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Resumo: A violência contra as mulheres é um fenômeno mundial que atinge as 

mais diversas populações. A sua perpetuação se sustenta em elementos como a 

reprodução cultural arraigada no machismo. Até a entrada em vigor da Lei Maria 

da Penha, o Brasil não possuía mecanismos específicos para combater a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Entretanto, mesmo após a vigência da lei 

federal Maria da Penha, a violência não cessou, de modo que tornou-se necessário 

todos os entes federativos adotarem suas próprias medidas protecionistas. Diante 

desse cenário, o Município de Natal/RN, após alguns anos com dificuldade para 

que a lei entrasse em vigor, implementou a Patrulha Maria da Penha, com o escopo 

de garantir o cumprimento das medidas protetivas determinadas pelo Poder 

Judiciário em favor da mulher vítima de violência. Nesse diapasão, o relato 

constatou que os gestores municipais encontraram dificuldades para implementar o 

Programa, visto que não possuíam nenhuma estrutura e orçamento. Como também 

identificou quais medidas determinadas pela lei municipal que instituiu o Programa 

estão sendo devidamente cumpridas e quais não são adequadas devido a realidade 

da cidade. Além disso, como resultado principal é perceptível que há mudança na 

qualidade de vida da vítima, garantindo proteção. Por fim, é recomendável que a 

Patrulha possa monitorar os dados de suas ações e resultados. 
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INTRODUÇÃO  

 
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020) durante a pandemia, no 

Brasil, houve um aumento de 3,8% nas chamadas para o 190 sobre casos de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, chegando a um total de 147.379 chamadas. Considerando o grande 

número de mulheres que sofrem, frequentemente, sucessivas agressões, em sua maioria em 

situações de vulnerabilidade e risco perante o agressor, torna o tema um problema público e 

relevante. E muitos desses casos resultam na morte da vítima, contribuindo para o aumento do 

feminicídio no país. 

Segundo dados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o número de casos de violência 

contra a mulher registrados em 2020, no Estado, foi cerca de 36% maior, se comparado ao mesmo 

período de 2019. No período de janeiro a outubro do ano de 2020 foram notificados 3.580 

episódios desse tipo de violência, contra 2.631 nos meses correspondentes do ano de 2019 

(Tribuna do Norte, 2021). O período mais crítico foi outubro, com 483 casos, contabilizando um 

aumento de 55,8% com relação ao mesmo mês de 2019, que teve 310. Em janeiro, teve 

crescimento de 53,5% e em fevereiro no patamar de 75,1% (Tribuna do Norte, 2021). 

O Mapa da Violência apresenta que no município de Natal o número homicídios de 

mulheres entre 2009 e 2013 foram os seguintes: 

 

Quadro 1: Número e taxas médias de homicídio (2009/2013) de mulheres no Município de 

Natal/RN 

Município UF 

População Homicídio de mulheres Taxa 

Posição 

Média 2009 2010 2011 2012 2013 Média 

Natal RN 

429.523 18 21 22 18 27 4,9 

620º/5565 

Fonte: Mapa da Violência, 2015. 

 

 

Um dos componentes da manutenção dos ciclos da violência doméstica é a dependência 

financeira por parte da vítima em relação ao agressor. Outro componente está relacionado à 

dependência afetiva onde a fragilidade emocional e o fato de muitas vítimas possuírem filhos com 

os agressores, além do medo, são fatores que dificultam a denúncia.  Em outros casos, quando a 

vítima tem coragem de denunciar, esses fatores ainda ocasionam a desistência do registro por 

parte da vítima. 
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Essa violência não se restringe apenas à agressão física, que resulta em lesão corporal. 

Também são tipificações de violência contra a mulher a violência psicológica, causando danos 

emocionais com ameaças, humilhação, perseguição; a violência sexual, quando força a mulher a 

praticar um ato sexual, expõe a mulher à imagens íntimas, força a mulher a praticar um aborto; 

violência moral através de calúnia e difamação e violência patrimonial, quando o homem não 

permite que a mulher tenha sua liberdade financeira, administrando seus próprios bens ou 

causando-lhe prejuízos quanto aos que possui. (MUNDO EDUCAÇÃO, 2020). 

Além disso, o contexto vivenciado pela Covid-19 tem ocasionado a dificuldade no acesso 

das vítimas de violência doméstica aos serviços públicos e instituições que compõem a rede de 

proteção, uma vez que instrumentos que usualmente as mulheres utilizam para denunciar casos 

de violência doméstica, como delegacias, adotaram medidas sanitárias com restrições de 

funcionamento. 

Outro ponto importante que implicou em dificuldade de denúncias de novos casos foi o 

distanciamento social imposto pelos órgãos superiores, a partir de orientações da Organização 

Municipal de Saúde - OMS, visto que a mulher passou a ter menos contato com amigos, familiares 

e colegas de trabalho para relatar sobre as agressões sofridas. Como também o aumento da 

convivência no ambiente doméstico com o agressor enseja no aumento das agressões e 

intimidação à vítima em buscar ajuda. 

