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Resumo

Esta pesquisa teve por objetivo realizar um estudo sobre a atuação da Patrulha de
Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) do 34º BPM, face a implementação de um
projeto piloto, por parte da Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de Belo
Horizonte. A pesquisa, de caráter exploratório e de natureza quantitativa e
qualitativa, utilizou da aplicação de questionários às vítimas de violência doméstica,
aos policiais membros da PPVD e aqueles que atuam na área da referida unidade
policial. Observou-se que a atuação ocorre de forma preventiva e no auxílio às
vítimas desse fenômeno, além de ser uma via de acesso para a defesa dos direitos
da mulher inclusos em lei e da preservação de sua integridade física, sexual,
material, moral e psicológica, disponibilizado pela Administração Pública. A pesquisa
de campo foi realizada na área do 34º BPM, região noroeste de Belo Horizonte.
Verificou-se, ainda, que todos policiais entrevistados afirmam que atenderam
ocorrências onde se configurou a mulher como vítima da violência doméstica. Outro
aspecto levantado diz respeito às vítimas, sendo que no período analisado - 2014 -,
100% delas receberam atendimento com base na Lei Maria da Penha. Desse
universo, 70% foram encaminhadas a Delegacia Especializada de Atendimento às
Mulheres, 20%, ao Ministério Público (MP) e 10% ao Centro de Referência
Assistência Social. Outra importante constatação é que 80% dos entrevistados
afirmaram que houve solução do problema e 20% disseram que o problema foi
resolvido em parte. Os resultados demonstram que a atuação da Patrulha de
Prevenção à Violência Doméstica do 34º BPM tem sido realizada de maneira
eficiente junto à vítima, bem como tem cumprido o protocolo de atendimento
multidisciplinar inserto na instrução da 1ª RPM. Constatou-se satisfação das
mulheres com o atendimento realizado mediante as respostas auferidas nos
questionários aplicados às vítimas atendidas. O estudo sugere-se a ampliação dos
serviços às demais vítimas que se encontram em situações vulneráveis e, muitas
das vezes, incapazes de se defender, tais como as crianças, os idosos, os enfermos
e os deficientes, que também se configuram como vítimas da violência doméstica,
pois esta é uma realidade vivida, fazendo-se necessária a intervenção da
administração pública pela força de Lei.

Palavras-chave: Violência doméstica. Gestão pública. Polícia militar. Patrulha de
Prevenção à Violência Doméstica.

Abstract

This research aims at carrying out a study on the Patrol of Home Violence that
belongs to the 34th BPM (Military Police Battalion), by means of the development of
a pilot project on the part of the Minas Gerais Military Police in Belo Horizonte city.
The research, which is of both exploratory and exploratory character, and of
quantitative, qualitative nature, used questionnaires which were applied to home
violence victims, PPVD policemen, as well as to those who work in the police unit. It
was noticed that action takes place in a preventive way and also in the assistance to
the victims. In addition, it is an access path towards the defense of women's rights,
included in the law, besides the preservation of their physical, sexual, material, moral,
physiological integrity - made available by Public Administration. The field research
was done in the 34th BPM area in the northwest of Belo Horizonte, and applied in
10% of the local military police. It was verified that they had served in cases where
women were home violence victims. Another aspect is about the victims notified by
PPVD in the second semester, of which 100% were served with basis on the Maria
da Penha Law. 20% were sent to DEAM, 20% to the Prosecutor's Office, and 10% to
CRAS. Also, another acknowledgement highlights that 80% of the interviewees
claimed that the problem was solved , whereas 20% said that it was partly solved.
The results showed that the performance of the 34th BPM's Patrol of Home Violence
has been successful towards the victim, as well as fulfilled the multidisciplinary
service protocol which is in the 1st RPM plan. Women's satisfaction was observed,
service being done according to the questionnaire answers. However, the research
suggests the increase of services to the other victims who are in vulnerable situation,
often unable to defend themselves, such as children, the elderly, the ill and the
handicapped. Those are also home violence victims,making it necessary that there is
public administration intervention due to law.
Keywords: Home Violence. Public Management. Military police. Patrol of Home
Violence Prevention.
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1 Introdução

1.1 Contextualização do tema
A “violência doméstica” tem sido um dos temas mais discutidos nos últimos tempos,
seja nos meios de comunicação, entidades acadêmicas ou órgãos estatais gestores.
Atinge mulheres de todas as idades, independentemente de classe econômica, país
onde vivem e, até mesmo, cultura ou crença. Em geral, resulta da ideia de que a
mulher deve ser submissa ao homem.
Mcneil (1994) argumenta que “a violência sempre foi uma parte importante da vida
humana”. Ele defende a ideia de que a violência assume formas diferentes em
períodos diferentes, de maneira peculiar a uma época ou a um determinado povo.
Por isso, o estudo da violência deve ser entrelaçado aos contornos históricos,
geográficos e sociológicos de determinado período.

No Brasil, dentre os tipos de agressão contra a mulher os mais comuns referem-se
às queixas de violência física e psicológica e de sexo forçado, cometido pelo próprio
companheiro. Existem, ainda, os casos de abuso sexual cometidos dentro e fora do
ambiente familiar.

Acabar ou

minimizar

as

agressões contra

mulher

exige

campanhas

de

conscientização sobre igualdade de direitos e emancipação feminina. Vários
governos têm estimulado a criação de políticas públicas voltado para o atendimento
à mulher.

O compromisso do Estado brasileiro de atuar de forma efetiva na proteção dos
direitos fundamentais das mulheres está previsto no art. 226, §8º, da CF/88
estabelece: “O Estado assegurará a assistência a família na pessoa de cada um dos
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas
relações” (Constituição, 1988). Essa disposição constitucional não é princípio
abstrato meramente programático, mas norma efetiva, que possui eficácia vinculante
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para o ordenamento jurídico-administrativo.

Somente um Estado perfeitamente constituído e organizado poderá fazer frente aos
aspectos causadores da violência e, por conseguinte, agir preventivamente, e não
após os fatos consumados; ou seja, nas consequências.

À administração pública, conforme prescreve o artigo 144 da CF/88, cabe o dever de
promover a segurança pública, implementando mecanismos para que ela se torne
cada vez mais eficiente, visando preservar a integridade física, moral e patrimonial
do cidadão, seja preventiva ou repressivamente. In verbis:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio [...] (Constituição, 1988).
Com base no pacto federativo, o texto constitucional permitiu aos Estados da
Federação e ao Distrito Federal organizarem suas forças de segurança. Os diversos
órgãos de Defesa Social (considerados prestadores de serviço público) visam
garantir e respeitar os direitos individuais e coletivos do cidadão, que é o destinatário
final de sua atuação.

A Polícia Militar possui suas atribuições, estabelecidas no texto constitucional, o que
permite, em um primeiro momento, delimitar as atividades orientadas para a
manutenção dos direitos assegurados no art. 5º da Constituição Federal, por
exemplo, a vida, a liberdade, a integridade e o patrimônio.

O cidadão tem direito de usufruir da segurança. Entretanto, não se pode olvidar que
qualquer cidadão tem sua parcela de responsabilidade na questão, cabendo-lhe,
assim, interagir nesse processo, com base em mecanismos que lhe são colocados à
disposição.

À sociedade cabe intervir de várias formas para resguardar os direitos e combater a
violência doméstica. Uma delas é por meio da denúncia por parte de familiares,
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vizinhos e escola às autoridades e entidades competentes, a fim de que seja
prestado um atendimento eficaz e de qualidade a partir dos serviços disponíveis.

No plano internacional, desde 1996 o Brasil é signatário da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher
(conhecida como “Convenção de Belém do Pará”). Vale destacar a importância não
só da ação preventiva, mas também de uma gestão que promova uma relação
estreita e positiva entre a polícia e o cidadão. Nesse sentido, Dias (2010) sustenta:

As atuais reformas na área policial estão fundadas na premissa de que a
eficácia de uma política de prevenção do crime e produção de segurança está
relacionada à existência de uma relação sólida e positiva entre a polícia e a
sociedade.
Fórmulas
tradicionais
como
sofisticação
tecnológica,
agressividade nas ruas e rapidez no atendimento de chamadas 190 se
revelam limitadas na inibição do crime, quando não contribuíram para acirrar
os níveis de tensão e descrença entre policiais e cidadãos. Mais além, a
enorme desproporção entre os recursos humanos e materiais disponíveis e o
volume de problemas forçou a polícia a buscar fórmulas alternativas capazes
de maximizar o seu potencial de intervenção. Isto significa o reconhecimento
de que a gestão da segurança não é responsabilidade exclusiva da polícia,
mas da sociedade como um todo (Dias, 2010, p. 125.).
No Plano Nacional de Política para as Mulheres, citam-se, no capítulo 4, os objetivos
específicos a serem observados pela administração pública para o enfrentamento da
violência, dentre eles:
I – Proporcionar às mulheres em situação de violência um atendimento
humanizado, integral e qualificado nos serviços especializados e na rede de
atendimento;
II – Desconstruir estereótipos e representação de gênero, além de mitos e
preconceitos em relação à violência contra a mulher; [...] e
VII – Promover a integração e a articulação dos serviços e instituições de
atendimento à mulher em situação de violência, por meio da implantação e
fortalecimento da Rede de Atendimento às mulheres em situação de violência
(Secretaria de Políticas para as Mulheres, p. 43).
No Brasil, um dos grandes avanços da legislação em favor da mulher foi a Lei Maria
da Penha, promulgada em agosto de 2006, que cria mecanismos para impedir a
violência doméstica e familiar contra a mulher.
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O art. 3º da Lei 11.340/06 ou “Lei Maria da Penha, prevê o desenvolvimento de
políticas por parte do Poder Público para garantir o efetivo exercício dos direitos
pelas mulheres, além de prever, em seu artigo 8º, a articulação de ações conjuntas
que visem principalmente:
I - à integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da
Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social,
saúde, educação, trabalho e habitação;
IV - à implementação de atendimento policial especializado para as mulheres,
em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;
VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda
Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos
órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de
raça ou etnia (Lei n. 11.340, 2006)
As políticas institucionais de operações da Polícia Militar de Minas Gerais, estão
contidas no Plano Estratégico 2009-2011. Seu objetivo é implementar serviços com
equilíbrio entre as atividades de prevenção e repressão qualificada direcionados ao
enfrentamento da criminalidade e da violência. Mais especificamente, a ação
prevista no item 8.3.8.1- “implantar serviço integrado e multidisciplinar de
atendimento à violência doméstica”. Do previsto na Diretriz para Produção de
Serviços de Segurança Pública n. 03.01.01/2010-CG, item 6.3.9: o Serviço de
Prevenção a Violência Doméstica como modalidade de policiamento executado pela
PMMG.

1.2 A questão norteadora

A Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) registrou em 2009 quase 43 mil
relatos de violência contra a mulher. Em todo o País, dos 5.565 municípios
existentes, apenas 397 contam com delegacias de polícia especializadas no
atendimento à mulher. Deste total, 120 situam-se no estado de São Paulo e 49 no de
Minas Gerais.
De acordo com a Fundação Perseu Abramo (2001, p.1), uma em cada cinco
brasileiras já foi agredida por um homem. Por ano, cerca de 2,1 milhões de mulheres
são espancadas, uma em cada 15 segundos.

16

Em face dessa realidade, na Polícia Militar Mineira foi implementada a Patrulha de
Prevenção a Violência Doméstica (PPVD), por meio da Instrução 01/2011- 1ª RPM.
A implementação deste serviço à comunidade buscou estreitar o contato da Polícia
Militar de Minas Gerais (PMMG) com o autor e a vítima, ampliando o conhecimento
de ambos sobre a criminalização e penalização da violência doméstica contra a
mulher e as formas eficazes de prevenção.

Esta pesquisa busca responder à seguinte pergunta: Qual tem sido a efetividade das
ações do 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em cumprimento o protocolo de
atendimento às vítimas da violência doméstica contra a mulher ?

1.3 Objetivos da pesquisa

1.3.1 Objetivo geral

Analisar a atuação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) do 34º
BPM, em face do cumprimento do protocolo de atendimento constante na Instrução
01-2001-1ª RPM na região Noroeste de Belo Horizonte.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Descrever a forma de atuação da Patrulha de Prevenção à Violência
Domestica no âmbito da PMMG;
b) Apresentar uma análise quantitativa das ocorrências de violência doméstica
atendidas pela PPVD no âmbito das subunidades do 34º BPM em 2014;
c) Coletar e analisar informações quanto ao serviço de prevenção realizado
pela PPVD, mediante a elaboração de um diagnóstico com informações
quantitativas referente a 2014;
d) Apresentar sugestões capazes de aprimorar e/ou aperfeiçoar o atendimento
ao público alvo.

17

1.4 Justificativa e estrutura da dissertação

Por meio da Resolução n. 4185-CG/2011 foi estabelecido como serviço de
policiamento ordinário a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, uma
guarnição da PMMG que tem como, missão desestimular ações criminosas no
ambiente domiciliar (Resolução n. 4.185, 2011, p. 4). Foi lançado em janeiro de 2011
o serviço Prevenção à Violência Doméstica (PVD) na Primeira Região da Polícia
Militar (1ª RPM). Em agosto do mesmo ano, foi implementada como projeto piloto, a
PPVD do 34° BPM, que passou a monitorar todas as ocorrências de violência
doméstica na respectiva área de atuação.

Destarte, verifica-se que não há estudo o qual tenha como foco a análise da gestão
da prestação do serviço de prevenção à violência doméstica contra a mulher nesta
Unidade de Execução Operacional (UEOP). A violência de gênero é uma realidade
que ocorre diariamente, ceifando a vida de muitas mulheres que não tem onde
recorrer. A administração pública, por sua vez, tem o dever de incrementar este
serviço, com vista a preservação da vida, da saúde e da integridade física das
mulheres.

Este projeto visa suprir esta lacuna e está estruturado em quatro capítulos, incluindo
esta breve Introdução, em que se apresentam o Serviço de Prevenção à Violência
Doméstica da PMMG contra a mulher, alvo do estudo, a contextualização do tema,
os objetivos, e justificativa para o desenvolvimento do trabalho. No segundo capítulo,
promovem-se as discussões sobre os principais conceitos que darão sustentação
teórica ao desenvolvimento da dissertação, e que reportam às técnicas de atuação
preventiva. No terceiro capítulo, descreve-se à metodologia, caracterizando-se a
pesquisa e os procedimentos metodológicos. Apresentam-se, também, as etapas
que serão seguidas para o processo de levantamento dos dados e avaliação, as
quais englobam os pressupostos teóricos explicitados e permitem a realização de
uma análise a respeito da atuação da PPVD no trato da violência doméstica,
possibilitando tanto uma abordagem em relação a gestão pública quanto a atuação
preventiva no trato dessa problemática social. No quarto capítulo, apresenta-se o
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cronograma que demonstra o período em que será realizada cada etapa do estudo
para a realização. E, finalmente, as Referências que embasaram este projeto de
pesquisa.
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2 Referencial Teórico

Nos últimos anos, a sociedade brasileira entrou no grupo das sociedades mais
violentas do mundo. Hoje, o país tem altos índices de violência urbana, tal como a
violência doméstica (praticadas no próprio lar), que, em geral, é praticada pelo
marido, namorado, ex-companheiro, etc (Dutra, 2005).

Já é tempo da sociedade brasileira se conscientizar de que, violência não é ação.
Violência é, na verdade, reação. O ser humano não comete violência sem motivo. É
verdade que algumas vezes as violências recaem sob pessoas erradas, (pessoas
inocentes que não cometeram as ações que estimularam a violência). No entanto, as
ações erradas existiram e alguém as cometeu, caso contrário não haveria violência.

Em todo o mundo, as principais causas da violência são: o desrespeito; a
prepotência; crises de raiva causadas por fracassos e frustrações; desequilíbrio
emocional; dimensionamento equivocado da “honra” e das “vaidades”; falta de
humildade para reconhecer erros e pedir desculpa; falta de diálogo entre
contendores, distúrbios decorrentes da relação autor-vítima, crises mentais (loucura
consequente de anomalias patológicas que, em geral, são casos raros) e sensação
de impunidade. Exceto nos casos de loucura, a violência pode ser interpretada como
uma tentativa de corrigir o que o diálogo não foi capaz de resolver.

A violência funciona como um último recurso que tenta restabelecer o que é justo
segundo a ótica do agressor. Quando uma pessoa pouco esclarecida, detentora de
baixo grau de escolaridade e, consequentemente, pequena capacidade de
discernimento, depara com uma contenda ou situação de conflito de ideias ou
interesses, seus argumentos se tornam limitados.

A solução é buscada por meio de atos violentos, em muitos casos com resultados
irreversíveis, como é o caso do homicídio. Em geral, a violência não tem um caráter
meramente destrutivo. Na realidade, há uma motivação corretiva que tenta consertar
o que o diálogo não foi capaz de solucionar.
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Portanto, sempre que houver violência é porque, alguma coisa, já estava
anteriormente errada. É essa “coisa errada” a real causa que precisa ser corrigida
para diminuir, de fato, os diversos tipos de violências. A principal “ação errada”, que
antecede a violência é o desrespeito. O desrespeito é consequente das injustiças e
afrontamentos, sejam sociais, sejam econômicos, sejam de relacionamentos
conjugais, etc.

O desrespeito produz desejos de vingança que se convertem em ações de violência.
Nas grandes metrópoles, onde as injustiças e os afrontamentos são muito comuns,
em parcela significativa dos casos, os desejos de vingança se materializam sob a
forma de roubos e assaltos ou sob a forma de agressões e homicídios. Já a
irreverência e a libertinagem estimulam o comportamento indevido (comportamento
vulgar), o que também caracteriza desrespeito e produz fortes violências, dentre elas
as ações de vandalismo, que tantos prejuízos causam a sociedade.

