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RESUMO 

 

 

O tema sobre a violência sexual nos transportes públicos: a realidade no Estado do Ceará 

mostra sua significância e a alta complexidade na seara do direito penal e processual. A 

escolha do tema justifica-se pelo desejo de contribuir com um estudo que trata da violência 

sexual, bem como dos dispositivos legais de prevenção. O questionamento da pesquisa 

baseia-se na seguinte pergunta norteadora: Qual a realidade da violência sexual nos 

transportes públicos no Estado do Ceará? O objetivo geral busca contextualizar a violência 

sexual nos transportes públicos e por que vem sendo uma realidade no Estado do Ceará. Os 

objetivos específicos: definir o conceito de violência doméstica e violência sexual; destacar a 

extensão da competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher; 

explicar as causas cíveis que ultrapassam os limites das medidas protetivas de urgência. A 

metodologia baseia-se numa revisão bibliográfica de natureza exploratória e descritiva, cujo 

marco teórico consta, do pensamento de juristas com vasto conhecimento sobre o tema em 

questão. A revisão de literatura aborda a violência contra a mulher; a violência sexual nos 

transportes públicos, a realidade da violência no Estado do Ceará, as contravenções penais 

que acontecem nesse meio de transporte e uma leve abordagem sobre a Lei Maria da Penha, 

Lei nº 11.340/2006. Em suma, constata-se que a violência sexual ainda apresenta números 

bastante expressivos e preocupantes embora leis penais e processuais penais busquem atuar 

com maior celeridade e efetividade, no sentido de minimizar os casos de violência contra a 

mulher nesse meio de transporte, além de buscar conscientizar o ser humano acerca deste tipo 

de violência.   

 

Palavras-chave: Violência sexual. Transportes Públicos. Ceará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The issue of sexual violence in public transport: the reality in the State of Ceará shows its 

significance and the high complexity in criminal and procedural law. The choice of theme 

justified by the desire to contribute to a study that deals with sexual violence and the legal 

prevention devices. The questioning of the research is based on the following guiding 

research question: What is the reality of sexual violence in public transport in the State of 

Ceara? The general purpose search contextualize sexual violence on public transport, a reality 

in the state of Ceará. The specific objectives: to define the concept of domestic violence and 

sexual violence; highlight the extent of the jurisdiction of the court of domestic and family 

violence against women; explain the civil cases that go beyond the limits of urgent protective 

measures. The methodology is based on a literature review of exploratory and descriptive, 

whose theoretical framework included, thought of lawyers with extensive knowledge on the 

subject in question. The literature review addresses violence against women; sexual violence 

on public transport, the reality of violence in the state of Ceará, misdemeanors and the Maria 

da Penha Law 11.340/2006. In short, it appears that sexual violence also presents fairly 

representative and worrying figures although procedural and criminal laws seek work more 

quickly and effectively, in order to minimize cases of violence against women, and seek to 

raise awareness about the human being this type of violence. 

 

Keywords: Sexual Violence. Public Transport. Ceará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Discutir sobre a temática: à “violência sexual nos transportes públicos - a 

realidade no Estado do Ceará” mostra-se bastante complexa, pois, no âmbito do ordenamento 

jurídico penal brasileiro, não encontramos medidas efetivas de punição para o agressor que 

pratica tal abuso sexual, apesar de não ser recente a formulação de políticas públicas 

encabeçadas pelos movimentos feministas, no sentido de proteger as vítimas desse tipo de 

abuso. 

Os mais diversos noticiários do Brasil mostram que movimentos feministas, como 

por exemplo, a Marcha Mundial de Mulheres, já vem cobrando reiteradas vezes ações do 

poder público, bem antes da vinda da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI da 

Violência contra a Mulher nos Estados da federação, para denunciar e punir estupradores e 

assediadores sexuais, os chamados “encoxadores”. 

                Nesse sentido, é possível perceber claramente que os atos de violência não são 

recentes, tendo em vista que, ao longo da história da humanidade, a violência já se instala no 

meio e espaço social, necessitando dessa forma de ações políticas por parte dos governantes 

para minimizar a referida problemática. 

Conforme lição de Brandão (1998), a expressão violência contra a mulher 

apresenta uma conotação instrumental pela abordagem feminista para denunciar as 

desigualdades na relação homem versus mulher. No contexto dessa relação, as posições de 

vítima e agressor tendem a ser contextualizadas.  

Segundo Pinafi (2007), a violência sexual contra a mulher trata-se de uma 

construção histórica que abrange as categorias de gênero, classe, etnia e suas relações de 

poder. Por definição, pode ser considerada como toda e qualquer conduta baseada no gênero, 

que cause ou passível de causar morte, dano ou sofrimento nos âmbitos: físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na privada. 