Dessa forma, em virtude desses casos de agressão, o legislador se deparou com a 

necessidade, junto à sociedade, de criar mecanismos para conter o crime de violência. Por isso, 

desde 2006 existe em âmbito nacional a Lei Maria da Penha, que visa proteger as mulheres vítimas 

de violência doméstica e familiar. Porém, mesmo diante dessa norma federal, não foi suficiente 

para impedir o aumento nos casos, sendo necessário o auxílio em outras esferas de governo para 

a sua eficácia. 

Assim, de forma complementar a legislação federal, em algumas cidades do Brasil foi 

implantado o programa “Patrulha Maria da Penha”, no intuito de deixar mais eficaz o combate de 

agressão doméstica contra a mulher, com o escopo de fazer o agressor respeitar a medida protetiva 

imposta por ordem judicial e evitar novas agressões e consequentemente possíveis mortes. Entre 

as cidades brasileiras que implementaram recentemente esta política foi a Cidade do Natal/RN. 

Diante dos elementos expostos, considera-se que esse monitoramento é relevante para 

administração pública municipal e para a população, bem como para a proponente da lei e os 

executores, pois esses poderão aprimorar mecanismos a partir do primeiro ano de implementação 

da Patrulha Maria da Penha em Natal - RN. Ademais, espera-se que com os resultados 

apresentados, possam contribuir para a gestão no monitoramento da Patrulha e apontar melhorias 

para a sua execução à luz da sua lei. 
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 Foram monitoradas as ações da Patrulha Maria da Penha no município de Natal/RN na 

observância do cumprimento da sua finalidade protetiva, verificando as condições estruturais de 

implementação do Programa; identificando de que forma a articulação em rede tem se 

desenvolvido no âmbito do Programa para a garantia do atendimento especializado às mulheres; 

e observando de que forma a Patrulha tem atuado na dimensão educativa e da segurança do 

enfrentamento à violência doméstica com os diversos atores sociais. 

 A proposta metodológica desse plano foi elaborada na perspectiva quali-quanti de 

pesquisa com o uso de diferentes técnicas de pesquisa para levantamento e apreciação dos dados. 

Realizou-se pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e entrevistas estruturadas e 

semiestruturadas. Para a análise dos dados, seguiu-se a análise dos dados relacionados às 

dimensões dos indicadores relacionados aos objetivos propostos à política pública em questão. 

Na sequência, apresenta-se a análise dos dados a partir dos indicadores relacionados às 

dimensões assistência, segurança, educação, infraestrutura e logística e articulação em rede. Por 

fim, encontram-se recomendações finais apontadas pelo grupo a partir da experiência do 

monitoramento da política que poderão subsidiar a gestão no monitoramento interno. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CASO – HISTÓRICO 

 

Historicamente o Brasil naturalizou a violência contra a mulher. Esse processo pode ser 

observado pela história da legislação brasileira, uma vez que os direitos das mulheres eram mais 

restritos em relação aos direitos dos homens. No código Criminal de 1830 os homicídios de 

mulheres eram atenuados em razão do adultério. No Código Civil de 1917 a mulher era 

considerada incapaz de casar-se. Apenas na Constituição de 1988 garantiu a mulher igualdade nas 

relações matrimoniais em relação aos bens e aos filhos do casal. Somente em 2005, o Código 

Penal foi alterado e extinguiu a punição dos crimes contra honra e desobrigou os casamentos após 

a consumação de relações sexuais. 

Com o reconhecimento de algumas garantias às mulheres, as discussões na agenda 

pública acerca das violações de direitos desse segmento ganharam destaque no âmbito federal. 

Inclusive, sob pressão de movimentos sociais e parlamentares apoiadores dessa pauta temas de 

combate à violência e à desigualdade de gênero passaram a ser enfrentados por meio da 

formulação de políticas públicas para a proteção e atendimento às mulheres. 

Com o propósito de enfrentar a violência doméstica e familiar contra mulheres em nível 

nacional, a Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo ex-Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. Maria da Penha, vítima de violência doméstica e familiar, foi tomada como 

um caso emblemático no Brasil diante da sua luta para acesso à justiça por meio da 
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responsabilização do seu agressor e a sua proteção, o que fez com que a Lei fosse nominada em 

razão do seu enfrentamento. 

Maria da Penha casou-se com o colombiano Marco Antonio Heredia Viveros em 1976, 

que após conseguir a cidadania brasileira, passou a agredi-la. Em 1983, enquanto Maria da Penha 

dormia, ela levou um tiro nas costas que atingiu a terceira e a quarta vértebra torácica, o que a 

deixou paraplégica. O agressor alegou legítima defesa de um assalto, de modo que após o 

tratamento hospitalar, a vítima voltou para casa, ficou em cárcere privado e sofreu uma tentativa 

de ser eletrocutada durante o banho. Além de todas as agressões, a vítima necessitou do auxílio 

da família para contar que estava sofrendo agressões e precisava deixar o lar, com todo cuidado 

para que não perdesse a guarda de suas filhas (Instituto Maria da Penha). 