Quando um cidadão agride o outro, ou o mata, normalmente o faz em função de
alguma situação que considerou desrespeitosa, mesmo que a questão inicial tenha
sido banal como um simples “pisão” involuntário no pé ou uma dívida de centavos.
Em geral, a raiva que enlouquece a ponto de gerar a violência é consequência do
nível de desrespeito envolvido na respectiva questão. Portanto, até mesmo um
palavrão pode se transformar em desrespeito e produzir violência. Logo, a
exploração, o calote, a prepotência, o preconceito, a traição, a infidelidade, a mentira
etc., são atitudes de desrespeito e se não forem muito bem explicadas, e resolvidas
(com pedidos de desculpas e de arrependimento), certamente que ao seu tempo
resultarão em violências.

É de desrespeito em desrespeito que as pessoas acumulam tensões nervosas que,
mais tarde, explodem sob a forma de violência, principalmente se pelo menos uma
das partes não se mantiver em estado de equilíbrio, controlando e absorvendo as
tensões decorrentes. Além do mais, em situações dessa natureza, geralmente
aparecem

aqueles

indivíduos

fomentadores

da

intriga,

que

incentivam

comportamentos e atitudes de violência. Sabendo-se que o desrespeito é o principal
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causador de violência, pode-se então buscar os mecanismos terapêuticos para tratar
esse mal, diminuindo os diferentes tipos de desrespeito: seja o desrespeito
econômico, social, conjugal, familiar, enfim o desrespeito em quaisquer formas de
relação (a “má educação”). Em termos pessoais, a melhor maneira de prevenir a
violência é agir com o máximo de respeito diante de toda e qualquer situação.
A violência intrafamiliar, por sua vez, chamada por alguns autores de “violência
sexual doméstica”, é um fenômeno que tem recebido várias definições. Guerra
(2008), ao tratar da violência doméstica contra crianças e adolescentes, pondera
que:
A violência sexual se configura como todo ato ou jogo sexual, relação hetero
ou homossexual entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente,
tendo por finalidade estimular sexualmente esta criança ou adolescente ou
utilizá-los para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra
pessoa (Guerra, 2008, p. 33).
Diante de um fenômeno que envolve medo e vergonha, a vitimização intrafamiliar,
geralmente, encontra-se cercada por um complô de silêncio em que participa, muitas
vezes, inclusive, a própria vítima. Assim, os dados existentes e que se encontram
disponíveis são necessariamente incipientes, incompletos e fragmentários, sejam
porque resultantes de estudos e pesquisas que padecem de limitações decorrentes
da diversidade na forma de conceituar e criminalizar o fenômeno ou na forma de
investigá-lo, sejam porque referem-se a estatísticas envolvendo a cifra negra
(proporção de eventos que sequer chegam a ser conhecidos). Ressalta-se, por
oportuno, que os estudiosos são unânimes em reconhecer a subnotificação de
crimes desse tipo aos órgãos responsáveis.

Para que o poder público venha intervir nesses casos, é imprescindível seu
acionamento mediante denúncia/notificação, seja pelos familiares, seja pela
sociedade (vizinhos, escola, membros de igreja, amigos, etc) ou pelo Estado. Daí
destaca-se a importância da existência efetiva de um controle social (tanto na esfera
privada, quanto na paroquial e pública), que vise a realização de notificação à
autoridade ou entidade competente quando constatado o cometimento de crimes
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sexuais intrafamiliares contra crianças e adolescentes.

A família, é uma instituição por excelência da socialização primária, sendo
responsável pela formação e desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social dos cidadãos, assim como pela promoção de condições de liberdade e
dignidade.

Na literatura especializada, a concepção de família se dá predominantemente sob o
pálio da teoria funcionalista, cujo expoente, segundo Azevedo e Guerra (1988, p.
54), foi Talcott Parsons, o qual define a família, basicamente, como sendo “uma
agência socializadora, cujas funções concentram-se na formação da personalidade
dos indivíduos”. Assim, continua a autora: ”a família teria a função básica de
socialização primária e de estabilização das personalidades adultas da população”.
Ademais, Minuchin (1982), sustenta que a família é considerada a matriz identitária
do sujeito, por ser o contexto privilegiado em que os processos de pertencimento e
separação são administrados ao longo do ciclo da vida familiar.

2.1 A violência doméstica contra a mulher

O lar é um espaço privado, onde se espera que se promovam a proteção, o respeito
e o cuidado mútuo daqueles que o compõem. Entretanto, em muitos núcleos
familiares a realidade é outra, uma vez que a incidência da violência pode se
perpetuar diante da passividade e inércia dos próprios membros, até mesmo, da
vítima mulher. Nesse contexto, passa-se a enfatizar a necessidade de uma
intervenção supletiva da sociedade e do Estado.

A violência contra as mulheres é diferente da violência interpessoal em geral. Os
homens têm maior probabilidade de serem vítimas de pessoas estranhas ou pouco
conhecidas, enquanto as mulheres têm maior probabilidade se serem vítimas de
membros de suas próprias famílias ou de seus parceiros íntimos (Day, Telles &
Zoratto, 2003).
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2.1.1 Formas de violência doméstica
Segundo Zilberman e Blume (2005), a violência doméstica pode ser definida como
qualquer tipo de abuso físico, sexual ou emocional praticado por um parceiro contra
o outro ou, ainda, contra crianças e/ou idosos no ambiente doméstico. Apesar de a
violência doméstica ser um fenômeno antigo e persistente, somente passou a fazer
parte das estatísticas nacionais no final do século XX.

A violência doméstica é um fenômeno complexo e árido, tão antiga quanto a
pobreza, apesar de ser recente seu reconhecimento enquanto problema social.
Dayyet al. (2003) a define como:

Toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física,
psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um
membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa, por qualquer
integrante da família que esteja em relação de poder com a pessoa agredida.
Inclui também as pessoas que estejam exercendo as funções de pai ou mãe,
mesmo sem laços de sangue (Day et al., 2003, p. 10).
Para Day et al. (2003), a violência física ocorre quando alguém causa ou tenta
causar lesões por meio de força física ou de algum tipo de arma ou instrumento.

A violência psicológica inclui qualquer ação ou omissão que causa ou visa causar
dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. A negligência é
a omissão de responsabilidades de um ou mais membros da família em relação a
outro, sobretudo àqueles que precisam de ajuda por questões de idade ou alguma
condição física, permanente ou temporária.

Já a violência sexual é toda ação na qual uma pessoa em situação de poder obriga
uma outra à realização de práticas sexuais, utilizando força física, influência
psicológica, uso de armas e/ou drogas.

A violência sexual é um dos principais indicadores da discriminação de gênero
contra a mulher. Pesquisa coordenada pela Organização Mundial de Saúde ([OMS],
2002), em oito países retrata o perfil da violência sofrida pelas mulheres na faixa
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etária de 15 a 49 anos, tendo confirmado que a violência sexual e/ou doméstica é
um grave problema de saúde pública.
Estas formas de violência não ocorrem de modo isolado. De acordo com Saffioti
(1999), qualquer que seja a forma assumida pela agressão, a violência psicológica
está sempre presente. A expressão “violência doméstica” é muito utilizada como
sinônimo de “violência familiar” e, frequentemente, como “violência de gênero”, o
que reflete a violência contra a mulher perpetrada por seu parceiro íntimo.

2.1.2 Concepções da violência doméstica contra a mulher
A definição de doméstico, segundo Houaiss e Villar (2009, p. 707), é “relativo ao lar,
à família, à vida particular de uma pessoa”. Sobre violência, Houaiss (2009, p. 1948)
a define como “constrangimento físico ou moral, exercido sobre alguém, para obrigálo a submeter-se a vontade de outrem”.
Entende-se, assim, a violência doméstica contra a mulher como qualquer
constrangimento, físico ou moral, exercido para obrigá-la a submeter-se à vontade
de outrem no ambiente familiar.
Borges et al. (2013), afirmam que, na visão de Chauí (1985), a violência é definida
como uma relação desigual, desumana. Os autores acrescentam a passividade do
sujeito que sofre a ação.
[...] relação hierárquica de desigualdade, com fins de dominação, de
exploração e opressão e como a ação que trata um ser humano não como
sujeito, mas como coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade e
pelo silêncio de modo que, quando a atividade e a fala de outrem são
impedidas ou anuladas, há violência (Borges et al., 2013, p. 6).
Seguindo esse entendimento, Borges et al. (2013) descreve a violência doméstica
contra as mulheres como aquela que acontece dentro da família; ou seja, nas
relações entre membros da unidade familiar, formada por vínculos de parentesco
natural, civil, afetivo ou por afinidade.
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Nesse contexto, segundo Amaral, Letelier, Góis e Aquino (2001) há estimativas que,
no Brasil, a cada quatro minutos uma mulher seja agredida. E, em 85,5% dos casos
de violência contra mulheres os agressores são seus parceiros. Os autores
sustentam, ainda, que a violência de homens contra as mulheres pode ser
interpretada como fruto de uma cultura de dominação masculina, pois todas as
formas de violência contra a mulher destroem, aos poucos, o autorrespeito e a
autoestima desta.

No que se refere às causas da violência, Santana (2004) afirma que a violência é um
sintoma do funcionamento ineficiente das instituições sociais ou de falhas nos
processos de socialização das pessoas. A violência tem causas difusas, como
racismo, intolerância, desigualdades sociais, processos de exclusão, ineficácias da
lei, impunidade e omissão do Estado. Já em relação aos fatores socioculturais, as
teorias têm apresentado várias causas, citando-se: pobreza, desemprego, normas
socioculturais que concedem aos homens o controle sobre o comportamento
feminino, aceitação da violência como forma de solução de conflitos, conceito de
masculinidade ligado a dominação, honra ou agressão e papéis rígidos para ambos
os sexos.

A violência doméstica familiar é um fenômeno social relevante, que implica
consequências que afetam o entorno familiar e social. Quando este problema chega
a ultrapassar os limites do segredo familiar, os órgãos de intervenção se deparam
com imensas dificuldades e dilemas diante do caso concreto.

2.1.3 Criminalização da violência doméstica

Sobre a criminalização de violência doméstica contra a mulher, a Lei Federal
11.340/7.8.2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, foi sancionada com o
objetivo de coibir a violência doméstica e familiar. Em seu art. 5º, define a violência
doméstica e familiar contra a mulher como sendo:

[...] qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I -
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no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas (Lei n. 11.340, 2006).
O art. 17 descreve a proibição do pagamento de cesta básica e prestação
pecuniária, bem como o pagamento de multa pelo autor.

[...] É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem
como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. (Lei
n. 11.340, 2006)
O artigo 41, veda a aplicação da Lei 9 099/1995 nos crimes de violência doméstica.

Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher,
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9 099, de 26 de
setembro de 1995 (Lei n. 11.340, 2006).
Menciona, ainda, a necessidade de os governos, nos âmbitos federal, estadual e
municipal, realizarem políticas públicas neste sentido, além da integração dos
diversos atores do Sistema de Defesa Social: Poder Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública, Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho e
Habitação. E, ainda, prevê o treinamento permanente da Polícia Militar, da Polícia
Civil, das Guardas Municipais e do Corpo de Bombeiros quanto às questões de
gênero, raça ou etnia.
Embora tenha sido criada com o propósito de reduzir a violência doméstica,
percebe-se, de acordo com a Figura 1, que a Lei n. 11.340/2006 não resultou em
queda dos números de mortalidade de mulheres por agressões no Brasil no período
de 2001- 2011. No ano de 2007, após a criação da Lei Maria da Penha, houve
decréscimo no número de mortes, que atingiu 4,74, porém Garcia et al. (2013) não
aponta se esta redução está relacionada à implementação da lei ou foi consequência
de outros fatores que ocasionaram uma queda desde o ano de 2002.

27

Figura 1 - Mortalidade de mulheres por agressões antes e após a vigência da Lei
Maria da Penha – Brasil – 2001 a 2011
Fonte: Garcia, L. P., Freitas, L. R. S., Silva, G. D. M. & Hofelmann, D. A. (2013, p. 1). Violência
contra a mulher: feminicídios no Brasil. Brasília: IPEA.

Verifica-se pela Figura 2 que as Unidades da Federação com maiores taxas de
feminicídios foram: Espírito Santo (11,24), Bahia (9,08), Alagoas (8,84), Roraima
(8,51) e Pernambuco (7,81). As taxas mais baixas foram observadas nos estados do
Piauí (2,71), Santa Catarina (3,28) e São Paulo (3,74).

Observa-se que Minas Gerais possui uma média mais elevada que a nacional: 6,49
contra 5,82. Garcia et al. (2013) não aponta as causas deste índice em Minas
Gerais, porém, diante destas informações, entende-se que há a necessidade de
efetuar programas preventivos que visem à proteção das mulheres contra a violência
no ambiente familiar.
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Figura 2 - Taxa de feminicídios no Brasil e unidades da federação - 2009-2011
Fonte: Garcia, L. P., Freitas, L. R. S., Silva, G. D. M. & Hofelmann, D. A. (2013, p. 1). Violência
contra a mulher: feminicídios no Brasil. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

2.2 Teorias aplicáveis ao estudo do crime da violência doméstica

Dentre os vários postulados teóricos na área da criminalidade, para os propósitos
desta pesquisa, há que se ressaltar a teoria do “Triângulo do crime” e o “Ciclo da
violência doméstica”.

2.2.1 Teoria do triângulo do crime

A fim de entender a dinâmica do crime, Cohen e Felson (1979), como citado em
Moreira (2006), apresentam na Figura 3, a teoria sobre o “Triângulo do Crime” ou
“Teoria de Análise de Problemas”, modelo aplicado e utilizado pela PMMG no
combate ao crime e à violência.

A teoria sobre o Triângulo do Crime ou Teoria de Análise de Problemas, descreve a
convergência temporal e espacial de três elementos ou condições para o delito
acontecer: um ofensor motivado (offender), um alvo disponível (target) e um local
propício (place) (Figura 3).
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Figura 3 - Triângulo do crime
Fonte: Moreira, C. N. (2006, p. 138). A passar de largo: vitimização repetida e
violência conjugal. Monografia. Academia de Polícia Militar, Polícia Militar de
Minas Gerais, Belo Horizonte.

O Triângulo do Crime proporcionou o estudo em separado da vítima, do local e do
ofensor, assim como a observação externa, temas necessários ao desenvolvimento
da intervenção capaz de prevenir o crime.

Moreira (2006) apresenta um quadro com partes semelhantes envolvendo a
ocorrência do crime, que ele denomina “triângulo do crime da violência conjugal”. O
autor descreve os atores que compõem a cena deste crime: a) o agressor/ofensor
motivado, normalmente do sexo masculino, possuindo afinidade com a vítima; b)
mulher/alvo em potencial; e c) a casa/local da violência, onde há o convívio entre o
agressor e a vítima, sendo este um local sem vigilância (Figura 4).
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Figura 4 - Triângulo do crime da violência conjugal
Fonte: Moreira, C. N. (2006, p. 138). A passar de largo: vitimização
repetida e violência conjugal. Monografia. Academia de Polícia
Militar, Polícia Militar de Minas Gerais, Belo Horizonte .

O triângulo do crime da violência conjugal apresenta uma observação individualizada
das partes envolvidas.

2.2.2 O ciclo da violência doméstica

Segundo Soares (1999), o crime de violência doméstica contra a mulher se
manifesta em forma de ciclos, cada qual compreendendo três fases: construção da
tensão, explosão da violência e lua de mel. A Figura 5 retrata as fases deste ciclo.

Soares (1999, p. 12) descreve detalhadamente as três fases do ciclo da violência.

[...] primeira fase, construção da tensão. A tensão cresce e o agressor tornase, gradativamente, mais irritado. A vítima percebe a tensão e tenta acalmá-lo,
mostrando-se dócil e prestativa, capaz de antecipar seu comportamento com
base em vivências de violências passadas.
A segunda fase, explosão da violência, é a parte mais curta e violenta do
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ciclo. É marcada por agressões agudas, quando a tensão atinge o seu ponto
mais alto e acontecem os ataques mais graves.
A terceira fase, lua de mel, é um período de calma. Terminado o período de
violência física, o agressor demonstra medo de perder a sua companheira. O
agressor está sempre se desculpando e aparenta remorso. Ele pode se tornar
extremamente prestativo e comprometido no seu comportamento. Promete
que não mais voltará a agredir e volta a se comportar como o homem por
quem a vítima um dia se apaixonou.

Figura 5 – Ciclo da violência doméstica contra a mulher
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais. (2004). Programa de prevenção, assistência e
combate à violência contra a mulher – plano nacional. Diálogos sobre violência
doméstica e de gênero: construindo políticas públicas. Belo Horizonte.

A atuação da Polícia Militar, geralmente, se dá na segunda fase deste ciclo, com a
adoção das providências legais diante da agressão sofrida pela vítima. No entanto,
se nenhuma medida preventiva for realizada interromper este crime o ciclo se
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repete.
Segundo Houaiss e Villar (2009, p. 1549), prevenir é “dispor com antecipação (algo)
de modo que se evite mal ou dano”. Sob o foco da criminologia, Garcia e Molina
(1997), como citados em Diretriz n. 03 (2010, p. 1), ensinam que prevenir é “intervir
na etiologia do problema criminal”, a fim de que sejam neutralizadas suas causas e
suas raízes.