Figueiredo (2014) relata que mesmo repudiada pela sociedade, a violência sexual, 

está presente em todas as classes sociais em suas várias formas e ocorre com muito maior 

frequência do que, em geral, se tem conhecimento. A violência sexual causa forte impacto na 

sociedade e nas pessoas que a sofrem. Quando impetrada por uma pessoa de fora do convívio 

familiar, agride a dignidade e ressaltam o senso de vulnerabilidade humana, condições que 

sustentam o plano simbólico do ser social.  
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A violência sexual cometida dentro do transporte público pode ser considerada 

dependendo da avaliação do caso concreto, uma contravenção penal ou um crime de estupro. 

Quando avaliada na modalidade de contravenção, muitos desses agressores, os famosos 

“encoxadores” são punidos apenas com pena de multa, pois a Lei de Contravenções Penais 

considera infração penal de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, a prática de 

esfregar-se em alguém, apenas como importunação ofensiva ao pudor ( vide art.61 do 

Decreto-Lei n° 3.688/1941). 

Na década de 50, a Organização das Nações Unidas (ONU) implementou esforços 

com relação à forma de violência contra a mulher através da criação da Comissão de Status da 

Mulher que elaborou entre os anos de 1949 e 1962 vários tratados baseados na Carta das 

Nações Unidas; que declara os direitos iguais entre homens e mulheres e na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos que afirma que todos os direitos e liberdades humanos 

devem ser aplicados a homens e mulheres, igualitariamente e sem qualquer distinção ou 

natureza. 

Desde então, várias ações têm sido conduzidas, mundialmente, no sentido da 

promoção dos direitos da mulher, e, no que compete ao Brasil, uma série de medidas 

protetivas vêm sendo empregadas visando à diminuição dessa problemática. 

Pinafi (2007) ressalta que em 1993, a violência contra a mulher voltou ao cenário 

internacional com a Declaração de Viena quando foram considerados os vários graus e 

manifestações de violência, incluindo as resultantes de preconceito cultural e tráfico de 

pessoas. Um grande avanço desta declaração foi a revogação da violência privada como 

criminalidade comum, considerando assim, que a violência contra a mulher infringe os 

Direitos Humanos e é realizada principalmente na esfera privada. Posteriormente, a 

Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos - OEA aprovou a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como 

Convenção de Belém do Pará. Essa Convenção foi ratificada pelo Brasil em 1995.  

 

[...] esta representa um marco contextual e conceitual para a violência de gênero, 

uma vez que define em seu artigo 1° o conceito de violência contra a mulher. 

Violência contra a mulher significa, nos termos desta convenção, qualquer ato ou 

conduta baseada no gênero, que cause ou passível de causar morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na 

esfera privada (BRASIL, 2006, p. 15) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 

em seu artigo 263, define algumas alterações no Código Penal, Lei nº 2.848 de 07 de 
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dezembro de 1940 no que diz respeito aos casos de penas impostas aos crimes de estupro e 

atentado violento ao pudor, quando a vítima for menor de 14 anos. Posteriormente, a Lei 

8.072 de 25 de julho de 1990 definiu como crimes hediondos, entre outros, o estupro e o 

atentado violento ao pudor, alterando as penalidades impostas a esses delitos. 

Conforme Pinafi (2007), o combate ao fenômeno da violência contra a mulher não 

é função exclusiva do Estado; a sociedade também precisa se conscientizar sobre sua 

responsabilidade, no sentido de não aceitar conviver com este tipo de violência, pois, ao se 

calar, ela contribui para a perpetuação da impunidade. Faz-se urgente a compreensão, por 

parte da sociedade como um todo, de que os Direitos das Mulheres são Direitos Humanos, e 

que a modificação da cultura de subordinação calcada em questões de gênero requer uma ação 

conjugada, já que a violência contra a mulher desencadeia desequilíbrios nas ordens 

econômica, familiar e emocional. 

Dessa forma, a relevância deste trabalho tem caráter social e acadêmico. O caráter 

social caracteriza-se pelo fato de contextualizar a violência sexual nos transportes públicos.  O 

acadêmico abrange a experiência no campo do direito.  

A escolha do referido tema justifica-se pela significância no âmbito do direito 

penal e processual penal e também pelo desejo de contribuir com um estudo que trata da 

violência sexual bem como dos dispositivos legais na prevenção do referido crime  

A problemática da pesquisa a ser desenvolvida encontra-se baseada na seguinte 

questão: Qual a realidade da violência sexual nos transportes públicos no Estado do Ceará?  

O tema em apreço tem como objetivo geral contextualizar a violência sexual nos 

transportes públicos, uma realidade no Estado do Ceará.   