No âmbito jurídico, a luta consistiu no fato de que o primeiro julgamento do acusado se 

deu 8 anos após o crime, apenas em 1991. No entanto, a defesa alegou falhas processuais e o réu 

seguiu respondendo em liberdade. O segundo julgamento se deu em 1996 com a pena de 10 anos 

e 6 meses, entretanto, mais uma vez a pena não foi cumprida. Em 1998, o caso ganhou repercussão 

internacional, segundo o Instituto Maria da Penha, “o Centro para a Justiça e o Direito 

Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da 

Mulher (CLADEM) denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

da Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA)”. 

No entanto, o Estado brasileiro permaneceu omisso sem emitir qualquer pronunciamento 

sobre o caso, ocasionando a emissão de quatro ofícios por parte da CIDH/OEA, responsabilizando 

o Brasil por omissão, negligência e tolerância ao que se refere a violência doméstica contra a 

mulher brasileira. Conforme se notou, o país não possuía em seu ordenamento a previsão de 

medidas legais e ações governamentais no combate à violência doméstica contra a mulher. E após 

muito debate entre os poderes federais e a sociedade civil, o projeto de lei que abordava a temática 

foi aprovado nas duas Casas Legislativas com unanimidade e promulgado em 7 de agosto de 2006 

como Lei Federal nº 11.340. 

O conceito empregado no Art. 5º da Lei nº 11.340/2006 define como violência doméstica 

e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, patrimonial ou dano/prejuízo moral, sempre que 

cometidos no âmbito de uma relação familiar, de afetividade ou coabitação, com ou sem 

convivência, seja atual ou passada, independentemente da orientação sexual, nos termos 

estabelecidos pela lei. Para efetivação deste direito criou-se o instituto da Medida Protetiva, o 

qual o Judiciário pode conceder de maneira imediata medidas protetivas de urgência as que 

obrigam o agressor a não praticar determinadas condutas e as medidas que são direcionadas à 

mulher e seus filhos, visando protegê-los. 
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Ao elaborar estratégias no combate ao crime de violência contra a mulher, os estados e 

municípios brasileiros também detectaram a necessidade de elaborar projetos sociais para 

implementar ações governamentais e efetivar o cumprimento de medidas protetivas impostas pelo 

Poder Judiciário. Como exemplo deste movimento, alguns municípios têm criado leis para 

impedir a nomeação a cargos públicos de condenados pela Lei Maria da Penha para coibir tais 

atos. 

Mesmo após a aplicação de uma medida de distanciamento, os agressores continuam a 

intimidar as vítimas. Por esta razão, surgiu a Patrulha Maria da Penha no município de Natal/RN. 

O programa é mais um instrumento importante de proteção e assistência da mulher, que permite 

às vítimas terem acesso rápido a toda rede de proteção para evitar que aquela violência se 

concretize. 

Implantada em Natal em 2020, a Patrulha Maria da Penha, garante a execução de medidas 

protetivas concedidas pela justiça. O programa opera a partir do encaminhamento da vítima pelo 

Poder Judiciário, para receber suporte da rede protecionista. Assim, a vítima e o acusado podem 

participar de palestras educativas; receberem visitas da guarda municipal para acompanhar e 

fiscalizar, regularmente, o cumprimento da decisão judicial, além disso, a mulher tem a sua 

disposição um canal de atendimento direto com a Patrulha, em caso de aproximação do agressor 

solicitar proteção. 

 

1.1. Marco legal 

 

A Lei Federal aumentou as notificações e denúncias dos casos de violência, o que não 

garantiu efetiva proteção às vítimas. Surgiu então no Rio Grande do Sul, a Patrulha Maria da 

Penha, visando garantir o que determina a Lei. 

No Rio Grande do Norte, a Lei N° 10.097/2016 instituiu a Patrulha Maria da Penha, 

proposta pela deputada Cristiane Dantas (PCdoB), sendo executada pela Polícia Militar em 

parceria com a Secretaria de Mulheres (SPM/RN). Esta objetiva acolher e monitorar as mulheres 

em situação de violência doméstica e familiar que solicitem ou estejam amparadas por medidas 

protetivas de segurança. A Lei estadual, determina o patrulhamento, uma vez por semana, na 

residência ou no local de trabalho das mulheres que estão sob medidas protetivas expedidas pelo 

Poder Judiciário. 