Existem vários modelos teóricos visando estabelecer parâmetros de atuação
preventiva. A Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais (SEDS) adota o modelo
que divide a prevenção em:

A vitimização primária é, normalmente, entendida como aquela provocada pelo
cometimento do crime, pela conduta violadora dos direitos da vítima. Ela pode
causar danos variados, materiais, físicos, psicológicos, de acordo com a natureza da
infração, personalidade da vítima, relação com o agente violador, extensão do dano,
dentre outros.

Por vitimização secundária ou sobrevitimização, entende-se aquela causada pelas
instâncias formais de controle social, no decorrer do processo de registro e apuração
do crime, a qual estudaremos mais detidamente ao longo deste trabalho.

Já vitimização terciária é "levada a cabo no âmbito dos controles sociais, mediante o
contato da vítima com o grupo familiar ou em seu meio ambiente social, como no
trabalho, na escola, nas associações comunitárias, na igreja ou no convívio social"
(Barros, 2008, p. 72).

Sento-Sé (2011, p. 23) afirma que Tonry e Farrington (1995) apresentam um modelo
com quatro tipos de abordagem: prevenção à evolução criminal; prevenção
comunitária; prevenção situacional; e prevenção criminal.

A prevenção à evolução criminal é focada na identificação dos fatores de risco
que fazem mais provável que indivíduos se envolvam recorrentemente em
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episódios criminais.
Uma segunda perspectiva assumida contemporaneamente é a prevenção
comunitária. Ela parte do pressuposto de que as condições sociais e
institucionais de certas áreas concorrem para a degradação das relações
sociais, fomentando, assim, os casos de violações da lei e de violências.
A prevenção situacional é uma abordagem ancorada estritamente na
ontologia utilitarista. Seguindo tal perspectiva, a ação do violador da lei é
orientada segundo os mesmos padrões verificáveis na conduta dos indivíduos
tomados em geral: suas escolhas são pautadas pelo cálculo custo/benefício
tendo em vista os resultados que pretende obter.
Prevenção criminal é o nome genérico dado a um conjunto razoavelmente
amplo de estratégias que têm como protagonistas algumas das instituições
que compõem o sistema de justiça criminal.
A Diretriz n. 03 (2010) sustenta que a prevenção é mais que dissuadir ou criar
obstáculos ao cometimento de delitos, com vistas à intimidação da autoria, pois ela
exige também que a comunidade esteja solidariamente comprometida.

A prevenção deve ser contemplada, antes de tudo, com prevenção social e
comunitária, pois o crime é um problema social e comunitário. Trata-se de um
compromisso solidário da comunidade. A prevenção de delito implica em
contribuições e esforços solidários que neutralizem situações carenciais,
conflitos, desequilíbrios, necessidades básicas. Só reestruturando a
convivência, redefinindo positivamente a relação entre seus membros é que
se pode esperar um resultado satisfatório no tocante à prevenção do delito. A
prevenção mediante reincidência pode também evitar o delito, mas 'melhor
que prevenir mais delitos seria produzir ou gerar menos criminalidade'
(Diretriz n. 03, 2010, p. 11).
2.3 Administração pública gerencial e atuação da PMMG

Desde o século XIX, propõe-se assemelhar o modelo da Administração Pública
àquele da empresa privada. Anunciada, muitas vezes, durante décadas, mas poucas
vezes efetivada, tal ideia espalhou-se com uma nova e promissora modalidade de
gestão pública nas últimas décadas do século XX. O New Public Management
(NPM) apresentou-se com o objetivo primordial de fazer a Administração Pública
operar como uma empresa privada e, assim, adquirir eficiência, reduzir custos e
obter maior eficácia na prestação de serviços.
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Osborne e Gaebler (1995) afirmam que a Administração Pública deveria apenas
direcionar os serviços, e não executá-los diretamente. Havia uma preferência por
terceirizar e contratar fora. Por meio de vários provedores privados, poder-se-iam
usar os benefícios da competição entre eles, evitando monopólios e permitindo
maior flexibilidade na gestão.

Ao pretender uma orientação mercadológica, propunha-se mais competição,
descentralização e privatização, com maior poder para os gestores dos serviços. Ao
governo caberia executar funções que lhe seriam exclusivas e inapropriadas à
execução ou ao controle por mecanismos de mercado (Osborne & Gaebler, 1995).

Os servidores públicos desempenhariam as atividades-fim do Estado com maior
eficiência, assumindo o papel de prestadores de serviço. Os cidadãos seriam vistos
como clientes e usuários dos serviços públicos, em vez de meros recipientes da
ação do Estado.

O governo concentraria seus esforços em suas atividades essenciais e exclusivas,
direcionando e garantindo o suprimento das necessidades básicas (e os direitos) da
sociedade, por meio de transferências para o setor privado e o terceiro setor. Por
princípio, a Administração Pública desempenha algumas atividades melhor que as
empresas, e vice-versa.

O NPM viria a apresentar uma abordagem gerencial distinta, tendo focos no cliente,
no gestor, no resultado e no desempenho.

O foco no cliente viria a considerar o cidadão um cliente e incorporar singularidades
das demandas individuais. O foco no gestor proporcionaria maior autonomia e
flexibilidade para favorecer ajustes na linha de frente, fixar resultados, firmar
contratos e controlar o desempenho organizacional. O intuito era de, possivelmente,
criar uma cultura organizacional com valores empresariais. O foco no resultado traria
para a Administração pública, por meio do planejamento estratégico do tipo
empresarial, as metas e os indicadores de desempenho. O foco no desempenho

35

viria a substituir, em parte, as tradicionais avaliações por competições de mercado.

As propostas do NPM avançaram rapidamente em época de nova ascensão das
ideologias liberais. As promessas de reinvenção da Administração Pública eram
bem-vindas pela população, pois trariam um novo otimismo na gestão pública por
sucessivas idealizações de maior qualidade e eficiência. A crença em um mundo
contemporâneo de mudanças rápidas e exigentes de novas soluções favorecia a
proposição de inserção de práticas flexíveis de gestão privada no setor público.

O Estado procurou redefinir seu papel na economia e conter os gastos sociais.
Alguns países, como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, começaram a introduzir
diversas ações com mais rigor, substituindo o modelo weberiano pelo o gerencial.
Algumas ações caracterizavam este modelo gerencial: avaliação de desempenho,
controle do orçamento e prestação de serviço público de acordo com as
necessidades dos cidadãos.

No Brasil, o gerenciamento da prestação do serviço público começou a se destacar
a partir da década de 1960. O Decreto-Lei Federal 200, de 25 de fevereiro de 1967,
que previa uma reforma administrativa com cunho gerencial no País, não apresentou
resultados exitosos devido à tensão dentro do modelo, principalmente pelo conflito
entre administração direta e administração indireta. Na década de 1990, os contratos
de gestão no Brasil foram realizados em empresas estatais, empresas particulares e
uma entidade não empresarial, adotando práticas gerenciais, buscando uma
melhoria do desempenho, segundo André (1999, p. 44).

Em Minas Gerais, a implantação das políticas públicas voltadas para resultados,
segundo Vilhena (2012), iniciou no ano de 2003, com a implantação do "Choque de
gestão", política administrativa que está atualmente em sua terceira geração.

A primeira geração buscou o equilíbrio fiscal, porém com inovações na gestão
pública. A segunda geração, iniciada em 2007, lançou o "Estado para Resultados",
que visava à melhoria do desempenho gerencial por resultados, com base na
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qualidade fiscal, na gestão eficiente e em resultados.

Em 2011, o governo lançou a terceira geração, que se mantém fiel aos resultados,
mas incorpora a gestão para a cidadania por meio do Estado em Redes. O Estado
em Redes é o sustentáculo da gestão para a cidadania, sendo um modelo
transversal de governança integrada entre governo e sociedade.

E esta é, em suma, a proposta do Estado em Rede, ou seja, trabalhar de
forma conjunta e integrada, levando em consideração as vicissitudes
regionais e as prioridades da população, de maneira que o resultado final
permita que Minas seja, no futuro, o melhor Estado para se viver aos olhos da
sociedade e de cada cidadão. (Vilhena, 2012, p. 7).
2.3.1 Gestão dos serviços de prevenção à violência doméstica na PMMG

Atenta às necessidades da sociedade e em consonância com a Política Nacional
dos Direitos Humanos, em 2004 a PMMG lançou a Diretriz para Produção de
Serviços de Segurança Pública 08-CG.

Posteriormente, esta diretriz foi revogada pela Diretriz para Produção de Serviços de
Segurança Pública n. 03.01.05/2010-CG, que regula a atuação da PMMG segundo a
filosofia dos direitos humanos. O objetivo era orientar os policiais militares sobre o
atendimento a grupos vulneráveis, estabelecendo que a violência doméstica não
fosse um problema só de família, mas também de toda a comunidade, devendo a
Polícia Militar analisar estes crimes, para evitá-los, e tratar as vítimas com
profissionalismo.

Em 2006, a Lei Maria da Penha previu uma série de mecanismos voltados para
coibir a vitimização no âmbito das relações de gênero. Assim, cabe ao Estado de
Minas Gerais, por meio da PMMG, executar gestões de políticas de segurança
pública, com o fim de prevenir e reprimir a violência doméstica contra a mulher.

Visando implementar os dispositivos previstos na Lei Maria da Penha, a Polícia
Militar de Minas Gerais publicou o memorando n. 32.146.6/06 – EMPM, em 27 de
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setembro de 2006, no qual expressa aos policiais militares o dever de serem
responsáveis por reconhecer e proteger o direito da mulher à vida, à segurança e à
integridade corporal (Memorando n. 32.146.6, 2006).

No ano de 2010, a Diretriz para Produção de Serviços de Segurança Pública n.
03.01.01/2010-CG, que regula o emprego operacional da Polícia Militar de Minas
Gerais, estabeleceu o conceito do policiamento da Patrulha de Prevenção à
Violência Doméstica (Diretriz n. 03, 2010).

Neste sentido, foi elaborado o Portfólio de Serviços da Polícia Militar de Minas
Gerais, por meio da Resolução n. 4185-CG/2011, que estabeleceu como serviço de
policiamento ordinário a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. “A Patrulha
de Prevenção à Violência Doméstica é uma guarnição PM [...] e tem a missão de
desestimular ações criminosas no ambiente domiciliar” (Resolução n. 4185-CG,
2011, p. 4).

2.3.2 Os serviços de emergência e o Disque Denúncia

Cita-se como exemplo de participação do cidadão a realização de notificações pelo
serviço gratuito do Disque Denúncia 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros),
197 (Polícia Civil) e o disque 100, o qual funciona 24 horas por dia, durante toda a
semana.

Por meio da Central Telefônica, o cidadão, que não precisa de se identificar, pode
denunciar ocorrência de fatos criminosos sem se expor e ainda, poderá
acompanhar o andamento e resultado da ocorrência, utilizando-se de uma senha.

A partir daí, as denúncias recebidas nos terminais das Centrais do Disque Denúncia
serão analisadas e, regra geral, enviadas a uma unidade da Polícia Militar, Polícia
Civil ou outro órgão operativo. O retorno com as informações sobre os resultados de
uma atuação é fundamental para alimentar o trabalho de inteligência e para atender
às pessoas que ligam para cobrar os resultados das denúncias. Isso é
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extremamente importante, pois o denunciante não só observa a atividade dos
criminosos como também acompanha e fiscaliza o trabalho da polícia.

Tal serviço, oferecido há quase 10 anos, conta com a parceria de diversos setores
da sociedade civil e do Poder Público, com destaque para o Governo de Estado, por
intermédio da Secretaria de Defesa Social, das polícias Militar e Civil e do Corpo de
Bombeiros, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Justiça, além de
parceiros da iniciativa privada.

Outra forma importante de participação do cidadão é o acionamento da polícia para
registrar ocorrências policiais, ainda que em crimes de menor potencial ofensivo.
Assim, tais crimes irão compor o quadro estatístico dos órgãos de segurança, que
servirá de base para a implementação de programas e estratégias de atuação
policial não só repressiva, mas também preventiva.

2.3.3 Eixos norteadores para a atuação da PMMG

A Gestão para a Cidadania, segundo Vilhena (2012), não se resume à participação
social e a sua organização em redes. Também, visa ao aprimoramento das ações
exitosas, para o alcance de mais resultados para os mineiros.

Sobre a Defesa Social, o Governo de Minas elaborou projetos estruturadores, tais
como: Avaliação e Qualidade da atuação da Polícia Militar, Prevenção Social da
Criminalidade e a Gestão Integrada de Ações e Informações do Sistema de Defesa
Social. Esta gestão foi iniciada com a implantação da Região Integrada de
Segurança Pública (RISP), do Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD)
e do Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS), além do uso da
metodologia de Integração da Gestão de Segurança Pública (IGESP) (Diretriz n. 03,
2010b, p. 16).

A Polícia Militar de Minas Gerais iniciou uma experiência gerencial por meio do
programa Polícia por Resultados, no período de 1999 a 2002. Com a reformulação
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da administração do governo mineiro, no âmbito do Choque de Gestão, a PMMG
realizou o alinhamento das diretrizes governamentais, buscando a efetividade para
as ações desenvolvidas. Em 2004, publicou o plano estratégico para a vigir até
2007.

O Plano Estratégico 2004-2007 é um desdobramento da estratégia do estado e
permite uma orientação para a Polícia Militar de Minas Gerais em sentido amplo.
Este plano possibilitou a adoção de prioridades, com o apontamento de objetivos,
metas e diversas ações para todas as áreas da instituição (PMMG, 2004).

Uma atualização do Plano Estratégico da Polícia Militar foi elaborada para o período
de 2009 a 2011. O novo planejamento para médio prazo da corporação focalizava o
treinamento, o ensino de seus integrantes, o incentivo à liderança participativa e a
inovação nos serviços de qualidade prestados à sociedade, orientado para a
consecução de resultados e o monitoramento de indicadores de desempenho
(PMMG, 2009)

A Polícia Militar reformulou seu Plano Estratégico para o período de 2012-2015, que
possui três vertentes: otimização das atividades; sistematização dos serviços; e
imposição de metas para o orçamento disponível.

Os objetivos estão alinhados com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
(PMDI), vigente de 2011 a 2030, Para isso, foi instituída uma gestão por processos,
com modernização organizacional e aplicação da tecnologia da informação,
agregando valor à satisfação das pessoas, além de aperfeiçoar a gestão logística,
melhorar a qualidade do gasto público, aprimorar a captação de recursos financeiros
e modernizar o sistema de comunicação organizacional (PMMG, 2012).

O Programa Polícia para a Cidadania foi lançado pelo Comando Geral da Polícia
Militar de Minas Gerais em 3 de junho de 2011, por meio da Diretriz para Produção
de Serviços de Segurança Pública n. 3.02.03/2011-CG. Consiste no conjunto de
diretrizes, planos estratégicos, resoluções e instruções, organizado sob os pilares da
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participação social, gestão do conhecimento, setorização e foco nas redes, que
complementa o programa Polícia de Resultados, vigente desde 1999. Seu
fundamento foi a combinação de desconcentração, padronização e indicadores.
(Diretriz n. 03, 2011a).

O programa Polícia para a Cidadania foi estruturado e alinhado com os eixos da
política governamental de Minas Gerais, participação social e gestão em rede, tendo
como diretivas do Comando da Organização a estruturação sob os seguintes eixos:

a) Polícia Comunitária
b) Direitos Humanos
c) Transparência
d) Qualidade de Atendimento ao Cidadão

As ações de intervenção de natureza preventiva ora desenvolvidas em algumas
Unidades de Execução Operacional da PMMG, e que estão inseridas no programa.
Segundo a Diretriz para Produção de Serviços de Segurança Pública n.
3.02.03/2011a-CG, são as seguintes:
a) Prevenção ao Uso de Drogas
b) Prevenção à Violência Escolar
c) Proteção à criança, ao adolescente e ao Idoso
d) Prevenção à Violência Doméstica
e) Polícia e Família
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Figura 6 - Eixos norteadores e serviços do Programa Polícia para
a Cidadania – Polícia Militar de Minas Gerais – 2011a
Fonte: Diretriz n. 03 de 2 de março de 201.(2011a, p. 13). Define a estratégia e o
processo de gestão do Programa Polícia para a Cidadania e a prestação de
serviços da PMMG, no projeto Polícia e Família. Belo Horizonte.

2.3.4 O serviço de prevenção da PPVD da PMMG

O Portifólio de Serviços da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Resolução n.
4185-CG/2011, estabeleceu como serviço de policiamento ordinário a Patrulha de
Prevenção à Violência Doméstica, uma guarnição da PMMG que tem como, missão
desestimular ações criminosas no ambiente domiciliar (Resolução n. 4.185, 2011, p.
4).

A Primeira Região da Polícia Militar (1ª RPM) lançou em janeiro de 2011 o serviço
Prevenção à Violência Doméstica (PVD). Em agosto do mesmo ano, foi
implementada como projeto piloto, a PPVD do 34° BPM, que passou a monitorar
todas as ocorrências de violência doméstica na respectiva área de atuação.

Em 2013, a implantação da PPVD foi estendida as UEOps que compõem a 1ª RPM.
Todos os registros de violência doméstica atendidos pela Patrulha de Atendimento
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Comunitário, do grupo de Primeira Resposta, foram repassados, para a inserção no
programa de prevenção da PPVD, grupo de Segunda Resposta, seguindo os moldes
da Instrução 01/1ª RPM/2011.

O Grupo de Segunda Resposta, empenhar-se-á em uma atuação preventiva tendo
por fim interromper o processo de agressão e quebrar o CICLO DA VIOLÊNCIA, que
será demonstrado por ações que visam ampliar a presença do Estado perante a
população.

Para tanto, a Instrução n. 01/1ª RPM/2011 estabelece critérios específicos de
seleção, preparo e procedimentos na atuação do grupo que compõe a PPVD, como
segue.