Os objetivos específicos estão assim dispostos. definir o conceito de violência 

doméstica e violência sexual. destacar a extensão da competência do juizado de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. explicar as causas cíveis que ultrapassam os limites das 

medidas protetivas de urgência. 

Em suma, buscou-se a definição de parâmetros no sentido de permitir um 

embasamento teórico sobre o assunto em questão.  

Desta forma, essa pesquisa encontra-se disposta em 4 (quatro) seções: 
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2 DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Segundo Parodi (2010), as desigualdades entre homens e mulheres foram 

construídas com o passar de longos anos, visualizando-se uma construção sócio-cultural sem 

qualquer base compreensível, tais diferenças encontraram campo fértil para serem 

transformadas em atos de discriminação e violência. 

De acordo com Teles (2012), o drama da violência contra a mulher faz parte do 

cotidiano das cidades, do país e do mundo. Nos dias atuais, a violência contra a mulher 

apresenta-se muito frequentemente em forma de denúncia, todavia, ainda está coberta de 

tabus. 

Conforme César (2010), no Brasil do século XXI, a violência ainda atinge dois 

milhões de mulheres por ano. Uma brasileira a cada 15 segundos sofre com o terror 

doméstico. A todos cumpre mudar essa situação, que afronta não só o Estado, mas 

compromete o sentimento de justiça e dignidade do país.  

 

O Sistema de Indicadores de Percepção Social – SIPS (2014), o fenômeno da 

violência contra as mulheres entendido como importante e persistente mecanismo de 

submissão feminina e perpetuação de uma ordem buscada no primado masculino na 

sociedade normalmente encontram-se relacionado a algumas características, pois é 

visto como aceitável, dentro de alguns limites; é naturalizado como algo pertencente 

à sociedade e inerente às relações entre homens e mulheres; o agressor tem sua 

responsabilidade atenuada, seja porque não estava no exercício pleno da 

consciência, ou porque é muito pressionado socialmente, ou porque não consegue 

controlar seus instintos; e a mulher é vista como responsável pela violência porque 

provocou o homem, porque não cumpriu com seus deveres de esposa e de mãe de 

família, porque de alguma forma não se comportou de maneira devida. Essas 

concepções aparecem no meio dos mais diferentes espaços sociais, por vezes de 

modo mais velado e por vezes bastante explicitamente. Relatos de processos 

judiciais de violência doméstica revelam que ainda são apresentadas como 

argumentos para justificar o ato violento do homem ou atenuar sua culpa (SIPS, 

2014, p.19). 

 

Para Souza (2008, p.34), “embora a violência de gênero, a violência doméstica e a 

violência contra as mulheres estejam vinculadas entre si, são elas conceitualmente diversas, 

principalmente no que diz respeito ao seu âmbito de atuação”. 

Segundo Teles (2012, p.13), “a violência pode ser compreendida como uma forma 

de restringir a liberdade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, reprimindo e ofendendo 

física ou moralmente”. 
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2.1 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Teles (2012) ressalta que a violência doméstica é reconhecida pela Constituição 

brasileira, em seu parágrafo 8º, art. 226: “O Estado assegurará a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 

de suas relações”.  

 

A violência doméstica e familiar assume dimensão bem mais ampla do que aquela 

experimentada na forma genérica de alguns tipos penais. A intervenção de uma 

pessoa na vida de outra vai caracterizar a violência quando o objetivo for violar 

direitos, ofendendo ou causando tortura. Tal intervenção pode assumir a forma física 

ou moral avançando sobre a integridade física, mental ou intelectual lesando assim o 

conjunto de direitos tendentes a promover o desenvolvimento físico, mental, moral, 

intelectual e social de cada indivíduo (PARODI, 2010, p.52).  

 

Silva (2013, p.13) admite que a violência doméstica contra a mulher não tem 

somente uma causa. São numerosos os fatores que contribuem para que ela aconteça ou para o 

agravamento de situações de violência domiciliar ou afetiva já existente nas relações 

familiares, afetivas ou domésticas.  

Segundo Bianchini (2013) o art. 1º da Lei Maria da Penha dispõe: 

 

cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal; da Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de 

outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe 

sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e 

estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar. 

 

No tocante a violência doméstica e familiar contra a mulher, Parodi (2010, p.42) 

ensina que: 

Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; 

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa; 

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. 
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Dias (2008, p.40) acrescenta que: 

 

o art. 5º da Lei Maria da Penha define violência doméstica como qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial”. Depois estabelece seu campo de 

abrangência. A violência passa a ser doméstica quando pratica: a) no âmbito da 

unidade doméstica; b) no âmbito da família; ou c) em qualquer relação íntima de 

afeto, independente da orientação sexual. 