No Município de Natal, a Patrulha visa qualificar os serviços de atendimento, apoio e 

orientação policial no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo 

executada pela Guarda Municipal. A Lei nº 461 instituída em 4 de maio de 2017 que implantou a 

Patrulha Maria da Penha, é fruto do projeto de Lei proposto pela vereadora Júlia Arruda, em 2015, 
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é baseada na Lei Federal nº 11.340/2006. O projeto tramitou por um ano e foi aprovado na Câmara 

Municipal com unanimidade em 22 de março de 2016. Sob alegação de inconstitucionalidade e 

afronta a Lei Estadual da Maria da Penha, já executada pela Polícia Militar e criar atribuições 

para a Guarda Municipal, o Executivo vetou integralmente o projeto em 25 de abril de 2016. 

A principal justificativa posta pelos grupos favoráveis à instituição da Patrulha em 

Natal/RN fundamentou a constatação do contexto nacional, apesar da promulgação da Lei Maria 

da Penha, os índices de violências domésticas e familiares e de morte de mulheres relacionadas a 

violência de gênero continuavam crescendo e a mulher vítima necessitava de meios de garantir a 

sua proteção. Em março de 2017, o veto foi derrubado pelos vereadores daquela Casa Legislativa 

e, no dia 4 de maio daquele ano, a Lei Promulgada nº 461/2017. 

Em 4 de junho de 2017, a Prefeitura entrou com uma ADIN (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade) para anular os efeitos da lei. Em dezembro de 2019 o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Norte (TJRN) iniciou o julgamento tendo concluído em 05 de fevereiro de 

2020, decidindo, pela constitucionalidade da Lei nº 461/2017, promulgada pela Câmara. 

A instituição a Patrulha Maria da Penha do município de Natal envolveu atores como 

Ministério Público, OAB e a Defensoria Pública, além da sociedade civil organizada e dos 

movimentos de mulheres, que argumentavam a importância da política para o enfrentamento ao 

contexto de morte de mulheres decorrentes da violência doméstica e familiar, sobretudo, 

relacionadas ao descumprimento de medidas protetivas. E em janeiro de 2020 iniciaram as 

capacitações com servidores da Guarda Municipal para a atuação na Patrulha. 

Conforme a Lei que instituiu o programa, são objetivos principais da Patrulha Maria da 

Penha no município de Natal: garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência; atuar 

em consonância com a Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência; realizar visitas 

semanais às mulheres vítimas de violência doméstica; orientar e esclarecer a vítima sobre os seus 

direitos; e promover palestras de prevenção e orientação nas escolas do município. 

Em janeiro de 2021 a Patrulha Maria da Penha do município de Natal completou um ano 

de atividades desenvolvidas e os resultados do período de implementação estão sendo 

acompanhados pelos atores envolvidos. 

 

2.  METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa escolhido para proceder ao monitoramento da Patrulha Maria da 

Penha no município de Natal/RN foi o quali-quanti, aliado às técnicas de pesquisa documental 

em sites, publicações oficiais e jornais do município em um primeiro momento e entrevistas 

estruturadas e semiestruturadas com a vereadora proponente da lei de criação da política e as 
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gestoras responsáveis por sua execução durante o primeiro ano de implementação. 

Em razão do cenário da saúde pública do Brasil, no qual é recomendado o distanciamento 

social, as entrevistas ocorreram durante encontros virtuais na plataforma Google Meet e a partir 

desses encontros foi possível compreender o funcionamento da Patrulha e acessar os dados. 

Para a análise dos dados foram construídos indicadores, que por sua vez foram agrupados 

em cinco dimensões: assistência, segurança, educação, infraestrutura e logística, e articulação em 

rede. Esses indicadores foram elencados considerando o texto legal que criou a Patrulha Maria da 

Penha, o qual descreve as atividades/objetivos a serem desempenhadas e o modo como as 

instituições devem se articular e adequar. 

Indicadores são necessários para que a gestão acompanhe a implementação das políticas 

públicas e, posteriormente, quando elas entrarem em plena operação, acompanhar regularmente 

as ações programadas, do provisionamento e alocação dos gastos à produção dos serviços e, 

idealmente, aos eventuais resultados e impactos esperados quando da idealização das políticas. 

Também são importantes para que se constate a adequação ou não de uma determinada política 

pública ao que foi planejado; devendo aqueles serem sempre atuais e atualizados, para que seja 

possível a adequação, tão logo seja necessário. (Januzzi, 2011) 

O fluxograma abaixo permite melhor compreensão sobre a organização e agrupamentos 

dos indicadores: 

 

Figura 1 – apresentando as dimensões, subdimensões e indicadores: 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2021 
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Com a dimensão assistência, buscou-se entender como consiste a assistência protecionista 

destinada à mulher vítima de violência doméstica e familiar no município de Natal-RN, de 

maneira que possa ser indicado qual o percentual de vítimas que são protegidas pelo Programa 

em relação ao número de decisões judiciais que concedem uma medida protetiva. 

