança lotados na DEAM é importante para
o bom desempenho das atividades ali desenvolvidas, pois tratam de diferentes formas de enfrentamento
da violência, levando-se em consideração as suas fragilidades e potencialidades.
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