 

Cunha e Pinto (2011, p.46) dizem que a violência doméstica é a agressão contra a 

mulher, num determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade), com finalidade 

específica de objetá-la, isto é, dela retirar direitos, aproveitando de sua hipossuficiência. 

 

O movimento feminista deu visibilidade à violência contra a mulher e, ao fazê-lo, 

trouxe à tona a violência doméstica e sexual contra crianças e adolescentes. Essa 

violência pode ocorrer com contato físico, como estupro, atentado violento ao pudor, 

atos libidinosos, sedução e outras formas de exploração sexual m(prostituição, 

pornoturismo, tráfico), ou sem contato físico, como assédio e exibicionismo 

(pornografia) (TELES, 2012, p.24). 

 

Na visão de Dias (2010) a violência doméstica trata-se da violência lato sensu 

praticada contra a mulher, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Violência 

doméstica é qualquer das ações elencadas no art. 7º da Lei n. 11.340/2006 (violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial ou moral) praticada contra a mulher em razão de vínculo de 

natureza familiar ou afetiva.  

No parecer da Organização Mundial da Saúde (1998), “...a violência contra a 

mulher no âmbito doméstico tem sido documentada em todos os países e ambientes 

socioeconômicos, e as evidências existentes indicam que seu alcance é muito significativo.  

 
O termo violência doméstica se apresenta com o mesmo significado de violência 

familiar, ou ainda de violência intrafamiliar, circunscrevendo-se aos atos de maltrato 

desenvolvidos no âmbito domiciliar, residencial ou em relação a um lugar onde 

habite um grupo familiar, enfatizando prioritariamente, portanto, o aspecto especial 

no qual se desenvolve a violência; não deixando expressa uma referência subjetiva, 

ou seja, é um conceito que não se ocupa do sujeito submetido à violência, entrando 

no seu âmbito não só a mulher; mas também qualquer outra pessoa integrante do 

núcleo familiar, principalmente mulheres, crianças, idosos, deficientes físicos ou 

deficientes mentais, que venha a sofrer agressões físicas ou psíquicas praticadas por 

outro membro do mesmo grupo (SOUZA, 2008, p.35). 

 

Na definição de Silva (2013, p.10), a violência doméstica e familiar contra a 

mulher é uma violação dos direitos essenciais do ser humano. Qualquer ato de violência 

contra a mulher que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

ou patrimonial, no ambiente doméstico e nas relações familiares ou de afeto.  
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A violência contra a mulher é uma das principais expressões do machismo e da 

dominação masculina, através da ideia de que as mulheres são objetos pertencentes aos 

homens e de que é natural sofrer violência. Na base desta violência, estão as desigualdades 

mantidas entre homens e mulheres na sociedade desde os primórdios da humanidade. 

 

2.2 A VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

Na opinião de Teles (2012) a violência de gênero pode ser entendida como 

“violência contra a mulher, expressão que surgiu através do movimento feminino nos anos 70, 

por a mulher ser alvo constante desse tipo de violência. 

Nos estudos de Silva (2013, p.1) a palavra gênero é definida como “a forma 

culturalmente elaborada que a diferença sexual recebe em cada sociedade e que se manifestam 

nos papeis atribuídos a cada sexo”.  

De acordo com pesquisa realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

(1999), a violência de gênero é definida como resultado das motivações que levam sujeitos a 

interagirem em contextos marcados pela violência. 

 

É possível compreender a violência de gênero como uma das formas de reafirmar e 

preservar a dominação histórica do homem sobre a mulher, fundamentada na 

hierarquia e na desigualdade socialmente construída ao longo do tempo, através da 

qual a relação de poder e dominação do homem e submissão da mulher se 

estabeleceram nas diversas sociedades. Assim, a violência do homem sobre a mulher 

é um instrumento de manutenção dessa relação de dominação, vez que o gênero 

masculino dela se utiliza para prevenir e punir comportamentos que entende 

inadequados ao gênero feminino. (SILVA, 2013, p.1). 

 

Teles (2012, p.16) ensina que a violência de gênero deve ser entendida como uma 

relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. O gênero abrange as 

diferenças socioculturais que existem entre o sexo masculino e feminino, que se traduzem em 

desigualdades econômicas e políticas, colocando as mulheres em posição inferior à dos 

homens nas diferentes páreas da vida humana. 

Silva (2013, p.1) adianta que “a violência de gênero é toda aquela praticada por 

um dos sexos como forma de subjugar o outro, destacando, por sua vez, a supremacia de um 

gênero sobre outro”. 