A equipe de Segunda Resposta é composta por policiais militares integrantes do
Grupo de Prevenção à Violência Doméstica contra Mulheres (PVD) previamente
selecionados por suas respectivas Unidades, conforme perfil definido abaixo:

a) Ser voluntário(a).
b) Estar aprovado(a) no TPB.
c)Estar classificado(a) no mínimo no conceito B, com até 24 pontos negativos.
d) Não estar indiciado(a) por crime contra a vida.
e) Estar pronto(a) para o serviço operacional.
f) Não haver sido sancionado, nos últimos 24 meses, por mais de uma
transgressão disciplinar de natureza grave, transitada em julgado ou ativada.
g) Não estar submetido(a) a Processo Administrativo Disciplinar (PAD),
Processo

Administrativo

Disciplinar

Sumario

(PADS)

ou

Processo

Administrativo de Exoneração (PAE).
h) não apresentar quadro clínico de dependência alcoólica e outras.
i) Ser credenciado(a) (critério de desempate).
j) Preferencialmente, possuir formação em curso superior pertinente que o
distinga (critério de desempate).
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Depois de selecionado, o militar deverá ser devidamente treinado, de acordo com a
necessidade de cada UEOp, para completar a sua equipe com o número mínimo de
militares que devem compor a Segunda Resposta. Diante dessa necessidade, a
RPM deverá ser acionada para a implementação de curso específico de formação
de militares que atuarão na Segunda Resposta.

O policial militar que receber o treinamento acima citado deverá permanecer, no
mínimo, dois anos no Serviço de Prevenção à Violência Doméstica. Havendo
necessidade de desligamento, o militar deverá ser substituído por outro que cumpra
os requisitos anteriormente citados para execução do Serviço de PVD. Outras
situações também poderão suscitar o desligamento do militar do Serviço de
Prevenção à Violência Doméstica. São elas:

a) interesse próprio desde que observada a condição acima de permanência
mínima;
b) indicação médica ou psicológica;
c) inadequação ao Serviço (não cumprimento dos parâmetros de atuação
previstos no Protocolo de Segunda Resposta;
d) insuficiência dos resultados apresentados, tomando-se como referência
as diretrizes contidas na presente Instrução e análises comparativas com a
qualidade do serviço desenvolvido por outras equipes do serviço de PVD.

O grupo encarregado da Segunda Resposta do Serviço de Prevenção à Violência
Doméstica deverá seguir o protocolo de atendimento, conforme o Anexo A. Para
tanto, reunir-se-á semanalmente para análise e definição da rotina de trabalho,
decidindo qual o nível de intervenção e qual o encaminhamento adequado para cada
caso.

Tendo em vista que o risco de repetição da agressão é maior nos primeiros dias
após a agressão inicial, todo o esforço deve ser feito para o desenvolvimento das
ações no dia seguinte ao registro do incidente. Contudo, caberá uma boa avaliação
de risco e seleção de caso, conforme o grau de urgência do atendimento. Além
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disso, os casos em que houver reincidência também devem ser avaliados e, se
necessário, acompanhados pela equipe de Segunda Resposta.

O repertório de respostas desenvolvidas pelo grupo inclui ações direcionadas para
os lados do Triângulo do Crime - para o agressor, para a vítima e para o local -,
incluindo não apenas o triângulo interno, mas também os controladores. Todas as
ações serão desenvolvidas com o objetivo de quebrar o Ciclo da Violência,
impedindo que a elevação da tensão culmine em outra agressão.

Para fins de organização e desenvolvimento, o Serviço de Prevenção à Violência
Doméstica será vinculado ao Núcleo de Prevenção Ativa, P/3 da UEOp, e deverá ter
a seguinte composição:
a) um(a) Coordenador(a) Geral;
b) seis policiais militares, divididos em duas equipes, devendo cada uma delas
ser, preferencialmente, composta por, no mínimo, uma policial feminina.
O Serviço de Prevenção à Violência Doméstica será desencadeado todos os dias da
semana, ou seja, de segunda-feira a domingo. Os policiais militares do serviço PVD
trabalharão em turnos de 10h, em dias intercalados, devendo uma guarnição cumprir
sua escala de trabalho de 7h as 17h e a outra, das 13h as 23h, com a possibilidade
de flexibilização do horário de serviço, desde que devidamente justificada.

As escalas de serviço das duas equipes devem coincidir uma vez por semana, de
forma que no referido dia ambas estejam de serviço conjuntamente no horário
compreendido entre 13h e 17h. Nesse período, as equipes farão a reunião semanal
prevista na presente Instrução. Durante essa reunião, além da análise e da definição
da rotina de trabalho, bem como da tomada de decisão sobre as intervenções a
serem feitas nos casos acompanhados, os militares do PVD deverão disponibilizar
tempo suficiente para atualização teórica sobre temas que envolvam a violência
doméstica.

É imprescindível que as equipes tenham policiais do sexo masculino e feminino para
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lidar tanto com agressores quanto com as vítimas. De preferência, os policiais
devem possuir alguma competência que os distinga (formação em Psicologia, Direito
ou outra área).

As

atribuições

dos integrantes da

Segunda

Resposta

subdividem-se

em

responsabilidades do coordenador da Segunda Resposta, como sendo:

a) gerenciar e controlar o serviço de PVD no âmbito da sua UEOp;
b) coordenar e flexibilizar os horários de escalas dos integrantes do Serviço
de PVD, dando ciência ao P/3, quando for necessário;
c) confeccionar e encaminhar relatórios mensais à P/3-1ª RPM e aos órgãos
externos à PMMG;
d) coordenar as férias dos militares do Serviço de PVD para que elas não se
sobreponham no mesmo mês, porque isso prejudicaria a rotina do Serviço;
e) coordenar a escala do TPB dos militares integrantes do Serviço,
juntamente a Adjuntoria de Ensino e Treinamento da UEOp, de forma a evitar
que dois militares do PVD participem do TPB simultaneamente;
f) solicitar relatórios estatísticos mensais ao analista de criminalidade da
UEOp;
g) definir, com os demais integrantes do Serviço, os casos que deverão ter
prioridade no acompanhamento pela equipes de PVD;

h) manter o arquivo de casos acompanhados pelo PVD, devidamente
atualizados;
i) proceder de forma a viabilizar todas as ações pertinentes ao Serviço,
auxiliando o Comando da UEOp na implementação de medidas proativas e
resolutórias afetas à violência doméstica;
j) compor, em casos excepcionais e de comprovada necessidade, as
guarnições que fazem o atendimento de Segunda Resposta.

Quanto aos demais integrantes da equipe da Patrulha de PVD, a diretriz estabelece:
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a) efetuar as visitas às vítimas e aos agressores, de acordo com as
prioridades definidas em conjunto com os coordenadores do Serviço,
seguindo o Protocolo de Segunda Resposta previsto no Anexo B;
b) fazer os encaminhamentos das vítimas e/ou agressores aos órgãos
externos de apoio;
c) montar arquivos com informações dos casos de violência doméstica que
estiverem sendo acompanhados (relatórios, REDS, fotos, medidas protetivas
e demais informações levantadas);
d) cientificar a SOU da UEOp e ao CICOp quando houver necessidade de
deslocamento para fora da área de responsabilidade da UEOp;
e) manter-se atualizado teórica e tecnicamente sobre os conteúdos que fazem
parte de sua rotina de serviço.
Importante ressaltar que a Diretriz prevê a responsabilidades do coordenador
regional do serviço. A Coordenação Regional do Serviço estará a cargo do
responsável pela pasta de NPA da 1ª RPM, devendo o militar:
a) coordenar e gerenciar o Serviço de Prevenção à Violência Doméstica, no
âmbito da 1ª RPM;
b) realizar a supervisão da execução do Serviço de PVD durante as
supervisões programadas pela 1ª RPM em suas UEOps subordinadas;
c) participar das reuniões que envolvam os órgãos da Rede de Enfrentamento
à Violência Contra a Mulher e de outros órgãos de enfrentamento e de
prevenção da violência doméstica.
Para a efetividade e eficácia do Serviço de Prevenção da PPVD, foram
estabelecidos alguns resultados esperados:

1) Metas físicas - estruturação logística adequada à realização integral do
Serviço de Prevenção à Violência Doméstica. Para tanto, deverão ser
providenciados, dentre outros materiais, os equipamentos necessários para o
desenvolvimento do Serviço, além de viaturas policiais que receberão
plotagem específica com a identificação do Serviço de PVD.
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2) Metas qualitativas - com o efetivo funcionamento do Serviço de PVD,
espera-se:
a) a execução do protocolo para atendimento das ocorrências de violência
doméstica pelos militares que compõe a Primeira Resposta;
b) organização do Serviço para Prevenção à Violência Doméstica contra a
mulher;
c) aumento da motivação e da satisfação do policial para atender os
incidentes de violência doméstica;
d) redução da incidência das ocorrências de violência doméstica e de
ocorrências repetidas dessa natureza;
e) redução dos danos decorrentes dos incidentes de violência doméstica;
f) aumento da segurança subjetiva das vítimas;
g) aumento do controle sobre o agressor e do custo para a agressão;
h) integração das ações do Sistema de Justiça Criminal no que diz
respeito à violência doméstica;
i) integração do Sistema de Justiça Criminal com as entidades de apoio e
proteção à mulher (REDE);
j) melhoria da qualidade de atendimento.

A atuação da equipe de Segunda Resposta deverá, no momento em que fizer o
monitoramento das ocorrências que se enquadram na Lei n. 11.340/06, e que
tenham sido registradas, agir de forma preventiva, a fim de quebrar o Ciclo da
Violência, adotando os procedimentos recomendados na Diretriz, como se segue.

a) Identificar os casos reincidentes - este passo deve ser feito pelo analista de
criminalidade da UEop, que deverá atualizar e filtrar os dados das ocorrências
de violência doméstica inicialmente fornecidos pela Seção de Estatística da 1ª
RPM, de acordo com a necessidade dos militares que atuam no Serviço de
PVD. Os casos excepcionais, como os enviados pela primeira Resposta e os
descobertos por iniciativa da própria guarnição, também poderão ser
atendidos, desde que apresentem justificativa plausível para a quebra do
protocolo deste Serviço.
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b) Selecionar casos e priorizar vítimas - com base nos dados fornecidos pelo
analista de criminalidade (e excepcionalidades), os militares da PVD deverão
ler o histórico das ocorrências já registradas para poderem selecionar os
casos de maior gravidade e, assim, selecionar as visitas a serem feitas. O
Serviço de Inteligência da Unidade deverá consultar o Sistema de Informação
Penitenciária (Infopen), Informação de Segurança Pública (ISP) e SM20 do
agressor, para melhor subsidiar os casos acompanhados pela Segunda
Resposta, tão logo surja a demanda.
c) Registro das ações de Segunda Resposta (visitas tranquilizadoras). As
visitas tranquilizadoras geradas pelo Serviço PVD, para cumprimento do
Protocolo de Segunda Resposta, deverão ser registradas em meio eletrônico
(sistema REDS), com a natureza principal de A 20.000 (visita tranquilizadora),
natureza da DIAO A99.000 (outras) e no campo causa presumida deve ser
marcado pelo militar “atrito familiar”.
Visita 1 – Objetivo: Comunicação formal da inserção dos cidadãos no
Programa de Prevenção à Violência Doméstica. (vide anexo D/E)

No primeiro momento, deve ser feita uma comunicação formal à vítima e ao
agressor de que eles estão inseridos no programa da PMMG de Prevenção à
Violência Doméstica. Esta ação é muito importante para a dissuasão do
agressor e para o acolhimento da vítima.

Além do tom de voz formal e assertivo para informar o fato acima citado ao
agressor, ele deverá assinar um ofício para dar maior solenidade/credibilidade
ao ato. Esse ato será a primeira peça (após o BO e o histórico) do dossiê do
caso.

A vítima também deve ser informada da sua inserção no Programa, bem
como assinar o ofício próprio, usando-se para tanto um tom de voz mais
ameno e acolhedor, tendo em vista a situação de vitimização na qual se
encontra. Este ato também deve ser mantido no arquivo físico do caso.
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A comunicação formal do casal enseja, obrigatoriamente, a abertura de uma
pasta (material) para aquele caso. Nesta pasta deverão estar contidas todas
as informações pertinentes e relevantes para o monitoramento da situação,
por exemplo: cópia das medidas protetivas (se houver), avaliação de risco,
informações de conduções e prisões do agressor, ocorrências que precisarem
ser impressas, cópias de relatórios e encaminhamentos feitos aos diversos
órgãos da REDE de Proteção à Mulher etc.)

Sugere-se, se possível, que essas visitas ao agressor e à vitima sejam feitas
separadamente, tanto pela questão de foco de ação, quanto pelo
reforçamento da ideia do monitoramento que se está realizando.
Visita 2 – Objetivo: Apresentação da Lei “Maria da Penha” para a vítima e
avaliação de risco. Nesta visita, a mulher deve ter seu momento para falar
sobre seu problema e a “escuta ativa” deve ser empregada pelos militares que
estiverem acompanhando o caso.
As nuanças principais da Lei “Maria da Penha” devem ser apresentadas à
vítima, por exemplo: Em que consistem as medidas protetivas?; Como a
mulher deve proceder para efetivar sua queixa de violência doméstica feita no
boletim de ocorrência?; Em que consiste a violência doméstica, que além da
violência física engloba as agressões morais e psicológicas?

É o momento da construção de uma relação de confiança entre
mulher/instituição e do fortalecimento para que ela possa prosseguir nas
ações. Não se deve esquecer de que este contato com a vítima deve ser feito
preferencialmente por um policial do sexo feminino.

A oportunidade também deve ser aproveitada para se fazer a avaliação de
risco da situação por meio do formulário contido no Protocolo de Atendimento.
Ressalte-se que, sempre que possível, os policiais masculinos devem
apresentar a Lei aos homens agressores e que policiais femininas devem
apresentar a Lei às mulheres vitimadas.
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Visita 3 – Objetivo: Apresentação da Lei “Maria da Penha” para o agressor.
Nesta visita, deve ficar bem claro para o agressor quais são os tipos de
violência doméstica e a sua punição criminal.

Depois da Visita 3, os militares devem colher informações suficientes para
analisar o caso em questão e propor, de forma conjunta, uma melhor solução,
por exemplo: encaminhamento a um dos órgãos de apoio à mulher (Benvinda,
Centro Risoleta Neves, etc.), confecção de relatório para conhecimento do
Ministério Público sobre a gravidade do caso, encaminhamento da vítima à
Delegacia de Mulheres para confirmação da queixa e solicitação de medida
protetiva etc.
Visita 4 – Objetivo: Contato com possíveis testemunhas. Nesta visita,
possíveis testemunhas devem ser ouvidas, para o levantamento de
informações complementares e a confirmação das já existentes. Deverão ser
ouvidos, principalmente, vizinhos, mas outras pessoas que possam contribuir
também devem ter suas versões do fato colhidas, formal ou informalmente, e
constadas no registro da visita (A 20000).
As equipes de PVD devem envolver as demais equipes de policiamento na
prevenção da violência doméstica dos casos que estejam sendo acompanhados.
Para o envolvimento das equipes de Patrulha de Prevenção Ativa (PPA) e Patrulha
de Atendimento Comunitário (PAC), deverá o coordenador da equipe de cada
Unidade encaminhar à P3 um breve relato do caso para posterior a confecção de
memorando

a

ser

cumprido

pela

Companhia

Especializada,

visando

ao

acompanhamento que perdure a quebra do Ciclo de Violência, com visitas
periódicas, sendo registrado BOS e encaminhado à P3, para a composição da pasta
física do caso correspondente.
As equipes de PVD devem envolver as demais equipes de policiamento que atuam
na área em que o caso de violência doméstica em questão está sendo
acompanhado. Todos devem ajudar a monitorar o caso mediante a realização de
visitas preventivas (supervisionadas pela PVD para evitar atropelos/retrabalho e até
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constrangimento das famílias), com o objetivo de evitar a repetição e garantir a
quebra do Ciclo de Violência.

O repertório das respostas será proporcional à gravidade do caso, devendo estas
serem escolhidas de modo escalonado, incluindo, entre outras, as seguintes opções:

a) monitorar a ocorrências de casos de violência doméstica, identificando
padrões de repetição (criminalidade);
b) realizar visitas preventivas tanto para os agressores quanto para as
vítimas, a ser praticada pelo Serviços de Primeira Resposta (PPA e PAC);
c) incluir os agressores em uma rede especial de atenção. Com base nos
boletins de ocorrência relatados, eles serão cientificados da existência do
Serviço e formalmente comunicados de que serão incluídos em um Programa
de Prevenção a partir daquele momento e que estarão sujeitos a visitas e uma
maior atenção do Sistema de Justiça Criminal;
d) informar as mulheres em situação de risco da existência do Serviço,
incentivando-as a fazer o contato com as policiais do Serviço de Prevenção à
Violência Doméstica (Polícia Feminina);
e) solicitar a realização de visitas preventivas pelos encarregados da Primeira
Resposta;
f) realizar a apresentação da Lei Maria da Penha (durante as visitas
preventivas), seguindo o formulário preparado para esta tarefa (os agressores
serão informados sobre o alcance da Lei e o esforço que será feito pelo
Sistema de Justiça Criminal para impedir nova agressão e as vítimas serão
informadas dos direitos e das possibilidades legais, sendo que tal reunião tem
por objetivo ampliar a confiança da vítima no Sistema, facilitando a denúncia
proativa quando da elevação da tensão e do aumento do risco de agressão);
g) realizar avaliação de risco;
h) relatar ao Ministério Público (intervenção estratégica) a existência de
agressores repetidos que coloquem as vítimas em grave risco, sugerindo a
aplicação de medidas protetivas e de outras que garantam a segurança e a
integridade da mulher (o Grupo Encarregado da Segunda Resposta,
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percebendo o risco para a integridade e para a vida da mulher, com base em
fatos, em atendimentos e em outras fontes, fará o relatório mencionado);
i) promover a criação e o treinamento de uma rede de proteção da mulher em
situação de risco pela mobilização e capacitação dos controladores (segundo
o modelo proposto para a Rede de Vizinhos Protegidos, em situações
especiais, serão organizadas Redes de Proteção a partir da rede de
relacionamentos das vítimas e dos controladores disponíveis);
j) regularizar os encaminhamentos para a Rede de Atenção e Proteção à
Mulher.