A dimensão segurança coletou os números referentes às atividades desenvolvidas pela 

Patrulha durante o seu primeiro ano de execução de tal maneira que se fez necessário abordar 

quantas visitas foram registradas nesse período, quantas prisões em flagrantes foram realizadas, 

quantas vítimas abandonaram o programa e o motivo e a proporção de registro de número de 

feminicídio em relação às mulheres incluídas no Programa. 

Outrossim, a dimensão educação buscou registrar o número de formações ofertadas à 

sociedade e a todo os atores envolvidos, visto que podem participar das palestras as vítimas e os 

agressores, bem como os cursos de capacitação e reciclagem ofertados. 

Na dimensão infraestrutura e logística foram levantados os dados quanto ao número de 

equipamentos disponibilizados para dar suporte à Patrulha, quantidade de guardas municipais 

disponíveis para o Programa, suas escalas e a dotação orçamentária disponível. Por fim, quanto à 

dimensão da articulação em rede foi levantado o número de instituições conveniadas à rede de 

atendimento à mulher e como cada uma delas auxilia à vítima. 

 

2.1. Quadro Lógico 

 

Quadro 1 - Síntese Metodológica do Plano de Monitoramento da Patrulha Maria da Penha 

 

Dimensões Indicadores Ações do 

programa a que 

se referem 

Fontes e 

técnicas de 

coleta 

Resultados 

Assistência Percentual de 

mulheres 

encaminhadas 

à rede de 

atendimento 

em relação ao 

número de 

medidas 

concedidas 

pelo poder 

judiciário; 

Proceder ao 

encaminhamento 

das vítimas à 

Rede de 

Atendimento à 

Mulher Vítima 

de Violência 

Doméstica 

Secundária; 

através de 

análise 

documental 

e 

entrevistas 

Em 2020, 815 mulheres 

tiveram uma medida 

protetiva concedida pelo 

Poder Judiciários, 

destas, um pouco mais 

de 50 vítimas foram 

encaminhadas para a 

rede de atendimento do 

Programa, o equivalente 

à 6,14% do total 
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Dimensões Indicadores Ações do 

programa a que 

se referem 

Fontes e 

técnicas de 

coleta 

Resultados 

Segurança Número de 

atividades já 

realizadas pelo 

Programa; 

Realizar o 

atendimento, 

quando noticiado 

o 

descumprimento 

da medida 

protetiva de 

urgência; 

Garantir o 

cumprimento das 

medidas; 

Dissuadir e 

reprimir o 

descumprimento 

de ordem 

judicial; 

Secundária, 

através de 

análise 

documental 

e entrevistas 

A Guarda Municipal 

está realizando todas 

as atividades previstas 

pela lei de criação do 

Programa por meio de 

escalas de pessoal que 

conseguem atender 

todas as demandas das 

assistidas. 

Durante o 1º ano de 

funcionamento foram 

realizados cerca de 2 

mil atendimento, 

dentre visitas 

domiciliares, 

monitoramento via 

telefone e viatura e 

prisões em flagrantes 

Educação Número de 

cursos de 

capacitação e 

reciclagem 

ofertados 

Deverá ser 

realizada uma 

capacitação 

mínima de 20 

horas com os 

guardas 

municipais 

designados para 

atuar na Patrulha 

Maria. 

Anualmente, os 

guardas 

participarão de 

cursos de 

reciclagem 

anualmente. 

 

Secundária; 

através de 

análise 

documental, 

entrevistas 

e lista de 

presença 

Foi realizado um curso 

de capacitação com 

carga horária de 40 

horas e atendimento de 

60 guardas no 

primeiro ano da 

patrulha. Nenhuma 

reciclagem ainda foi 

realizada, pois não 

chegou o prazo 

estabelecido ainda. 

Número de 

palestras e 

cursos 

educativos 

Orientar e 

esclarecer a 

vítima sobre os 

seus direitos; 

Realizar palestras 

de prevenção e 

orientação nas 

escolas do 

município; 

Secundária, 

através de 

análise 

documental, 

entrevistas 

e lista de 

presença 

Palestras e cursos 

educativos não foram 

postos em prática 

devido ä pandemia 
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Dimensões Indicadores Ações do 

programa a que 

se referem 

Fontes e 

técnicas de 

coleta 

Resultados 

Infraestrutura e 

Logística 

 

Número de 

equipamentos 

disponibilizados 

para dar suporte 

ao Programa; 

Linhas e 

aparelhos de 

telefonia celular 

disponíveis;  

Nas viaturas será 

destinada uma 

linha telefônica 

para funcionar 24 

horas, para 

atender às ações 

do referido 

programa. 

As viaturas e as 

fardas devem ser 

caracterizadas 

com o nome do 

Programa e 

telefone. 

Secundária; 

através de 

análise 

documental 

e 

entrevistas 

1 linha telefônica e 1 

aparelho.  1 viatura  

identificada, conforme 

comando legal. O 

fardamento é 

identificado apenas 

com um bordado. 