Para Souza (2008, p.35), a violência de gênero se apresenta como uma forma mais 

extensa e se generalizou como uma expressão utilizada para fazer referência aos diversos atos 

praticados contra as mulheres como forma de submetê-los a sofrimento físico, sexual e 
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psicológico, com inclusão das diversas formas de ameaças; não só no âmbito intrafamiliar, 

mas também abrangendo a sua participação social em geral, com ênfase para as suas relações 

de trabalho, caracterizando-se principalmente pela imposição ou pretensão de imposição de 

uma subordinação e controle do gênero masculino sobre o feminino. 

Assim, vê-se que a violência de gênero denota uma desigualdade gerada pelo 

simples fato de ter nascido mulher, fruto de uma cultura patriarcal. À medida que as mulheres 

ocupam cada vez mais o espaço na sociedade que era liderada pelos homens, grande parte do 

público masculino as enxergam como disponíveis, já que estão ocupando um espaço que não 

pertence a elas.  

Na rua é fácil visualizar mulheres recebendo gracejos ou piadas, como se 

estivessem disponíveis e sem direito de estar ocupando determinado local. No ônibus ou 

metrô, cotidianamente mulheres sofrem com as passadas de mão, esfregões, apertos e até 

estupro. 

 

2.3 VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Conforme Dias (2008) o art. 7º, III da Lei Maria Penha, define violência sexual da 

seguinte forma: 

Qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação 

sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 

induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 

impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à 

gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 

manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 

reprodutivos. 

 

Silva (2013) menciona que a violência sexual como qualquer conduta que obrigue 

a mulher, por medo, ameaça ou uso da força física, a participar, presenciar ou manter relação 

sexual, bem como o impedimento da vivência plena de seus direitos sexuais e reprodutivos, 

como estupro, impedimento do uso de métodos contraceptivos, forçar a mulher a realizar o 

aborto, ou outras práticas sexuais. 

 

As formas de violência sexual baseadas no gênero são bastante abrangentes, 

considerando como tal qualquer conduta que, praticada mediante intimidação, 

ameaça, coação ou uso da força constranja a mulher a presenciar relação sexual não 

desejada; manter relação sexual não desejada; participar de relação sexual não 

desejada. Ainda é considerada violência sexual qualquer conduta, quando praticada 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação que a induza a comercializar, 

de qualquer modo, a sua sexualidade; induza a utilizar, de qualquer modo, a sua 

sexualidade; impeça de usar qualquer método contraceptivo, force ao matrimônio; 
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force à gravidez; force ao aborto; force a prostituição. Por fim, também constitui 

violência sexual qualquer conduta que limite ou anule o exercício de seus direitos 

sexuais e reprodutivos (BIANCHINI, 2013, p.48). 

 

Segundo Teles (2012), a violência sexual é o termo empregado, sobretudo para os 

casos de estupro cometidos dentro e fora de casa. São atos de força em que a pessoa agressora 

obriga a outra a manter relação sexual contra sua vontade. Empregam-se a manipulação, o uso 

da força física, ameaças, chantagem, suborno. As vítimas principais têm sido do sexo 

feminino, mesmo quando crianças ou adolescentes. 

Figueiredo (2014) considera a violência sexual como um fenômeno complexo, 

uma situação presente em todo o mundo e que atinge de forma contundente milhares de 

crianças e adolescentes brasileiros. A exploração sexual é uma prática cruel e criminosa capaz 

de deixar marcas profundas no corpo e na alma das vítimas. 

A violência no transporte público é um grande transtorno diário para milhares de 

mulheres e medidas paliativas do governo como a inserção de espaços especiais nos ônibus 

para as mulheres muitas vezes é considerado como uma forma de segregação. Homens e 

mulheres podem tranquilamente conviverem juntos nos espaços públicos. 

Os homens abusam sexualmente e assediam mulheres nos transportes públicos 

não porque possuem uma sexualidade exacerbada, mas sim porque estão acostumados a 

exercer poder de dominação sobre as mulheres.  

                   Sabemos que o estupro e os assédios não acontecem somente em horário de pico, 

ocorre em qualquer horário dentro do transporte publico e nas ruas. 

Faz-se necessário a criação de políticas públicas para que nós mulheres possamos estar em 

todos os lugares, sermos respeitadas e viver sem violência. 
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3 DAVIOLÊNCIA SEXUAL NOS TRANSPORTES PÚBLICOS DO ESTADO DO 

CEARÁ. 

  

De conformidade com notícias do Jornal Hoje em 2 de julho de 2014, o assédio e 

abuso sexual fazem parte do cotidiano de mulheres que usam ônibus na cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceará. No ir e vir de todos os dias, o transporte público lotado é 

problema de todos. Já o risco de assédio e abuso sexual tem o público feminino como o mais 

vulnerável. Os casos são relatados por muitos usuários, mas as denúncias não costumam 

acompanhar o número de ocorrências.  