Verifica-se, ainda, que deverá ocorrer um aprimoramento constante do modelo e dos
participantes, com base em um processo de educação continuada, tanto para os
policiais encarregados da primeira resposta quanto para os encarregados da
segunda resposta.

A PPVD possui, também, neste protocolo um plano de segurança de atendimento à
vítima, agindo de forma preventiva e com a intenção de quebrar o Ciclo da Violência.
Algumas observações devem ser utilizadas como ponto de partida. Assim, quando
equipe perceber que a mulher está em risco, deverá avaliar e organizar com ela o
plano de segurança, o qual deve ser realístico e adequado à circunstância. Os
procedimentos a seguir são utilizados como ponto de partida.

1º) Antes do ataque:

a) A violência, geralmente, é repetitiva e tem um padrão. Basta
observar com atenção para perceber a tensão se aumentando antes de
o agressor consumar o ataque. Não se deve aguardar a agressão
ocorrer para pedir socorro. A Polícia Militar está desenvolvendo ações
para prevenir a violência doméstica, realizando visitas, orientando as
vítimas,

treinando

vizinhos

e

disponibilizando

patrulhas

para

atendimento preventivo.
b) Ao perceber sinais de que uma agressão pode ocorrer, deve-se
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evitar encontros com o agressor. Se possível, evitar estar no mesmo
local em que ele se encontra. Para que haja a agressão,
necessariamente, deve-se estar em um mesmo local. Se for possível, a
mulher deve sair e levar os filhos. Caso contrário, evitar lugares muito
pequenos e com objetos perigosos (cozinha e banheiro);
c) Avaliar a conveniência de acionar a Equipe de Prevenção à Violência
Doméstica.

2º) Na hora do ataque:

a) Evitar locais como cozinha e banheiro, onde há facas, objetos
perigosos, superfícies cortantes e espaço reduzido.
b) Evitar locais onde haja armas. Nunca tentar utilizar armas para
ameaçar o agressor. Elas podem, facilmente, ser utilizadas contra a
mulher.
c) Se a violência for inevitável, correr para um canto e agachar-se com
o rosto protegido e os braços em volta de cada lado da cabeça, com os
dedos entrelaçados.
d) Não correr para o local onde as crianças estejam. Elas podem
acabar sendo também agredidas.
e) Evitar fugir sem as crianças. Elas poderão ser usadas como objeto
de chantagem.

3º) Depois do ataque:

a) Fazer um plano que determine o que fará se novamente for
agredida.
b) Decidir AGORA para onde irá e como chegará nesse local da
próxima vez que ele começar a ficar violento.
c) Deixar algum dinheiro, chave extra do carro e da casa, roupas
especiais, medicamentos, objetos de primeira necessidade e outros
valores sentimentais (como fotos) com um vizinho ou com alguém em
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que confia.
d) Estabelecer uma palavra código (senha) com seus filhos, vizinhos e
amigos que revele para eles que é necessário sair agora. Combinar
também uma palavra chave para indicar a sua vontade de que o
vizinho ou parente acione a polícia para prevenir uma futura agressão.
e) Se precisar sair, levar os filhos junto.
f) Se for agredida ou abusada, procurar atendimento médico, solicitar
ao médico um relatório das lesões, tirar fotografias que documentem a
agressão, manter as roupas rasgadas como prova, chamar a polícia
em caso de agressão e fazer um boletim de ocorrências.
g) Relatar para alguém que conhece, explicar o que está acontecendo
em caso de ter que sair apressadamente e combinar com alguém para
acionar ajuda em caso de emergência.
h) Guardar cópia de documentos importantes em local seguro
(certidões de nascimento e casamento, identidade, carteira profissional,
lista de telefones, documentos escolares, cartões de crédito e
bancários etc.).
i) Tente guardar, por escrito, com datas e horários, todos os episódios
de violência física, psicológica ou sexual que está sofrendo (isso pode
ser muito útil se quiser ajuda da polícia e da justiça), sempre que
houver uma agressão, chamar a polícia e fazer o boletim de
ocorrências, relatar aos policiais todos os casos de agressão (se
possuir medidas protetivas decretadas, relatar ao policial, se possível,
entregando cópia do documento).
j) Relatar se o agressor possui arma, se já esteve preso, se tem medo
da justiça ou não.
k) Contar sua situação para os vizinhos e pessoas em quem confia,
planejar com elas um sistema de proteção e combinar alguma forma de
sinalizar que está em perigo (uma palavra/código, uma lâmpada acesa,
uma mensagem no celular ou qualquer outro sinal), de modo que essas
pessoas possam acionar a polícia ou outra forma de ajuda.
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Se tiver carro, manter cópia das chaves em local seguro e acessível e deixar o carro
abastecido e em posição de saída, de forma a evitar manobras.

Com base nessa descrição, verifica-se que outros procedimentos podem e devem
ser adotados pela PPVD, a fim de agir com a expressa intenção de interromper o
Ciclo da Violência, protegendo a vítima e aumentando o custo para agressão.

2.3.5 Atuação da PPVD em rede de serviços

Percebe-se, com base nas teorias citadas anteriormente sobre a prevenção, que o
fenômeno criminal é uma realidade que atinge toda a sociedade. Necessário se faz
uma atuação preventiva, a qual necessita de um conjunto de estratégias
protagonizadas pelas instituições que compõem o sistema de defesa social. Nesse
sentido, verifica-se a necessidade de os governos, nos níveis federal, estadual e
municipal, realizarem políticas públicas, além da integração dos diversos atores do
Sistema de Defesa Social: Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública,
Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho e Habitação.

A PMMG, por meio da Diretriz para Produção de Serviços de Segurança Pública
(DPSSP) 3.02.03-CG, reivindica a necessidade de ampliar o mandato policial militar
pela via da prevenção ampla e mais refinada contra causas de crime e relaciona a
prevenção em rede, adotando o nome específico de "Prevenção Ativa".
[...] a PMMG precisa intensificar seu relacionamento em redes, influir mais
profunda e qualitativamente nas políticas públicas dos respectivos Municípios
e sistematizar alguns dos serviços que, juntos, convirjam para a proteção da
família. O significado desse tipo especializado de atenção é chamado
Prevenção Ativa (Diretriz n. 03, 2011a, p. 18).
Assim, a DPSSP 3.02.03-CG/PMMG aponta o caminho do trabalho em redes com os
órgãos existentes no município, visando à proteção da família.

Sistemas em Redes, segundo Chiavenato (2011), são elementos interdependentes
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e interagentes que, em conjunto, buscam um objetivo. Eles possuem parâmetros
que caracterizam, por suas propriedades, o valor e a descrição dimensional de um
sistema, quais sejam:
1. entrada ou importação - é a força de arranque para operacionalização do
sistema [...]
2. saída - é a consequência ou resultado alcançado pela reunião dos
elementos [...]
3. processamento - é a conversão das entradas em produtos, ou saídas [...]
4. retroalimentação ou feedback - é verificar o desempenho por meio de um
critério escolhido.
5. ambiente - é o meio no qual o sistema está inserido (Chiavenato, 2011, p.
447).
Chiavenato (2011) apresenta, ainda, dois tipos de sistemas: o sistema fechado, que
não possui intercâmbio com o ambiente no qual está relacionado; e o sistema
aberto, que facilita a troca de informações e está em contato com o ambiente
externo. As organizações com sistemas abertos possuem algumas características, a
saber:
1. Comportamento probabilístico e não determinístico.
2. As organizações como parte de uma sociedade maior e constituída de
partes menores.
3. Interdependência entre as partes.
4. Homeostase ou estado firme.
5. Fronteiras ou limites (Chiavenato, 2011, p. 450).
No modelo de Schein, as organizações são compostas de subsistemas, que se
integram entre si.

A organização é um conjunto de subsistemas em interação dinâmica uns com
os outros. Deve-se analisar o comportamento dos subsistemas [...]. Os
subsistemas são mutuamente dependentes e as mudanças ocorridas em um
deles afeta o comportamento dos outros (Chiavenato, 2011, p. 452).
Neste modelo, a conceituação que melhor se adapta às organizações em redes é
aquele em que estas funcionam como um sistema aberto, com troca de informações,
sendo interdependentes, porém inter-relacionadas, além de prever o funcionamento
em um ambiente dinâmico, não compreendido sem considerar as demandas e
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informações que o ambiente proporciona.

Sobre o pensamento sistêmico e a concepção policial, a Diretriz para Produção de
Serviços de Segurança Pública n. 03.01.01, de Setembro de 2010, estabelece a
nova concepção com a sinergia entre os órgãos públicos.

Nesta perspectiva contemporânea, a concepção policial de matiz reducionista,
corporativista e de competição institucional foi ultrapassada. A nova
concepção é calcada no pensamento sistêmico, na sinergia entre os órgãos
públicos, que passam a gerir de forma articulada as suas respectivas
competências. Trata-se de um arranjo institucional complexo, que implica na
redefinição de processos produtivos e introdução de modernas ferramentas
de gestão. (Diretriz n. 03, 2010, p. 11).
A teoria de sistemas contribui para este estudo, na medida em que destaca a
interdependência e o inter-relacionamento entre as partes, numa sinergia que
permite a troca de informações de maneira articulada.

Soares e Bandos (2013) destacam a necessidade da abordagem sistêmica em todas
as organizações.

[...] a interação de elementos interdependentes, que ao se somarem formam
um todo organizado, fica evidente a importância dessa visão geral em todas
as áreas existentes. A partir dessa ideia, pode-se haver sua inserção dentro
de organizações, buscando estruturar essas empresas de forma que elas
consigam sobreviver a tantos desafios existentes (Soares & Bandos, 2013, p.
5).
Houaiss e Villar (2009, p. 1627) conceituam rede como aquela que “relaciona-se a
um entrelaçado de fios [...] e conjunto de pontos que se comunicam entre si.”

Segundo Gonçalves e Guará (2010), a rede é o resultado do processo de agregação
de várias organizações afins em torno de um interesse comum, seja na prestação de
serviços ou na produção de bens.

Além do direcionamento num sentido comum, destaca-se a necessidade de
complementaridade, em que ocorre a continuação do serviço, para atingir o
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resultado. Neste sentido, a DPSSP 3.02.03-CG/PMMG (2011a, p. 40) dispõe sobre o
programa Polícia para a Cidadania, descreve que “redes consistem em grupos de
organizações envolvidas com um objetivo comum”.
As redes possuem cinco dimensões de interações interorganizacionais, conforme
Zaleski (2007, p. 45).

a) Formalização - refere-se ao grau no qual as características das relações
interorganizacionais são explicitadas ou sancionadas pelas organizações
envolvidas.
b) Intensidade - refere-se ao grau de envolvimento presente nas relações.
(c) Reciprocidade - refere-se à simetria das interações entre as organizações.
(d) Padronização - é composta por dois aspectos: tipos específicos de clientes
ou de pessoal são trocados, implicando na homogeneidade das unidades
intercambiadas, que é indicativo de elevada padronização e; a fixação de
procedimentos similares que são praticados durante certo tempo, que implica
em elevada padronização, enquanto o trato de transações caso-a-caso
assinala baixa padronização.
(e) Importância - envolve dois aspectos: o relacionamento da organização em
foco e a importância da interação.
Zaleski (2007) apresenta uma distinção entre rede competitiva e rede cooperativa.
Para os propósitos deste estudo, destaca-se a rede de modo cooperativo, em que se
pressupõe que as organizações envolvidas têm suas metas particulares, mas
entendem que o benefício será maior quando perseveram na procura de um objetivo
maior, com o qual a rede tem compromisso, beneficiando o todo. Descreve, ainda,
que as partes se beneficiam do funcionamento de uma rede, em virtude de uma
ação articulada e cooperativa. “As organizações empenham-se em encontrar uma
combinação de habilidades cujo “total multiplica o valor das partes”.

O objetivo da formação em rede é a ligação entre os seus atores e a busca de um
bem comum por todos os participantes.

m (2013) registra:

[...] estabelecer contato, em que, cada ator mantém sua essência, mas se
abre a novos conhecimentos; há circulação das ideias e propostas, que
possibilitam forjar uma ação coletiva concreta com vistas ao alcance da
direção do bem comum (Borges et al., 2013, p. 10).
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Em redes, quando se compara essa forma organizacional com outras, o que se
destaca é o elevado grau de integração. Então, integração pode ser estudada em
termos das relações intra e intergrupais.

Nogueira (2001), como citado em Borges et al. (2013, p. 12), expressa que houve
uma imposição de uma perspectiva de integração, com a retomada da totalidade: "A
fruição da ação em rede provoca uma retomada da totalidade. Isto é, exige
apreender a realidade social e nela agir como um complexo, um todo que é tecido
junto. Impõe uma perspectiva que integre, organize e totalize".

Tureta, Lima, Paço-Cunha e Reis (2005) destacam o potencial colaborativo das
organizações em redes, que procuram fornecer respostas mais adequadas às
demandas do ambiente externo.Assim, a formação em redes exige uma integração e
a busca de um bem comum por todos os envolvidos.

Ainda sobre redes, a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) da Presidência da
República do Brasil apresenta uma classificação de redes de enfrentamento à
violência doméstica contra a mulher, a qual pode ser dividida pela atuação na área
estratégica e na área operacional.

A rede de enfrentamento diz respeito ao desenvolvimento de estratégias que visem
garantir

a

proteção

das

mulheres

vítimas

de

violência

doméstica

e

a

responsabilização dos autores.

O conceito de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres que a
SPM define, diz respeito à atuação articulada entre as instituições/serviços
governamentais, não governamentais e a comunidade, visando ao
desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e de políticas que
garantam o empoderamento das mulheres e seus direitos humanos, a
responsabilização dos agressores e a assistência qualificada às mulheres em
situação de violência (Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2011, p. 1).
Os órgãos que compõem a rede de enfrentamento atuam como formuladores,
fiscalizadores e executores de políticas voltadas para as mulheres, além de
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programas orientados para a responsabilização dos agressores e dos órgãos da
rede de atendimento.

[...] agentes governamentais e não governamentais formuladores,
fiscalizadores e executores de políticas voltadas para as mulheres
(organismos de políticas para as mulheres, ONGs feministas, movimento de
mulheres, conselhos dos direitos das mulheres, outros conselhos de controle
social; núcleos de enfrentamento ao tráfico de mulheres, etc.);
serviços/programas voltados para a responsabilização dos agressores;
universidades; órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela
garantia de direitos (habitação, educação, trabalho, seguridade social, cultura)
e serviços especializados e não especializados de atendimento às mulheres
em situação de violência (que compõem a rede de atendimento às mulheres
em situação de violência (Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2011,
p.14-15).
Sobre a rede de atendimento, destacam-se as ações a serem realizadas,
consideradas a porta de entrada da vítima de violência doméstica para o
atendimento na rede.

[...] a rede de atendimento faz referência ao conjunto de ações e serviços de
diferentes setores (em especial, da assistência social, da justiça, da
segurança pública e da saúde), que visam à ampliação e à melhoria da
qualidade do atendimento, à identificação e ao encaminhamento adequado
das mulheres em situação de violência e à integralidade e à humanização do
atendimento (Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2011, p. 1).
Os órgãos de atendimento que a compõem são os serviços especializados e os não
especializados, sendo que
[...] serviços não especializados de atendimento à mulher - que, em geral,
constituem a porta de entrada da mulher na rede (a saber, hospitais gerais,
serviços de atenção básica, programa saúde da família, delegacias comuns,
polícia militar, polícia federal, Centros de Referência de Assistência
Social/CRAS, Centros de Referência Especializados de Assistência
Social/CREAS, Ministério Público, defensorias públicas);

No que tange aos serviços especializados, a rede de atendimento é composta
por: Centros de Atendimento à Mulher em situação de violência (Centros de
Referência de Atendimento à Mulher, Núcleos de Atendimento à Mulher em
situação de Violência, Centros Integrados da Mulher), Casas Abrigo, Casas de
Acolhimento Provisório (Casas de Passagem), Delegacias Especializadas de
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Atendimento à Mulher (Postos ou Seções da Polícia de Atendimento à
Mulher), Núcleos da Mulher nas Defensorias Públicas, Promotorias
Especializadas, Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher, Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, Ouvidoria da Mulher,
Serviços de saúde voltados para o atendimento aos casos de violência sexual
e doméstica, Posto de Atendimento Humanizado nos aeroportos (tráfico de
pessoas) e Núcleo de Atendimento à Mulher nos serviços de apoio ao
migrante (Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2011, p. 1).
Rede de Enfrentamento
Rede de Atendimento
Contempla todos os eixos da Política
Refere-se somente ao eixo da
Nacional (combate, prevenção, assistência
Assistência/Atendimento.
e garantia de direitos).
Inclui órgãos responsáveis pela gestão e
Restringe-se a serviços de atendimento
controle social das políticas de gênero,
(especializados e não especializados).
além dos serviços de atendimento
É mais ampla que a rede de atendimento Faz parte da rede de enfrentamento à
às mulheres em situação de violência
violência contra as mulheres.
Figura 7 - Principais características da Rede de Enfrentamento e da Rede de
atendimento às mulheres em situação de violência.
Fonte: Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. (2011, p. 1). Rede de enfrentamento a
violência contra as mulheres. Brasília.