Número de 

guardas 

disponíveis e 

escalas 

O guarda 

municipal que for 

capacitado deverá 

passar, no 

mínimo, dois (02) 

anos atuando no 

Programa 

Patrulha Maria da 

Penha. 

 

Secundária; 

através de 

análise 

documental 

e 

entrevistas 

4 Patrulhas montadas, 

sendo 12 guardas 

municipais disponíveis 

e uma delas equipe de 

reserva para trabalhos 

de urgência e 

emergência 

Articulação em 

rede 

Quantidade de 

instituições que 

fazem parte da 

rede. 

A Patrulha Maria 

da Penha passa a 

fazer parte da 

rede municipal de 

atendimento e 

apoio à mulher 

em situação de 

violência. 

Secundária; 

através de 

análise 

documental 

e 

entrevistas 

Dez instituições 

compõem a rede: a 

Secretaria Municipal 

de Política para 

Mulheres /,Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social / 

Secretaria de 

Segurança Pública / 

OAB-RN, MP, 

Tribunal de Justiça, 

Centro de Referência 

da Mulher Elizabeth 

Nasser, Guarda 

Municipal, UFRN 

Fonte: Elaboração Própria, 2021 
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3. RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES 

 

 Os resultados do monitoramento apontaram a relevância do programa no enfrentamento 

à violência doméstica. O programa tem como público mulheres vítimas de violência doméstica 

que estão com medida de proteção e foram encaminhadas pelo poder judiciário. 

A assistência às mulheres consiste no monitoramento por visitas periódicas, 

patrulhamento no perímetro da residência e do trabalho da vítima e a disponibilidade de um 

número telefônico que permite o contato mais rápido com a equipe de plantão. A partir da adesão 

ao Programa, as vítimas são acompanhadas pela guarda por meio do estabelecimento de rotas 

como do trabalho e a utilização do botão do pânico quando as vítimas acionam a guarda em caso 

de aproximação do violador. Quando o caso requer uma atenção devido a sua gravidade, as 

vítimas são encaminhadas aos serviços e programas que compõem a rede de assistência. 

Conforme dados apresentados em entrevista com a coordenadora do Programa, acerca da 

articulação em rede, o atendimento especializado às vítimas ocorre inicialmente na sede da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Natal – SEMTAS com equipe técnica composta 

por profissionais e estagiárias de serviço social e psicologia. As estagiárias disponibilizam 4h para 

o atendimento às vítimas. 

Quanto à existência de um fluxo de atendimento, a gestora informou que é pactuado entre 

a Vara de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, mas ainda não foi possível 

acessar o documento. Será solicitado à Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social o 

acesso a termo de cooperação ou portaria de publicação do fluxo. Na tentativa de identificar os 

instrumentos de notificação e encaminhamento às redes, perguntou-se da existência, mas não foi 

identificado. 

Acerca da identificação das instituições para as quais as vítimas já foram encaminhadas 

foi citada apenas a Casa Abrigo Clara Camarão em um dos casos. No tocante ao número de 

encaminhamentos, não foi identificado o número exato. No entanto, constatou-se que compõem 

a rede especializada a Secretaria Municipal de Política para Mulheres - SEMUL, Secretaria 

Municipal de Assistência Social - SEMTAS, Secretaria de Segurança Pública, OAB-RN, 

Ministério Público, Tribunal de Justiça, Centro de Referência da Mulher Elizabeth Nasser, Guarda 

Municipal, Casa Abrigo Clara Camarão e UFRN. 

A articulação envolve também as redes das políticas de educação, habitação, saúde, 

segurança pública e assistência social e parcerias por meio de projetos parceiros com Ministério 

Público e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo. Ocorre também a 

articulação com a Polícia Penal tendo em vista a necessidade de monitorar a aproximação do 

violador da rota da vítima que pode acionar a guarda por meio do botão do pânico. Este 
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equipamento permite à mulher perceber a aproximação do violador.  

Nesse aspecto, identificou-se como limitação ao programa para a garantia da segurança a 

disponibilidade de apenas uma viatura para atender todas as ocorrências. A polícia militar vem 

oferecendo um suporte ao Programa, tendo em vista a limitação da guarda para o monitoramento, 

uma vez que podem haver mais de um chamado e assim a Guarda municipal não consegue atendê-

los. 

No que tange a cobertura do programa, observou-se que das 815 medidas protetivas 

aplicadas pelo poder judiciária, a Patrulha assistiu no período de um ano mais de 50 mulheres, 

atingindo mais de 6,14% de medidas protetivas determinadas por autoridade judiciária (Tribuna 

do Norte, 2021). 

Quanto aos dados da Patrulha, eles são registrados pelos agentes de segurança após o fim 

de cada turno para fins de monitoramento e elaboração de relatórios mensais. Entre agosto e 

dezembro de 2020 fora registradas 286 visitas domiciliares, 1.322 contatos telefônicos, 943 

patrulhamentos em rotas de monitoramento e 10 prisões em flagrante. 