A Guarda Municipal e a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza informaram 

não possuir qualquer denúncia do tipo em seus relatórios. Recentemente, dois projetos com 

foco nas mulheres no transporte público promoveram discussão sobre o tema. Um deles, do 

Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e outro da Prefeitura Municipal de Fortaleza 

(PMF), trataram sobre a implantação de pontos de acolhimento às mulheres vítimas de 

violência nos terminais da Capital. Em maio do corrente ano, a previsão era de que a unidade 

piloto, no Terminal do Siqueira, já estivesse funcionando no fim daquele mês. 

Segundo o MPCE e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, o projeto ainda está em 

fase de articulação e reuniões, uma vez que envolve toda a rede de atendimento e 

acolhimento. 

Recentemente, a Câmara Municipal do Estado do Ceará aprovou projeto de lei 

que garante todos os assentos do transporte coletivo como preferenciais para idosos, obesos, 

gestantes, pessoas com deficiência física e para as mulheres. No projeto, de autoria do 

vereador Carlos Dutra  do (PROS) Partido Republicano da Ordem Social, o argumento para a 

preferência para as mulheres é o fato de que esse público é vítima de abuso ou assédio sexual 

nos ônibus lotados quando viajam em pé. O projeto ainda depende da sanção do prefeito 

Roberto Cláudio (PROS). 

No entanto, segundo informação do Jornal Hoje (2014), alguns usuários do 

transporte público criticaram o projeto por não colocar homens e mulheres em situação de 

igualdade, outros o elogiaram por ressaltar a necessidade de respeito aos grupos contemplados 

e proteger as mulheres das situações de assédio. 

Helena de Paula Frota, professora e coordenadora do Observatório da Violência 

contra a Mulher da Universidade Estadual do Ceará (UECE) lembra que vivemos em uma 

sociedade machista. Dessa forma, leis e outras iniciativas de enfrentamento e atendimento são 
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importantes, mas precisam vir acompanhadas de campanhas constantes para uma mudança 

dessa relação de gênero marcada pelo machismo e pela violência. 

Maria Ozaneide de Paula, membro da coordenação do Fórum Cearense de 

Mulheres, reitera que iniciativas são importantes, pois o direito de ir e vir precisa ser 

acompanhado pelo respeito pela pessoa e não pela violência pautada simplesmente no fato de 

ser mulher, mas que é necessário trabalhar na desconstrução da sociedade machista. 

A diarista Laurinete Carvalho percorre a cidade de ônibus há mais de 30 anos e 

lamenta que casos de homens que se aproveitam da lotação do veículo para ‘encostar nas 

mulheres’ sejam tão comuns. Nos dias de hoje, ninguém pode criar confusão, por causa da 

violência. Ela acha difícil que a lei seja respeitada, caso seja sancionada, pois as pessoas não 

costumam ceder assento nem para os idosos. 

Segundo o Jornal Hoje (2014), uma estudante que preferiu não ter o nome 

divulgado relatou um cotidiano de cuidados extremos para evitar a violência e a humilhação 

no transporte público e nas ruas. “Eu evito andar de saia nos ônibus, fico com os cotovelos 

sempre me protegendo, sempre desconfiada. A culpa não é minha, mas a gente acaba se 

punindo por causa do comportamento dos outros”. 

Segundo o Jornal Correio Brasiliense (2014), recentemente 5 homens foram 

presos acusados de violência sexual no metrô paulista. A Secretaria da Mulher do Distrito 

Federal lançou uma campanha de conscientização e de prevenção dos abusos sexuais contra 

mulheres no transporte público local com o objetivo de evitar o ato de “encoxar” as 

passageiras, que tem se tornado freqüente no país. 

Ferreira (2014) ressalta que a campanha “assédio sexual no ônibus é crime” tem a 

parceria das Secretarias dos Transportes e de Segurança Pública que procuram fixar cartazes 

em aproximadamente 3 mil ônibus do Distrito Federal, além de distribuir folders nos 

terminais rodoviários de cada cidade e promover rodas de conversas com as mulheres no 

anexo do Palácio do Buriti. Além do mais, motoristas e cobradores serão treinados para agir 

em casos de abusos. Vive-se em uma sociedade machista e tem-se que acabar com esse tabu. 