A Rede de Enfrentamento e Rede de Atendimento às mulheres possui
características que as diferenciam. Enquanto a Rede de Atendimento se limita a
serviços de atendimento, a Rede de Enfrentamento inclui órgãos responsáveis pela
gestão e controle social.
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3 Metodologia

Neste contexto, esse capítulo tem por objetivo caracterizar a pesquisa e apresentar
os procedimentos metodológicos utilizados.

3.1 Caracterização da pesquisa

A presente pesquisa é do tipo exploratória que, segundo Gil (2002), visa tornar o
problema

mais

explícito.

Quanto

a

sua

natureza,

a

pesquisa

é

quantitativa/qualitativa. Caracteriza-se como quantitativa, na medida em que se
buscou comparar dados sobre os atendimentos da Patrulha de Prevenção à
Violência Doméstica na região Noroeste de Belo Horizonte no ano de 2014; e
qualitativa, a partir do momento em que se procurou em verificar a avaliação das
vítimas de violência doméstica atendidas pelos serviços, além dos policiais
pertencentes à PPVD do 34º BPM.

A pesquisa é, também, documental, pois tem como base a análise de documentos
existentes no Núcleo de Prevenção Ativa (NPA). Conforme salientam Lüdke e André
(1986) a análise documental se constitui em um procedimento importante na
abordagem de dados qualitativos, pois complementa as informações obtidas por
outros métodos. Para os autores os documentos são fonte estável e rica e que
permite várias consultas ao longo do tempo. Constituem, também, uma fonte
poderosa, de onde podem ser retiradas as evidências que fundamentam afirmações
e declarações do pesquisador. E, ainda, é uma fonte “natural” de informação.

3.2 Unidades de análise e amostras

A PPVD da UEop pesquisada (34ºBPM) situa-se na região Noroeste do município de
Belo Horizonte/MG e pertence ao Comando da Primeira Região de Polícia Militar (1ª
RPM), sediada na Capital mineira. Trata-se de uma Unidade que possui a
responsabilidade territorial de apreciar e monitorar as ocorrências envolvendo a
vitimização de gênero. O local foi escolhido porque o serviço de Prevenção à
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Violência Doméstica foi implementado como projeto piloto na UEop de toda a
PMMG.

3.3 Base de dados
Foram utilizadas duas fontes básicas de informações: dados existentes na própria
corporação, e aplicação de questionários em uma amostra intencional, contendo
vítimas de violência doméstica atendidas pela PPVD 34º BPM e policiais militares
que compõem as equipes de primeira e segunda resposta deste batalhão.

Em relação à primeira fonte, as informações foram provenientes do banco de dados
do NPA e dos arquivos da PPVD, do 34º BPM. Os dados foram extraídos dos
Registros de Eventos de Defesa Social (REDS), das notificações à vítima e ao
agressor e, por fim, dos relatórios encaminhados ao Ministério Público, à Delegacia
de Proteção da Mulher, ao Poder Judiciário e às diversas Organizações Não
Governamentais (ONGs) de apoio e proteção à mulher.

No que diz respeito a segunda fonte, os dados coletados por meio de questionários
aplicados às vítimas de violência doméstica e aos Policiais Militares de Primeira e
Segunda Resposta que atuam na área do 34º BPM.

Para a preservação do anonimato, não foram inseridos nomes dos sujeitos dos
processos, a fim de evitar qualquer identificação dos eventuais envolvidos nos
registros apresentados neste estudo.
3.4 Procedimentos metodológicos
A realização da pesquisa compreendeu as seguintes fases:

Fase 1 - Levantamento dos procedimentos que se encontram à disposição da
PPVD, a fim de verificar, dentre eles, os atendimentos realizados pela equipe
de Segunda Resposta, conforme o banco de dados alimentados pelo NPA do
34° BPM. As informações abrangem os registros ocorrentes em 2014,
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considerando que uma amostra ideal em pesquisa não é a que atende a
critérios numéricos, mas aquela que reflete as múltiplas dimensões de
realidade.

Fase 2 - Criação de uma tabela (correspondente ao primeiro e segundo
semestres de 2014) contendo diversas informações acerca da atuação da
PPVD do 34º BPM.

Fase 3 - Aplicação de questionários às vítimas envolvidas nos casos
registrados como “encerrados”, pois a amostragem colhida a partir desses
casos torna-se extremamente profícua para a realização da análise da quebra
do Ciclo da Violência, uma vez que um dos principais objetivos e diferenciais
da atuação da PPVD é o rompimento da violência doméstica contra a mulher.

Foi aplicado também um questionário aos policiais militares de Primeira
Resposta que exercem suas funções nas Companhias de Polícia Militar do
34°BPM, bem como aos policiais militares que compõem a equipe de
Segunda Resposta da PPVD, a fim de verificar a prestação do serviço de
Prevenção à Violência Doméstica. Os questionários aplicados, encontram-se
nos Anexos B e C desta dissertação.

Fase 4 - Análise das informações obtidas do banco de dados do NPA e da
PPVD do 34° BPM e dos questionários aplicados, além de leituras
complementares para estruturação teórica da dissertação.
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4 Apresentação e Análise dos Resultados

Nesta parte do trabalho, o objetivo é apresentar os dados coletados em campo, bem
como fazer uma explanação analítica acerca do Serviço de Prevenção à Violência
Doméstica, no qual, para melhor exposição, seguirá a seguinte ordem de aspectos,
considerados:

Primeiro aspecto - refere-se a análise da atuação da Patrulha de Prevenção à
Violência Domestica no âmbito da PMMG, observando suas peculiaridades, a
área de atuação, representada por meio de mapas geográficos e o efetivo
destinado ao serviço de prevenção.
Segundo aspecto - relacionado ao quantitativo das ocorrências de violência
doméstica verificadas no âmbito das subunidades do 34º BPM, no ano de
2014. Para tanto, foram utilizados gráficos provenientes do Armazém de Dados
do NPA.
Terceiro aspecto - diz respeito à análise das informações quanto ao serviço de
prevenção realizado pela PPVD, mediante a elaboração de um diagnóstico
com informações quantitativa.
Quarto aspecto - apresentação de análise acerca dos questionários aplicados
às vitimas atendidas pela PPVD e às equipes de Primeira e Segunda Resposta
quanto ao Serviço de Prevenção à Violência Doméstica.
Quinto aspecto - representação de sugestões para aprimorar e/ou aperfeiçoar
o atendimento ao público alvo.

4.1 Área de atuação da PPVD do 34° BPM

A área de atuação da PPVD (Tabela 1) compreende o efetivo da equipe de Segunda
Resposta, composta por quatro policiais (dois masculino e dois feminino), sendo que
a cada dia atua uma equipe composta por dois policiais.
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Tabela 1
Recursos humanos e logística da Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica –
Belo Horizonte – 2015
Número de policiais militares

1ª Região de Polícia Militar (1ª RPM)
34º Batalhão de Polícia Militar
4

Número de viaturas policiais

1

Armamento/Equipe

16

Efetivo e Logística

Fonte: Dados da pesquisa

O 34º BPM está situado na região Noroeste de Belo Horizonte, compreendendo uma
população de 408.739 mil habitantes e uma extensão territorial de aproximadamente
60 km². Pertence à 1ªRPM1 sediada na Capital, sendo composto por 640 policiais
militares, quatro da equipe de Segunda Resposta (PPVD), 61 da administração e o
restante, 575, distribuídos entre as quatro Companhias de Polícia, com
responsabilidade territorial2.

Figura 8 - Divisão territorial do 34º BPM - Região Noroeste de Belo Horizonte 2014
Fonte: NPA – P/3 do 34° BPM – 2015

1

É uma Unidade de Direção Intermediária responsável pelas atividades de polícia ostensiva e
pela implementação de políticas e diretrizes operacionais do Comando-Geral nos respectivos
espaços territoriais de responsabilidade (PMMG, 2010).
2
Conceito no qual os Comandantes, em todos os níveis, são responsáveis por todo e qualquer
tipo de ocorrência da competência da Polícia Militar, em sua circunscrição, competindo-lhes a
iniciativa de todas providências legais e regulamentares para ajustar os meios que a Corporação
aloca ao cumprimento de suas atribuições constitucionais (PMMG, 2010).
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Figura 9 - Divisão territorial da 8ª Cia PM- Região Noroeste de Belo Horizonte 2014
Fonte: NPA – P/3 do 34° BPM - 2015

A subárea da 8ª Cia. Esp. PM possui uma população de 145.623 mil habitantes e é
composta por 28 bairros, sobre os quais detém a responsabilidade territorial de 16,2
km² e tem um efetivo de 115 policiais militares. Trata-se de uma subárea com alto
índice de violência doméstica, em referência às demais, com maior concentração
populacional. Além de reunir bairros (aglomerados e vilas) com menor poder
aquisitivo da região Noroeste de Belo Horizonte, destaca-se no cenário da violência
e de maior atenção por parte da PPVD, para evitar a reincidência e promover a
quebra do ciclo.
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Figura 10 - Divisão territorial da 9ª Cia PM - Região Noroeste de Belo
Horizonte - 2014
Fonte: NPA – P/3 do 34° BPM – 2015

A subárea da 9ª Cia. Esp. PM possui uma população de 116.813 mil habitantes e é
composta por 18 bairros, sobre os quais detém a responsabilidade territorial de 12,6
km². Conta com efetivo de 111 policiais militares. Trata-se de uma região
estritamente comercial, destacando-se no cenário da violência doméstica como a
terceira subárea com alto índice de violência. A região é composta de universidade e
faculdades, com considerável população flutuante, além de se destacar pelo
comércio existente. Ao contrário das demais, possui baixa população residencial
com pequenos aglomerados, pelo que tem sido contemplado pela atuação da PPVD.
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Figura 11 - Divisão territorial da 17ª Cia PM - Região Noroeste de Belo
Horizonte - 2014
Fonte: NPA – P/3 do 34° BPM – 2015

A subárea da 17ª Cia. Esp. PM possui uma população de 82.427 mil habitantes e é
composta por 22 bairros, sobre os quais detém a responsabilidade territorial de 20,3
km². Conta com efetivo de 135 policiais militares. Chama a atenção, pelo fato de
tratar-se de uma subárea com população residencial com alto poder aquisitivo,
destacando-se no rol como a segunda subárea com alto índice de violência
doméstica. Possui uma condição turística favorável em detrimento das demais
subáreas, com pouco comércio e população residencial. Além disso, possui
pequenos aglomerados. O bairro com maior atuação da PPVD que se destaca é
Jardim Alvorada, onde se encontra a população de baixa renda na região.
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Figura 12 - Divisão territorial da 21ª Cia PM - Região Noroeste de Belo
Horizonte - 2014
Fonte: NPA – P/3 do 34° BPM - 2015

A subárea da 21ª Cia. Esp. PM possui uma população de 63.876mil habitantes e é
composta por 15 bairros, sobre os quais detém a responsabilidade territorial de 6,2
km².Conta com efetivo de 109 policiais militares. Trata-se de uma subárea que se
destaca em quarto lugar em número de ocorrências atendidas pela PPVD. A subárea
é composta por bairros mais antigos, sendo a maioria da população de classe
média. Além dos centros comerciais, possui o aglomerado Prado Lopes, onde se
encontra instalado o tráfico de drogas, o que dificulta a ação da PPVD.
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4.2 Atuação da PPVD no atendimento às ocorrências na área do 34º BPM.
Após verificar a área de atuação e o efetivo da Patrulha de Prevenção a Violência
Doméstica, apresenta-se um panorama estatístico quanto ao número de ocorrências
coletadas no decorrer de todo o ano de 2014.
Pode-se pontuar que houve expressiva redução no número total de registros de
ocorrências relativas a crimes contra a mulher em todas as companhias. Conforme a
Figura 13, a 21ª Cia PM obteve o maior percentual de redução, fixado em 65,8%.

Figura 13 - Total de ocorrências por companhia - Período 2014
Fonte: Dados da pesquisa – P3 – 34º BPM

Logo abaixo a Figura 14 aponta que, dentre os primeiros cinco meses do ano, maio
obteve a maior redução em 2015: 25,7% do total de crimes registrados.
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Figura 14 - Total de ocorrências por mês – Período 2014/2015
Fonte: Dados da pesquisa
Tabela 2
Taxa de crescimento do total de ocorrências - Variável dependente - Número de
ocorrências
Variável
C
Tempo (meses)

Coeficientes
5,18028
-0.01017
2
R = 0,2289
Fonte: Dados da pesquisa

Erro padrão
0,04936
-0,00481
2
R ajustado = 0,1775

Estatística
104,9428
-2,110131
F = 4,4526

Prob.
0,0000
0,0521

As informações da Tabela 2 retratam o total de ocorrência ao longo do período
considerado (janeiro de 2014 a maio de 2015). Verifica-se uma redução consistente
das ocorrências relativas a crimes contra a mulher no conjunto das companhias. O
decréscimo foi da ordem de -1,02% ao mês, que é refletido pelo coeficiente relativo
ao tempo (0,01017), e com probabilidade de significância menor que 10%. Nos 17
meses considerados, a queda acumulada foi de cerca de 33%, que é uma cifra
muito expressiva.

Em relação à natureza principal, conforme se vê na figura 15, os crimes de ameaça,
vias de fato e lesão corporal concentram 81,77% do total de registros no ano de
2014.
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Figura 15 - Total de ocorrências reincidentes, por natureza - 2014
Fonte: Dados da pesquisa

Dentre os bairros com maiores reincidências, verifica-se que na Figura 16, a subárea
da 8ª e 17ª Cia PM, aparecem com os maiores números de ocorrências registradas.
Atenção especial deve ser dada ao grande número de registros inválidos.

Figura 16 - Total de ocorrências reincidentes, por companhias - Período 2014
Fonte: Dados da pesquisa

Em relação à delegacia de destino das ocorrências, percebe-se na Figura 17 que
99,47% das ocorrências são destinadas à Delegacia Especializada de Atendimento
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a Mulher (DEMID) de Belo Horizonte.

Figura 17 - Total de ocorrências, por unidade destinatária - Período 2014
Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 18 mostra que a maioria dos registros dos REDS é realizada de imediato na
DEAM. No ano de 2015, os registros de imediato somaram 57,72% do total de
registros realizados.

Figura 18 - Total de ocorrências, tipo de encerramento - Período 2014
Fonte: Dados da pesquisa
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Outras variáveis importantes se referem à utilização de recursos externos na
intermediação das relações violentas. Percebe-se que as mulheres tiveram acesso
frequentemente a recursos oferecidos pela Administração Pública (Estado),
sobretudo ao recurso policial, por intermédio das delegacias de polícia, das
Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAMs) e dos Centros de Atendimento para
Mulheres em Situação de Violência Doméstica conjugal.
As informações presentes nas tabelas e gráficos apresentados permitiram observar
que a violência conjugal constitui um fenômeno complexo e heterogêneo, resultante
de profundos processos de desigualdades e iniquidade entre os gêneros,
acarretando sérias e graves consequências não somente para a sociedade civil
como um todo, mas também para o desenvolvimento da vidas das mulheres. Assim,
corroboram os pressupostos teóricos apresentados por Narvaz e Koller (2006).

O recurso policial é visto como um elemento positivo, que constitui, de um lado, um
ato simbólico de “coragem ou um “ ato de defesa” e, de outro, uma “estratégia de
negociação” no processo de separação do parceiro agressor. Quando essa busca
feminina do recurso policial é vivenciada, pode-se notar este aspecto como um dado
relevante, que reflete padrões de mudança dos comportamentos femininos em torno
da intermediação dos conflitos abusivos, assim como de ruptura do silêncio e do
medo vivenciados nas relações abusivas.

Nesta parte do trabalho, o objetivo foi apresentar os dados coletados no decorrer do
ano de 2014 compilados numa planilha, a fim de descrever os contextos conjugais
violentos e, especificamente, os processos adotados pela

PPVD do 34 ° BPM

(Tabela 3).

Rompendo com o silêncio e com o ocultamento de violências, a maioria das
mulheres opta por recorrer à polícia depois de muitos conflitos e de muitas
agressões físicas por parte dos parceiros. Em alguns casos, o silêncio foi criado por
sentimentos de vergonha em relação à violência conjugal vivenciada em uma vida a
dois. Na maioria dos casos, as mulheres apontaram que, com frequência, os
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parceiros as ameaçavam de morte se elas os denunciassem ou fizessem uso de
recurso policial.

A análise empírica levantada nesta dissertação que trata do silêncio das mulheres
em relação a violência sofrida, dialoga com Narvaz e Koller (2006). Conforme
observam os autores que, muitas vezes, as mulheres vitimadas pelos parceiros são
isoladas das redes de parentescos ou da comunidade, o que facilita o controle dos
maridos sobre elas e as impede de estabelecer redes de apoio que lhes permitam
romper com o Ciclo da Violência no qual vivem. Percebeu-se, porém, que o silêncio
e a vulnerabilidade emocional são quebrados no momento em que elas demandam
solução para sua situação conjugal. Em alguns casos, essa atitude é influenciada
por familiares que animam as mulheres a realizar a queixa policial, utilizando-se do
aparato policial do Estado.

Tabela 3
Diagnóstico dos principais atendimentos realizados pela PPVD do 34º BPM – 2014
ATIVIDADE

Total

Total de visitas realizadas

778

Total de vítimas notificadas

186

Total de agressores notificados

133

Apresentação da Lei Maria da Penha
M (mulheres) H (homens)

H =114
M = 40

Casos encerrados pela PVD

179

Casos encaminhados as Redes de atendimento

12

Testemunhas / Denunciantes

78

Reincidências verificadas.