Quanto à segurança, apurou-se que a Patrulha já realizou em seu primeiro ano de 

funcionamento cerca de 2 mil atendimentos, entre diligências, visitas e atendimentos via telefone 

às vítimas monitoradas pelo Programa. Como visto, a principal garantia da Patrulha é manter o 

agressor distante da vítima, de maneira que cumpra a medida protetiva aplicada. 

Para a realização das rondas é feito o reconhecimento de área e o mapeamento das rotas 

da vítima. A partir de então são realizadas visitas quinzenais e monitoramento via telefone 

institucional. A partir desse acompanhamento a Patrulha envia relatórios ao Poder Judiciário 

acerca da situação das assistidas. 

A gestão do programa expressou que a finalidade da Patrulha tem sido alcançada 

considerando que os agressores majoritariamente têm cumprido a medida protetiva. Inclusive, foi 

registrado apenas um caso em que o agressor tentou descumprir em abordagem da Guarda, mas 

foi impedido. 

Não foi registrado nenhum caso de feminicídio entre as mulheres assistidas pela Patrulha 

no período de atuação do programa. O número de prisões em flagrantes de agressores diminuiu, 

chegando a zero no mês de dezembro de 2020 e apenas três agressores tentaram se reaproximar 

das vítimas. 

Um dado relevante diz respeito ao interesse despertado nos agressores a partir de 

provocação da guarda que procuram o programa do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima da 

Violência Doméstica e Familiar (NAMVID) desenvolvido pelo Ministério Público que tem como 

objetivo propor reflexões acerca da violência doméstica e da masculinidade tóxica.  

Na dimensão da educação, no que se refere ao número de cursos de capacitação e 
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reciclagem ofertados, a patrulha capacitou 63 profissionais capacitados no atendimento 

especializado às vítimas. As primeiras turmas no formato de aulas presenciais comportavam 

apenas 30 alunos. Segundo a coordenadora do Programa, a Patrulha Maria da Penha tem por 

objetivo capacitar 100% do efetivo da guarda municipal, atualmente formado por 63 guardas. 

Para manter a capacitação no período pandêmico, o programa está organizando a formação EAD 

que abrirá possibilidades para a formação integral do corpo da Guarda Municipal, com previsão 

para o segundo semestre de 2021 com periodicidade de realização a cada três meses. 

A capacitação na Patrulha prevê uma carga horária de 20h é realizada em 40h das quais 

30 são destinadas a teoria e 10 a prática onde são realizados os treinamentos de abordagem e 

manuseio de armas. Quanto às exigências de capacitação da guarda municipal, todo profissional 

deve ter duas capacitações por ano. Desse modo, a formação da guardar tem sido um incentivo 

para os profissionais que voluntariamente tem aderido visando o cumprimento da formação 

continuada obrigatória. 

Entretanto, o indicador quanto ao número de palestras e cursos educativos nas escolas 

continua no zero e sem previsão para início das ações, tendo em vista que as aulas não retornarem 

ao modo presencial. 

Registra-se que a patrulha não tem sede própria e funciona na sede da SEMDES. No que 

se refere à dimensão logística e infraestrutura, a equipe de guardas é formada por 4 patrulhas 

montadas, sendo 12 guardas municipais disponíveis e uma equipe de reserva para situações de 

urgência e emergência. A estrutura física se organiza na zona norte tendo em vista que é a região 

mais extensa da cidade e possibilita atender os chamados em menor tempo. A viatura é 

identificada com a logo da Patrulha e os profissionais possuem no fardamento um bordado com 

a identificação. 

Em relação ao orçamento para execução, a coordenadora afirmou não ter dotação 

orçamentária específica e que o Programa se operacionaliza a partir de emendas dos vereadores. 

Nesse cenário merece destaque a atuação de Júlia Arruda (PCdoB) que já no início empenhou 

recursos para a compra do carro, para a capacitação necessária aos guardas bem como para 

identificação dos carros e fardamento. 

Considerando os resultados apresentados no monitoramento, percebe-se a relevância 

dessa política pública par ao enfrentamento à violência doméstica e especificamente para a efetiva 

proteção das mulheres vítimas, pois a finalidade consiste no cumprimento das medidas protetivas 

por parte do agressor. Todavia, diante dos limites encontrados e das necessidades de melhorias, 

sugere-se algumas ações. 

Sugere-se aumentar gradativamente o número de patrulhas, com o consequente aumento 

no número de viaturas destinadas ao Programa, de forma a possibilitar atender um número maior 
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de mulheres. 

Considerando a necessidade de acesso a demais regiões administrativa, propõe-se criar, 

de forma gradativa, pontos de apoio para a equipe da Guarda Municipal nas demais zonas 

administrativas da cidade. 