O Jornal Correio Brasiliense (2014) enfatiza que ficar sem reação é comum entre 

as vítimas de abusos. De acordo com o delegado Lúcio Valente, da 5ª Delegacia de Polícia 

(Região Central), essa ação não é crime, mas sim contravenção penal. Nesse caso, o abusador 

é levado à DP assina um termo de compromisso e é liberado em seguida. Nas redes sociais os 

encoxadores têm grupos e até site onde compartilham experiências e publicam fotos e vídeos 

dos abusos. 
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De acordo com a Secretaria da Mulher do Distrito Federal as mulheres vítimas de 

abuso devem denunciar os agressores através de um número de telefone já conhecido. Uma 

outra opção é avisar a motoristas e cobradores que serão treinados para agir nesses casos, pois 

importunar alguém em lugar público e de modo ofensivo é considerado contravenção penal, 

de acordo com a Lei Decreto-Lei nº 3.688, de 1941. No caso da violência, o ato pode ser 

caracterizado como estupro e o acusado pode cumprir pena de até 10 anos de prisão. 

O Ministério Público do Estado do Ceará no ano de 2014 realizou campanhas com 

distribuição de cartilhas nos terminais no período do carnaval visando conscientizar que 

violência contra a mulher nos transportes públicos é crime. 

Além disso, a instituição foi pioneira ao lançar projeto para implantação de ponto 

de acolhimento às mulheres vítimas de violência sexual nos transportes públicos no terminal 

do Siqueira. A iniciativa teve a parceria da Prefeitura de Fortaleza, todavia, não foi concluída 

sua implantação por falta de pessoal especializado em trabalhar no trato com a matéria, uma 

vez que, o serviço de apoio teria que trabalhar especificamente com mulheres que sofrerem 

constrangimento ou algum tipo de abuso nos serviços públicos da capital. 

 

3.1 O ESTUPRO 

 

Para o dicionarista Ferreira (2010), estupro quer dizer crime que consiste em 

constranger mulher, de qualquer idade ou condição, a conjunção carnal, por meio de 

violência. 

Segundo Teles (2012), estupro significa ato de constranger alguém a ter relações 

sexuais, sem desejo e sem consentimento, mediante o uso da violência física, psicológica ou 

de graves ameaças podendo ocorrer tanto na esfera privada como nos espaços públicos, e ser 

praticado por pessoa conhecida ou não da vítima. 

De conformidade com o Código Penal Brasileiro, art. 213, estupro significa: 

“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 

praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. 

 

Com o advento da Lei nº 12.015 de 7 de agosto de 2009 houve nova redação ao art. 

1º, V e VI da Lei nº 8.072/90 tornando claro ser hediondo tanto o estupro na forma 

simples quanto na qualificada, bem como o estupro de vulnerável, que era o anterior 

estupro com presunção de violência. Quanto aos estupros cometidos a partir de 7 de 

agosto de 2009, em qualquer modalidade (simples ou qualificado), são 

evidentemente hediondos. Porém, no tocante aos que tiverem sido cometidos antes 

da nova lei, pode-se, ainda, debater se são ou não hediondos, pois a Lei nº 

12.015/2009, nesse prisma é prejudicial ao réu e não poderia retroagir. Ressalte-se, 
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no entanto, ser a jurisprudência do STF favorável ao entendimento de que eram 

hediondas as formas simples e qualificadas, logo, tudo leva a crer que nada se altere, 

nem antes, nem depois do advento da novel lei penal (NUCCI, 2012, p.829). 

 

Faúndes et al. (2006) menciona que o estupro pode gerar gravidez indesejada e 

levar a vítima a contrair doenças sexualmente transmissíveis (DST). Em termos psicológicos 

o estupro pode redundar em vários tipos de transtornos, como, depressão, ansiedade, 

tentativas de suicídio, síndrome de estresse pós-traumático, dentre outras.  

 

3.2 ESTATÍSTICAS DE ESTUPRO CONTRA A MULHER 

 

No caso do estupro, uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA (2014) aponta que 58,5% dos entrevistados concordaram totalmente ou 

parcialmente com a frase: “Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos 

estupros”. Em relação a essa pergunta 35,3% concordaram totalmente; 23,2% parcialmente, 

30,3% discordaram totalmente, 7,6% discordaram parcialmente e 2,6% se declararam neutros.  

Brandão (2014) acrescenta que sobre a pesquisa em questão, os pesquisadores 

sugerem que a população ainda tem uma visão de família nuclear patriarcal, ainda que sob 

uma versão contemporânea, atualizada. Os resultados da pesquisa também apontam que a Lei 

Maria da Penha que endurece as punições para o agressor contribuiu para minimizar a 

tolerância contra a mulher. 

De conformidade com a Agência Brasil (2014), outra pesquisa do IPEA 

apresentou dados sobre o crime de estupro no Brasil. A estimativa com base nos atendimentos 

prestados às vítimas é que, a cada ano, 527 mil pessoas são estupradas no país, mas apenas 

10% dos casos chegam ao conhecimento da polícia. A maioria das vítimas é mulher, sendo 

70% crianças e adolescentes. Mais de 92% dos agressores são homens. Pais, padrastos, 

amigos e conhecidos representam 56,3% dos criminosos. 