01

Casos recebidos dos parceiros (TJ/MP, CRAS e
outros)

16

Casos monitorados - medidas protetivas

18

Casos atendidos por natureza criminal

L = 08/HT=01/A=28/C=02/E=02/O=15

Palestras/seminários realizados
02
Nota: L - Lesão corporal /H - Tentado/Consumado/A - Ameaça/C - Cárcere privado/E - Estupro/OOutros
Fonte: banco de dados da PPVD do 34º BPM.

Após coletar as informações em relação ao serviço de prevenção realizado pela
PPVD, elaborou-se a Tabela 3 com dados quantitativos referente ao ano de 2014,
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em que foram extraídos as seguintes considerações:
. A PPVD realizou no decorrer do ano de referência 778 visitas
tranquilizadoras, ou seja, em um universo de 2.015 ocorrências registradas,
sendo estas visitas aos envolvidos no caso;
. Dessas visitas, foram notificadas 186 vítimas mulheres e 133 agressores,
conforme modelo de notificação (Anexo D) em cumprimento ao protocolo de
atendimento. Deste total, foi apresentado a Lei Maria da Penha a 114
agressores e 40 mulheres vítimas, sendo verificado, ainda, 179 casos
encerrados pela PPVD, considerados como bem sucedidos em razão das 186
vítimas atendidas. Destes, apenas 12 casos foram encaminhados à rede de
atendimento, pois isso ocorre quando não se chega a uma solução por parte
da PMMG, considerados, assim, como casos crônicos que tiveram outros
desdobramentos.
. Observou se que o silêncio e a vulnerabilidade emocional foram quebrados
em 78 casos, sendo que essa atitude foi influenciada por familiares que
motivaram as mulheres a realizar a queixa utilizando-se do aparato policial do
Estado, ocorrendo, portanto, após quebra de silêncio, apenas um caso de
reincidência. Ou seja, um novo episódio acontecido após o encerramento do
caso.
. Além das denúncias formalizada pelos familiares, outro aspecto verificado foi
o recebimento de 16 outros casos oriundos de órgãos públicos, centros de
referência, casas de abrigo e apoio a mulher vítima da violência doméstica,
etc.;
. De todos os casos insertos na Tabela 3, apenas 18 mereceram uma atenção
especial, com acompanhamento e monitoramento no decorrer de todo ano,
por parte da PPVD.

Destaca-se, ainda, que, deste universo de casos atendidos, verificou-se um total de
56 tipos de crimes contra a integridade física da mulher. Os que tiveram maior
incidência foram a lesão corporal, o homicídio tentado, a ameaça, o cárcere privado,
estupro e outros de menor potencial, tais como danos, apropriação, vias de fatos,
etc.
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Outro dado importante que se verificou na Tabela 3 foi a ocorrência, no decorrer de
todo ano, de somente duas palestra de cunho educativo/preventivo. Observou-se
que a PPVD atuou com maior eficácia na prevenção qualificada aos fatos
registrados ou já consumados.

4.3 Análise dos questionários dos atores envolvidos no processo

Foi utilizada a técnica de entrevista estruturada, baseada em amostra intencional, de
militares e de mulheres vítimas da violência doméstica no município de Belo
Horizonte, envolvidos diretamente nas ocorrências destinadas à PPVD.

A descrição dos dados está organizada em três aspectos.

a) quatro policiais militares da Patrulha de Prevenção à Violência doméstica
(PPVD);
b) 46 policiais militares que atuam nas Companhias da área do 34°BPM.
c) 10 vítimas atendidas pela Patrulha Prevenção à Violência Doméstica
(PPVD).

O primeiro aspecto se refere à descrição aos militares de Segunda Resposta que
compõem a PPVD na área do 34° BPM, observando suas características e
peculiaridades. Essa descrição toma como ponto de partida os pressupostos
exigidos para compor a equipe de prevenção, conforme determinado na instrução
que instituiu o serviço de atendimento à violência doméstica.

O segundo aspecto está relacionado aos militares das respectivas companhias que
compõem a subárea do 34º BPM, sendo que estes atuam diuturnamente como
agentes precursores de Primeira Resposta, avalizando cada caso em particular, a
fim de que possa ser encaminhado para atendimento multidisciplinar por parte da
equipe de PVD.

O terceiro aspecto diz respeito à descrição dos processos de permanência das
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mulheres entrevistadas nos contextos violentos, levando em consideração o
atendimento recebido pelas equipes de Primeira Resposta e de Segunda Resposta,
tomando como aspecto relevante as experiências e vivências das mulheres no
contextos conjugais violentos.

Sobre o teor das entrevistas, extraiu-se que quanto aos quesitos propostos aos
militares de Segunda Resposta, membros da PPVD, 90% destes atuam há cerca de
cinco anos na atividade e possuem curso de capacitação para o atendimento e
enfrentamento da violência doméstica, sendo que todos já fizeram o atendimento às
vítimas. Foram unânimes no quesito de que a implementação nas sedes da
companhia contribuirá significativamente para a diminuição deste fenômeno.
Contudo, a falta de efetivo (recurso humanos) compromete a qualidade dos
trabalhos realizados.

Do que restou apurado quanto aos questionários aplicados aos militares de Primeira
Resposta, apurou-se que 42% exercem a função de comandante de guarnição
policial e 58% atuam como patrulheiros no contato diário com as vítimas de violência
doméstica. O New Public Management (NPM) propõe assemelhar a Administração
Pública à empresa privada, com base na percepção de que o gestor proporcionaria
maior autonomia e flexibilidade para favorecer ajustes na linha de frente, fixar
resultados, firmar contratos e controlar o desempenho organizacional. Verificou-se,
ainda, que 50% destes servidores possuem entre 10 e 20 anos de serviços
prestados à Administração Pública. Chama a atenção a realidade de que 98%
destes militares entrevistados disseram que não realizaram curso de capacitação e
de que desconhecem o treinamento para atuarem nas ocorrências de violência
doméstica, sendo que somente 2% destes tiveram o treinamento adequado,
contrapondo o previsto no protocolo de atendimento às vítimas da violência
doméstica, pós-implementação deste serviço, em face a diretriz 01/20011-1ª RPM,
conforme Anexo B desta pesquisa. Todavia, todos militares foram unânimes em
afirmar que atenderam e encaminharam mulheres vítimas de violência doméstica na
área do 34º BPM para atendimento e acompanhamento da PPVD.
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Cohen e Felson (1979), como citado em Moreira (2006), apresentam a teoria sobre o
Triângulo do Crime, descrevendo a convergência temporal e a espacial de três
elementos, ou condições, para o delito acontecer: um ofensor motivado (offender),
um alvo disponível (target) e um local propício (place), o que confirma a existência
do fenômeno cotidiano atendido pelos entrevistados. Outro dado importante que se
extraiu da pesquisa é a necessidade da criação e emprego de uma equipe da PPVD,
o que contribuirá para a diminuição do fenômeno em cada subárea, conforme
respondido pelos entrevistados. Contudo, a fim de que possa ser implementado um
serviço de qualificado e de qualidade por parte da Administração Pública ao cidadão
(considerado o cliente), esbarra-se na falta de efetivo. Outro aspecto importante
verificado nas respostas prende-se à resistência por parte da vítima em dar
continuidade ao procedimento, sendo que destes entrevistados 70% alegaram a
inércia da vítima.

Segundo Soares (1999), o crime de violência doméstica contra a mulher se
manifesta em forma de ciclos, cada qual compreendendo três fases: construção da
tensão; explosão da violência; e lua de mel. Verificou-se, ainda, que 30% dos
entrevistados alegaram a falta de recursos humanos. Embora se trate de uma
realidade constatada, em suma, a proposta do Estado é trabalhar de forma conjunta
e integrada, levando em consideração as vicissitudes regionais e as prioridades da
população, de maneira que o resultado final permita que Minas Gerais seja, no
futuro, o melhor estado para se viver aos olhos da sociedade e de cada cidadão
(Vilhena, 2012, p. 7).

Quanto às vítimas atendidas pela PPVD, foi possível observar que a PPVD tem
cumprido o protocolo de atendimento constante na Instrução 01-2001-1ª RPM,
sendo que 100% receberam um atendimento satisfatório, com explicação da Lei
Maria da Penha. Destas, 70% foram encaminhadas às DEAMs, 20% ao Ministério
Público (MP) e 10% ao CRAS. Outra constatação é que as vítimas foram unânime
em afirmar que a PPVD realizou contato pessoal e que não foram agredidas após
este contato, observando-se, assim, a quebra do Ciclo da Violência Doméstica.
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Segundo Houaiss e Villar (2009, p. 1549), prevenir é “dispor com antecipação (algo)
de modo que se evite mal ou dano". Sob o foco da criminologia, prevenir é “intervir
na etiologia do problema criminal”, a fim de que sejam neutralizadas suas causas e
suas raízes, o que confirma as respostas dadas ao quesito 10, de que 80%
alegaram que houve solução do problema e apenas 20% disseram que foi resolvido
em parte (Diretriz n. 03, 2010).

4.4 Outras constatações observadas

Todos os entrevistados foram unânimes em relatar que possuem o conhecimento da
Lei Maria da Penha, o qual é sempre atualizado por intermédio da realização de
palestras e seminários destinados aos órgãos da Rede de Atendimento a Violência
Doméstica. A capacitação dos policiais militares da Patrulha de Prevenção à
Violência Doméstica (PPVD) é um dos objetivos específicos da Instrução 01/1º
RPM/2011.

A atuação da PPVD, avaliada pelas vítimas de violência doméstica, demonstra a
satisfação em receber a atenção do Estado em seu ambiente familiar, fato
corroborado por 100% daquelas que avaliaram o trabalho realizado como ótimo.

Quanto ao envolvimento e integração da PMMG com os demais órgãos da Rede de
Atendimento a Violência Doméstica, todos os policiais militares descreveram
somente o contato da PPVD.

O envolvimento e a integração da equipe da PPVD com os demais órgãos da rede
de atendimento à violência doméstica ocorrem especialmente com a DEAMs.

Os quatro policiais militares da PPVD entrevistados descreveram que todas as vezes
em que foi necessário o encaminhamento pessoal das vítimas de violência
doméstica, realizou-se o contato com os órgãos da rede de atendimento. Nos casos
de urgência, foi produzido um relatório ao Ministério Público e, em alguns casos
mais simples, é realizada a orientação às vítimas sobre os órgãos da rede de
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atendimento.

A solicitação de provas ou de testemunhas por parte da polícia foi percebida como
um empecilho pelas mulheres, na medida em que nem sempre foram encontradas
pessoas que concordassem em testemunhar ou, mesmo, pelo fato de a violência
ocorrer no campo privado.

Em muitas ocasiões, os parceiros foram advertidos pelos policiais para não
cometerem atos violentos contra suas parceiras, o que surtiu efeito, com base nos
questionários aplicados e respondidos pelas vítimas.

Os militares da PPVD relataram que buscam a realização de uma reunião periódica,
porém os demais órgãos não contribuem para isso. A Polícia Militar e os órgãos da
rede de atendimento necessitam de uma comunicação pessoal mais frequente,
sendo demonstrado pelas entrevistas que não há uma atuação integrada com todos
órgãos, articulada e cooperativa, em que se verifica falta de sinergia entre os órgãos
públicos.

A seguir, apresentam-se as considerações finais desta pesquisa.
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5 Considerações Finais

O objetivo geral desta pesquisa foi "Analisar a efetividade quanto a atuação da
Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) do 34º BPM, em face do
cumprimento do protocolo de atendimento constante na Instrução 01-2001-1ª RPM
na região Noroeste de Belo Horizonte".

Geograficamente, o estudo contemplou a região Noroeste de Belo Horizonte, área
de responsabilidade do 34º BPM, enquanto temporalmente compreendeu os dados
acerca dos atendimentos realizados a partir de janeiro a dezembro de 2014.

O que se observou foi a realização deste serviço de maneira fragmentada, em que
cada órgão cumpriu o seu papel sem integrar-se com os demais, estando incluída
neste rol a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Salienta-se que não foi
objeto de estudo verificar onde está o problema, mas apenas a atuação da PPVD.

Na Polícia Militar de Minas Gerais, a evolução da gestão com base em um modelo
gerencial no estado, foi acompanhada por meio do alinhamento da gestão do
governo do estado, sendo que as ações foram planejadas e definidas no Plano
Estratégico que contempla o período de 2012 a 2015.

Em relação ao crime de violência doméstica, constatou-se a gravidade deste crime e
os efeitos danosos às vítimas, sendo que a ação da Patrulha de Prevenção à
Violência Doméstica (PPVD) busca a prevenção por intermédio do contato pessoal
com a vítima e o autor das agressões.

Quanto ao objetivo geral de analisar a atuação da PPVD, em face do cumprimento
do protocolo de atendimento constante na Instrução 01-2001-1ª RPM na região
Noroeste de Belo Horizonte, verificou-se que este tem sido cumprido em parte, uma
vez que se verifica a necessidade, também, de estes serviços serem estendidos às
demais vitimas da violência doméstica, tais como: crianças, idosos e deficientes;
enfim, pessoas que necessitam do acolhimento do Estado no combate a este
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fenômeno. Todavia, quanto ao serviço da PPVD, nesta pesquisa o objetivo foi
analisar sua atuação no atendimento, na opinião dos atores envolvidos no processo
quanto às vítimas localizadas na região Noroeste de Belo Horizonte.

Sobre os objetivos específicos, a descrição da atuação da PPVD foi realizada por
intermédio dos dados apresentados nos gráficos no decorrer de 2014 e de 2015.
Demonstrou-se, com base nas informações apresentadas, que a atuação da PPVD
necessita de monitoramento para acerto de ações que ensejem o cumprimento do
protocolo de atuação previsto no programa de prevenção.

As informações da continuação do serviço da PPVD pelos demais órgãos da rede de
enfrentamento foram demonstradas por meio da apresentação dos dados constantes
dos gráficos e das respostas das vítimas, bem como das entrevistas com os
coordenadores de órgãos de proteção e assistência à mulher. Verificou-se, também,
o encaminhamento aos diversos órgãos, sendo a Delegacia Especializada de
Atendimento a Mulher (DEAM), o Centro de Referência Especializado e Assistência
Social (CREAS) e o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) os principais
locais de encaminhamento de vítimas de violência doméstica contra a mulher.
Porém, verificou-se pelas entrevistas o pouco contato formal ou informal entre os
órgãos da rede de atendimento e a PPVD.

A atuação da PPVD para a diminuição da reincidência de vítimas foi verificada por
meio da apresentação dos dados nas Figuras 14 e 16, representadas, nas quais
apurou um número maior de reincidência na subárea da 17ª Cia PM. Contudo, o
diagnóstico constante na tabela 3, fornece o resultado de que nenhuma das vítimas
sofreu nova agressão depois da presença da Polícia Militar, havendo a necessidade
de continuidade e agilidade no desenvolvimento do programa de prevenção às
vítimas de violência doméstica.

O resultado final das ocorrências e o trabalho com cada vítima necessitam de um
estudo à parte, com apoio em melhores dados, os quais podem ser obtidos com o
monitoramento de ambas as partes, sendo que estes resultados ainda não constam
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no banco de dados da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.

A pergunta norteadora da pesquisa foi respondida, uma vez que as ações da PPVD
oportunizam à vítima o conhecimento de seus direitos previstos em lei, além de
intervenções imediatas contra o autor, que, muitas vezes, reside com a vítima.
Porém, verificou-se que os policiais militares de Primeira e de Segunda Resposta
executam o trabalho de forma fragmentada. Quando ocorre alguma ação conjunta,
esta se dá de maneira informal e sem o estabelecimento de diretrizes de atuação
previamente planejadas.

O que se pretendeu com esta pesquisa foi oferecer uma contribuição para a atuação
da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, apresentando um estudo sobre as
ações da PPVD e sua influência para minimizar os impactos causados às mulheres
vítimas da violência doméstica e maximizar os resultados, a fim de alcançar os
objetivos propostos.

Verifica-se, ainda, que a atuação da PPVD numa rede de serviços busca a atuação
conjunta dos órgãos existentes da Rede de Enfrentamento e Atendimento. Além do
mais, possibilita a satisfação das vítimas da violência doméstica com o atendimento
e propicia o alcance do resultado pretendido pela Administração Pública, por meio
órgãos de Defesa Social.

Com base nos princípios constitucionais (da república, da democracia, do Estado de
direito, da cidadania e da dignidade da pessoa humana), bem como nos direitos
fundamentais (à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança), na Carta Magna
brasileira vislumbra-se uma nova concepção de segurança pública, mediante a
ampliação de seus “agentes”, não apenas prevendo a atuação dos órgãos policiais,
mas também alargando também a efetiva participação do cidadão e das entidades
civis nas questões atinentes a segurança pública.

Destaca-se que a atuação da polícia e dos demais atores envolvidos tem por
objetivo central promover a vinculação da segurança pública com ações sociais de
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prevenção, controle e repressão à violência doméstica, em face da implementação
da Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica. Tais atitudes, certamente,
superam o sistema policial convencional, instituindo a atuação preventiva e
repressiva qualificadas, valorizando a resolução pacífica dos conflitos e motivando a
interação das instituições à comunidade.