Tendo em vista a necessidade de estender a formação de profissionais sugere-se colocar 

em prática a criação de turmas virtuais para formação e reciclagem de guardas, a partir do segundo 

semestre de 2021, até que todo o corpo da guarda esteja apto a atuar na Patrulha, conforme 

planejado. 

Percebeu-se que a Patrulha exerce não apenas um papel ostensivo, mas também 

educativo. Nessa perspectiva ressalta-se a necessidade de fortalecimento das atividades 

educativas, especialmente com a formação de agentes multiplicadores nas escolas para dar 

continuidade ao objetivo educativo do Programa, conforme planejado, assim como promover 

palestras nas associações de bairro onde se detecta altos índices de violência doméstica. 

Para fortalecimento do princípio da publicidade na administração pública no âmbito do 

Programa recomenda-se a ampliação dos meios de publicização do monitoramento da política, 

por meio de envio de informações mensais para jornais, TVs, rádio e blogs da cidade e/ou a 

inclusão de informações nos sites e redes sociais oficiais das instituições que integram a rede, 

visando a transparência da política, fortalecimento das vítimas para a realização da denúncia e o 

alcance de maior apoio público no enfrentamento à problemática. 

Ademais, sabe-se que em razão do receio de realizar a denúncia e manter-se em situação 

de risco devido à ausência de garantia de cumprimento de medida protetiva, muitas mulheres 

permanecem no ciclo de violência. Com a divulgação dos resultados do monitoramento busca-se 

fortalecer a transparência do programa diante da sociedade em geral, mas, sobretudo, fortalecer a 

confiança das mulheres para prosseguirem com a denúncia ao constatarem a Patrulha como 

importante instrumento de proteção às vítimas. Considera-se que tal segmento representa um dos 

principais atores desse processo de monitoramento considerando a necessidade de uma rede de 

apoio para o rompimento da situação de violência que se encontra. 

Outra tática de publicização do monitoramento da política seria a elaboração e divulgação 

de relatórios anuais com dados relevantes da política, especialmente citando todas as dimensões 

apresentadas neste trabalho, o que já vem sendo feito pelos gestores da política em reuniões, 

entretanto, visando uma maior transparência para a sociedade, faz-se necessário que tais relatórios 

sejam divulgados em audiências públicas que poderiam ser televisionadas (pela TV Câmara Natal 

ou outras emissoras de rádio ou tv, por exemplo) e do forma mais didática e visual, assim como 

o encaminhamento de relatórios específicos para cada órgão e entidade que compõe a rede de 

proteção, de forma que possam incorporar as melhorias em suas respectivas competências.  
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Percebeu-se a necessidade de melhorias na sistematização dos dados. Diante dessa 

necessidade sugere-se a criação de um formulário de visita de monitoramento para registra o 

número de visitas e subsidiar a avaliação da assistência prestada a partir do acompanhamento da 

condição das vítimas durante as visitas. 

É necessário criar um banco de dados digital para sistematizar e modernizar a captação e 

armazenamento dos dados produzidos pelos executores da política, de forma a facilitar a 

elaboração e envio dos relatórios mensais para o Poder Judiciário e a apreciação das informações 

nos processos de monitoramento e avaliação da política pela sociedade. 

Visando possibilitar a orientação das vítimas, sugere-se a construção de material com 

instruções básicas e de cunho educativo para ser distribuído no momento do 1º contato da vítima 

com a guarda. 

Identificou-se a ausência de equipe especializada para atendimento às vítimas no 

programa. Sugere-se então a definição de equipe técnica interdisciplinar especializada, composta 

por servidores efetivos do município, para atendimento inicial às vítimas com vistas a orientá-las 

e identificar encaminhamentos iniciais necessários. Tal equipe poderá ser de algum órgão que já 

compõe a rede como o Centro de Referência Elizabeth Nasser. 

Com a finalidade de formalizar os encaminhamentos e contribuir na identificação do 

número de encaminhamentos das vítimas para fins de monitoramento e avaliação da política, 

recomenda-se a elaboração de um formulário de notificação e encaminhamento às redes. 

Considerando que o programa não possui orçamento específico, recomenda-se o 

fortalecimento da articulação com parlamentares e movimentos sociais visando o aumento do 

orçamento da Guarda Municipal com recursos destinados à Patrulha para a melhoria de suas 

condições estruturais que permitam a expansão da assistência. 

Para que a perspectiva educativa do Programa alcance melhores resultados, recomenda-

se o fortalecimento das ações com os violadores por meio das parcerias como o Ministério 

Público, considerando a importância de proporcionar espaços de reflexão acerca de seus 

comportamentos abusivos e prevenção à reincidência. 

No monitoramento não foi identificada a presença da rede de saúde. Diante da 

necessidade de atendimento às vítimas em situações de urgência e emergência e de 

encaminhamentos, recomenda-se a articulação com a secretaria de saúde visando a inserção das 

mulheres em atendimento na rede de saúde mental considerando os danos psicológicos 

provocados pelas violências sofridas. 
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