Diante do exposto e das análises efetuadas, este estudo visou colaborar com as
ações preventivas na área do 34º BPM. Finaliza-se apresentando as seguintes
sugestões:

a) Aprimorar o banco de dados da PPVD, de maneira que esteja disponível
para consulta e pesquisa, possibilitando a verificação das informações de
vítimas reincidentes e os órgãos acionados ou procurados pelas vítimas.
b) Realizar um planejamento anual, formalizando uma reunião mensal, com a
participação de todos os órgãos de atendimento à violência contra a mulher,
em que a PPVD possa induzir à participação de todos atores em rede de
serviços de atendimento à violência doméstica na sede da 1ª RPM.
c) Verificar a disponibilidade de envio das denúncias do telefone 100, 180, 190
para a PPVD, uma vez que estas não são direcionadas para as equipes
multidisciplinar de cada região.
d) Criar uma rotina de monitoramento das medidas protetivas das vítimas, bem
como da situação criminal dos autores de violência doméstica. O início do
monitoramento se dará com a visita à vítima.
e) Promover campanhas periódicas para maior divulgação dos trabalhos da
Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica na na área do 34° BPM, por
meio dos serviços da Base Comunitária Móvel (BCM).
f) Apesar de os serviços terem sido implementados a priori para o atendimento
à mulher vítima da violência doméstica conjugal, verifica-se a necessidade de
ampliar os serviços de atendimento às demais vítimas (idosos, crianças).
Contudo, para maior eficácia dos trabalhos, faz-se necessária a implementação
dos serviços em todas as subáreas, com o treinamento dos policiais militares,
uma vez que a violência doméstica não se restringe somente a vitimização de
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gênero, todavia, a todos integrantes do lar.
g) Sabendo-se que a falta de efetivo e de recurso logístico revela-se como um
fator que dificulta a eficácia da prestação dos serviços, verifica-se, ainda sim, a
necessidade da criação da PPVD em todas as subáreas das companhias,
com a finalidade de contribuir para a diminuição do fenômeno e atendimento da
alta demanda.
h) Sugere-se a divulgação dos serviços nos meios de comunicação local, além
da necessidade de proferir palestras para as comunidades acerca dos
trabalhos realizados pela PMMG e de promover estes serviço, com o objetivo
de facilitar o acesso da população e enaltecer o trabalho realizado pelos nobres
policiais e sua consequente valorização e reconhecimento, e;
i) Embora o serviço de PVD seja um portifólio da administração pública
(PMMG) ao cidadão, observou-se que a denominação “Serviço de Prevenção a
Violência Doméstica” não condiz com a realidade empregada diuturnamente,
sendo mais adequado, com base no que foi pesquisado, a alteração do nome
para “Serviço de Atendimento à Violência Doméstica”, uma vez que a patrulha
composta por militares de segunda resposta, passam atuar de forma efetiva e
eficaz somente após a consumação dos fatos ocorridos e registrado pelas
equipes de primeira resposta.

Todavia, a realidade demonstra a necessidade de maior conscientização do cidadão
para que se empenhe e participe efetivamente das questões pertinentes à
segurança pública, a fim de que haja maior concretude e eficácia dos preceitos
constitucionais amparados pela Administração Pública (Estado), mormente aqueles
fulcrados nos direitos humanos e na preservação da vida, da saúde e da integridade
física, especialmente no que diz respeito às mulheres.
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Anexo A
(FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO) À INSTRUÇÃO Nº 01/2011-1ª RPM )

PRIMEIRA REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR
SERVIÇO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Ao realizar visita domiciliar deverão ser preenchidas as questões abaixo, afim de
nortear os trabalhos da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Obs.: Esse
formulário deverá ser preenchido sempre na SEGUNDA VISITA.

Vítima: ______________________________________________
Autor : ______________________________________________
Data da Avaliação: ______/________/____________

INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

A) Tipo de relacionamento:

( ) Namorados ( ) Casados ( ) União estável ( ) Outro parentesco.
Qual ? _______________.

B) Tempo de Relacionamento: ___________ anos _______ meses.

C) Possui Filhos?

( ) Não ( ) Sim Quantos: _______________
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO:
1. Há quanto tempo ocorre a violência doméstica? ____________

2. Ele já foi preso?
( ) Não ( ) Sim - Quantas vezes?_________
Motivo: ____________________________________________________________

3. Ele faz uso de alguma substância entorpecente ou álcool?
( ) Não sabe informar ( ) Não ( ) Sim Qual(is)?

4. Ele faz acompanhamento psicológico ou psiquiátrico?
( ) Não ( ) Sim - Com qual frequência?_______________________________
Motivo: ____________________________________________________________

5. Ele já ameaçou ou tentou suicídio?
( ) Não ( ) Sim - Quantas vezes?_________
Motivo: ____________________________________________________________

6. O agressor parece louco?
( ) Não ( ) Sim -Por que?

7. O agressor possui arma de fogo ou faca? Ele já utilizou a arma contra você
ou outra pessoa?
( ) Não sabe informar ( ) Não ( ) Sim Qual(is)?

8. O agressor já esteve preso anteriormente? Ele tem medo da justiça?
( ) Não ( ) Sim - Quantas vezes?_________
Motivo: ____________________________________________________________

9. Ele já a manteve presa dentro de casa (cárcere privado)?
( ) Não ( ) Sim Quantas vezes? __________
Porque? ___________________________________________________________
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10. O agressor já tentou controlar sua vida de outras maneiras e isolou você de
sua família e amigos?
( ) Não ( ) Sim. Quantas vezes?
Como? ____________________________________________________________

11. Ele já ameaçou agredir você caso tente sair de casa?
( ) Não ( ) Sim - Quantas vezes?_________

12. Você já tentou sair de casa?
( ) Não ( ) Sim - Quantas vezes?_________
O que aconteceu? ___________________________________________________

13. Ele já lhe forçou a manter relação sexual quando você não queria?
( ) Não ( ) Sim

14. Ele fica te seguindo ou vigiando ?
( ) Não ( ) Sim

15. Ele faz algum de tipo de chantagem ou ameaça?
( ) Não ( ) Sim Qual(is)? _______________________________________

16. Ele já quebrou/danificou algum de seus pertences?
( ) Não ( ) Sim Qual(is)? ______________________________________

17. Você o considera violento?
( ) Não ( ) Sim -Nota ( 0 a 10 – avaliação da vítima ) __________________
CONCLUSÃO:
Grau de risco baseado nas informações prestadas pela vítima:
( ) RISCO MÉDIO ( ) RISCO ALTO ( ) RISCO EXTREMO
Observações e/ou sugestões:
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AVALIADOR:

UEOp:______________ Nº PM: ________________ P/G: _____________________

Nome: _____________________________________________________________

Local/Data/Hora:
___________________________________________________________________
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Anexo B

GRADE CURRICULAR PARA O TREINAMENTO DOS MILITARES DE PRIMEIRA
RESPOSTA - INSTRUÇÃO Nº 01/2011-1ª RPM

DIA HORÁRIO CONDUÇÃO TEMA/ASSUNTO
08:30 às 09:00 Coordenação do Treinamento + Coordenação Recepção dos/as
discentes
09:00 às 12:00 Coordenador Geral do Serviço PVD: Apresentação e sensibilização
sobre o tema/ discussão do Protocolo de Atendimento.

Primeiro Dia

14:00 às 16:00 Advogado/Ass. Jurídico Estudo da Lei Maria da Penha: Definição da
Lei,
seus alcances, aplicação, histórico, objetivos e especificidades em relação ao
Protocolo de Atendimento da PMMG.

16:30 às 18:00 Palestrante do CODIM (Coordenadoria dos Direitos da Mulher da
Prefeitura de Belo Horizonte) Rede de Proteção às Mulheres RMBH: apresentação
dos serviços (Reflexões subjacentes: relações de gênero, perenidade das relações
violentas, percursos/objetivos dos atendimentos, interdisciplinaridade etc.).

Segundo Dia

08:30 às 10:00 Palestrante da CEPAM (Coordenadoria Especial de Políticas para as
Mulheres do Estado de Minas Gerais) Rede de Proteção às mulheres: Apresentação
dos serviços do Estado. (Reflexão subjacente: estatísticas da VD, políticas públicas
de enfrentamento, parcerias necessárias etc.).10:30 às 12:00 Oficial QOS Psicóloga
Metodologias de intervenção em ocorrências de VD: Escuta Ativa.

14:00 às 17:00 Coordenação Metodológica Oficina Prática de 1ª Resposta.
17:00 às 18:00 Coordenação Geral Atividade de Encerramento.
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Anexo C
GRADE CURRICULAR PARA O TREINAMENTO DOS MILITARES DE
SEGUNDA RESPOSTA - INSTRUÇÃO Nº 01/2011-1ª RPM
Segunda-Feira / Disciplina
Enfrentamento da violência doméstica contra mulheres: Perspectiva comparada Lei
Maria da Penha: Legislação nacional e internacional e desafios à sua implementação
Reforço Didático Oficina prática de atendimento de Segunda Resposta
Terça-Feira/ Disciplina:
Violências, desigualdades e DDHH: reflexões sobre a sociedade contemporânea Lei
Maria da Penha: Aspectos jurídicos e práticos de sua aplicação Princípios da análise
criminal: “Instrumentalização de banco de dados” Avaliação
Quarta-feira/ Disciplina:
Conceitos, desafios, finalidade e possibilidades da rede de enfrentamento a violência
contra mulheres na perspectiva das políticas publicas focadas da proteção às
mulheres
Quinta-feira/ Disciplina:
Fundamentos da violência doméstica contra mulheres / Dados estatísticos sobre a
violência doméstica contra mulheres continuação Protocolo de Atendimento às
Vítimas de
Violência Doméstica continuação Solenidade de lançamento do Serviço
Sexta Disciplina:
Apoio psicossocial às mulheres: “Porque elas permanecem em situação de violência:
Mitos e estereótipos sobre a violência contra mulheres” Escuta Ativa: “Uma
ferramenta para interação e intervenção”
Sexta-feira/ Disciplina:
Atividade semi dirigida de fixação Ações da Segunda Resposta: “O papel/missões da
equipe especializada no atendimento a violência doméstica contra a mulher”
18:10h ENCERRAMENTO
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Anexo D
FORMULÁRIOS PARA NOTIFICAÇÃO DA VÍTIMA E AGRESSOR
MILITARES DE SEGUNDA RESPOSTA- À INSTRUÇÃO Nº 01/2011-1ª RPM
SERVIÇO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20____.

Ilmo(a). Senhor(a),
A Polícia Militar está comprometida em prevenir a violência doméstica:
violência doméstica é crime e a Polícia adota sérias providências contra aqueles que
praticam crime.
Em razão da gravidade em que se encontra a violência contra a MULHER, a
Polícia Militar está desenvolvendo um programa de prevenção com o objetivo de
quebrar o ciclo da violência e impedir a sua repetição.
Verificando os boletins de ocorrências, consta nos registros da Polícia Militar
seu envolvimento em _________ ocorrências policiais conforme os boletins de
números

__________________________________________________________________ .

Em razão disso, e em atendimento ao contido na Lei nº 11.340/06, LEI MARIA
DA PENHA, comunico-lhe que a senhora foi inscrita em um Programa de Prevenção
à Violência Doméstica.

SERVIÇO DE PREVENÇÃO
Ilma. Sra. _________________________________________________________
Rua ______________________________, nº ____

_______________________________________________
RECEBI UMA CÓPIA EM ___ / ____ / _____
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Anexo E
PRIMEIRA REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR
TRIGÉSIMO QUARTO BATALHÃO
FICHA DE ACOLHIMENTO DA 2ª RESPOSTA

ORIGEM:___________ NATUREZA:___________ N° DESPACHO:________

1ª VISITA___/___/___
BO:____________________OBS:________________________________________
___________________________________________________________________
2ª VISITA___/___/___
BO:____________________OBS:________________________________________
___________________________________________________________________
3ª VISITA___/___/___
BO:____________________OBS:________________________________________
___________________________________________________________________
4ª VISITA___/___/___
BO:____________________OBS:________________________________________
___________________________________________________________________
5ª VISITA___/___/___
BO:____________________OBS:________________________________________
___________________________________________________________________

ENCAMINHAMENTO:________________________REINCIDENTE: SIM ( ) NÃO ( )

VÍTIMA:__________________________________________________________
IDADE:______RG:_______________
REL.
VIT/AUT:_______________FILHOS:_____________RESIDE/AUTOR:________TEM
PO/REL:_______________
PROF:______________________ESCO:_______MEDIDAS:___________________
___________________________________________________________________
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END:_______________________________________________________________
TEL:________________________________________________________________

AUTOR:______________________________IDADE:_______ RG:______________
ANTECEDENTES:_____________PROFISSÃO:____________________________
END:_______________________________________________________________
TEL:________________________________________________________________

N° DE REDS REGISTRADOS PELA
VÍTIMA:_____________________________________________________________
OBS:_______________________________________________________________

( ) RISCO MÉDIO ( ) RISCO ALTO ( ) RISCO EXTREMO

AVALIADORES
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Apêndice A

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Prezado Entrevistado:

Eu, Cláudio Marcos Santos Oliveira, estudante do curso de Mestrado
Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo (FPL), estou realizando
uma pesquisa sob a supervisão da Prof.º Dr.º Ronaldo Lamounier Locatelle. Esta
pesquisa tem por objetivo efetuar levantamento acerca da atuação da Patrulha de
Prevenção à Violência Doméstica do 34º BPM, a qual atua na região Noroeste de
Belo Horizonte.
Sua participação envolve uma entrevista, por meio de questionário, a ser
respondida por múltipla escolha, além disso, sua participação é voluntária, tendo a
total liberdade de recusar ou desistir da participação durante a realização da
entrevista.
Sua identidade será mantida sob o mais total sigilo. Nenhuma informação que
propicie sua identificação será divulgada.
O Sr.(a) receberá uma cópia deste termo de consentimento, no qual consta
endereço e telefone deste pesquisador, caso queira esclarecer eventuais dúvidas.

Atenciosamente.

Cláudio Marcos Santos Oliveira
Mestrando em Administração

Declaro que entendi os objetivos desta pesquisa e concordo com a realização desta
entrevista.
________________________
Local e Data

____________________________________
Assinatura do Participante
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Apêndice B

Questionário aplicado às vítimas atendidas pela Patrulha de Prevenção à
Violência Doméstica do 34ºBPM, na região Noroeste de Belo Horizonte

Esta dissertação tem por objetivo pesquisar a atuação da PPVD do 34º BPM. Assim,
solicito que sejam respondidas as questões abaixo. Saliento que não há
necessidade de se identificar.
1 – Você recebeu o atendimento da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica?
(

) Sim

(

) Não

2 – Você recebeu a explicação sobre a Lei Maria da Penha, principalmente sobre as
medidas protetivas?
(

) Sim

(

) Não

3 – Você recebeu a informação sobre os órgãos do município que podem auxiliar na
solução de algum problema físico ou emocional?
(

) Sim

(

) Não

4 – Você foi atendida por algum outro órgão devido a violência doméstica?
(

) DEAM - Polícia Civil ( ) Promotoria ( ) CRAS/CREAS (

) Outro ( ) Nenhum

5 – A Patrulha de Prevenção á Violência Doméstica realizou contato com o autor das
agressões?
(

) Sim

(

) Não

6 – Você foi agredida depois que os policiais estiveram em sua residência e
conversaram com você e o autor?
(

) Sim

(

) Não
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7 – Quanto tempo houve entre o registro da ocorrência pela Viatura de Atendimento
Comunitário e a visita da PPVD?
(

) 1 dia

(

) 2 dias (

) 3 dias

(

) 4 dias (

) 5 ou mais dias

8 – O tratamento dispensado pela Polícia Militar foi?
(

) Ótimo (

) Bom (

) Regular (

)Ruim

9 – Após o acionamento via 190 ou 180, você teve uma resposta satisfatória dos
órgãos públicos?
(

) Sim

(

) Não

10 – A PPVD conseguiu solucionar sua dificuldade familiar
(

) sim

(

) não

(

) em parte

104

Apêndice C

Questionário aplicado aos policiais militares que atuam no 34º BPM
região Noroeste/BH

Esta dissertação tem por objetivo pesquisar a atuação da PPVD do 34º BPM. Assim,
solicito que sejam respondidas as questões abaixo. Saliento que não há
necessidade de se identificar.

a) Dados preliminares:
(

) Comandante de Guarnição Policial (

) Patrulheiro (

) membro PPVD

b) Tempo de serviço:
(

) 3 a 5 anos

(

) 5 a 10 anos (

) 10 a 20 anos

(

) 20 a 30 anos

1 - Qual a capacitação que realizou para trabalhar no atendimento à violência
doméstica?
(

) Curso na PMMG

(

) Curso Superior (

) Curso de Capacitação (

)

Nenhum Curso

2 - Você já fez o atendimento de alguma vítima de violência doméstica ?
(

) sim

(

) Não

3 - Você já fez o encaminhamento de vítimas para outros órgãos ?
(

) sim

(

) não

4 - Você participou de treinamento para primeira e/ou segunda resposta às
ocorrências decorrentes da violência doméstica ?
(

) sim (

) não (

)desconhece o treinamento
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5- Dê sua opinião sobre o emprego de uma equipe de PPVD, em cada Cia do 34 º
BPM, visando um atendimento qualificado e eficaz.
(

) atenderá a demanda de cada subárea;

(

) não atenderá a demanda de cada subárea;

(

) contribuirá para a diminuição da violência doméstica;

(

) Não contribuirá para a diminuição da violência doméstica

6- Qual(is) a(s) dificuldade(s) enfrentada(s) no atendimento à vítima da violência
doméstica?
(

) falta de efetivo

(

) falta de treinamento

(

) dificuldade de encaminhamento para o serviço de rede

(

) resistência da vítima em cumprir as orientações dadas

(

) outros.

Especificar:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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