De acordo como Portal Planalto (2014), a Central de Atendimento à Mulher, em 

Brasília aponta o número de mulheres que denunciaram a violência, num total de 3.150 casos 

no ano de 2013. Desde que o serviço foi criado, em 2005, já foram registrados 532.711 

ligações. O levantamento do serviço prestado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República (SPM-PR) revela que em 2013, aumentou de 50% para 70% o 

percentual de municípios de origem das chamadas. Aumentou também em 20% a 

porcentagem de mulheres que denunciou a violência logo no primeiro episódio.  
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Relatos da violência, conforme o Portal do Planalto (2014) apontam que os 

autores das agressões são, em 81% dos casos, pessoas que têm ou tiveram vínculo afetivo 

com as vítimas. Em 62% dos casos que chegaram ao Ligue 180, a violência é cometida por 

companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas. Os relatos de 19% apontaram 

com autores das agressões os ex-companheiros, ex-maridos e pessoas externas às relações 

afetivas. 

Neste contexto, a violência física representa 54% dos casos relatados e a 

psicológica, 30%.  Em 2013 houve 620 denúncias de cárcere privado e 340 de tráfico de 

pessoas. Foram registradas ainda 1.151 denúncias de violência sexual em 2013, o que 

corresponde a uma média de três casos por dia. 

Pinto (2014) menciona que o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, do 

governo federal tem impactado diretamente nas políticas das unidades federativas. A aposta 

do governo federal é na transversalidade do plano, englobando executivos federais, estaduais, 

municipais e a sociedade civil. O eixo central é enfrentar principalmente as formas de 

violência contra a mulher, buscando reduzir os índices de todas as formas de violência no país 

apoiadas pela aprovação da Lei Maria da Penha e pelo Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres, que prevê o aumento das estruturas de atendimento à mulher. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -  

IBGE (2014) identificou no país 110 núcleos especializados em atendimento à mulher em 

delegacias comuns, com predominâncias das regiões Sul (37) e Centro-Oeste. Mas a estrutura 

não existe em Rondônia, Acre, Roraima, Pará, Amapá, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 

Goiás. Há falhas ainda no levantamento de informações sobre o tipo de violência sofrido pelas 

mulheres, que cada vez mais procuram esses serviços como forma de proteção.  

 

3.3 A REALIDADE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ESTADO DO CEARÁ 

 

De acordo com pesquisa realizada no Estado do Ceará, através da Assessoria de 

Análise Estatística e Criminal da Secretaria de Segurança Pública - AAESC/SSPDS, a Tabela 

1 mostra os números de estupro e estupro vulnerável entre 2013 a janeiro e fevereiro de 2014 
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Tabela 1 - Número de vítimas de estupro e estupro vulnerável do sexo feminino  

Mês da 

Ocorrência 

Estupro 

2013 

Estupro 

2014 

Variação 

Mensal (5) 

2014/2013 

Estupro de 

vulnerável 

2013 

Estupro de 

vulnerável 

2014 

Variação 

Mensal (5) 

2014/2013 

Janeiro 45 28 -37,8 88 68 -22,7 

Fevereiro 31 38 22,8 89 72 4,3 

Março 40 - - 83 - - 

Abril 43 - - 67 - - 

Maio 44 - - 78 - - 

Junho 40 - - 81 - - 

Julho 52 - - 97 - - 

Agosto 35 - - 85 - - 

Setembro 43 - - 108 - - 

Outubro 49 - - 96 - - 

Novembro 59 - - 99 - - 

Dezembro 55 - - 74 - - 

TOTAL 536 66 - 1.025 140 - 

FONTE: Assessoria de Análise Estatística e Criminal – AAESC/SSPDS (2014) 

 

De conformidade com a Tabela 1 observa-se que o número geral no Estado de 

vítimas que sofreram estupros é bem significativo, principalmente no mês de setembro com 

108 casos, no ano de 2013. Os meses seguintes também apresentam números bem alarmantes 

acerca do estupro no Estado do Ceará. 

Vemos pelas tabelas a seguir, o quantitativo de mulheres vítimas de homicídio 

doloso no Estado do Ceará, e percebemos um total de 254 (duzentos e cinquenta e quatro) 

mulheres foram assassinadas no ano de 2013. 

 

Tabela 2 - Número de vítimas de homicídio doloso contra a pessoa do sexo feminino nos 

municípios do Estado do Ceará – Ano 2013 

Município Quantidade 

JANEIRO 16 

FEVEREIRO 17 

MARÇO 33 

ABRIL 21 

MAIO 18 

JUNHO 23 

JULHO 17 
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AGOSTO 27 

SETEMBRO 20 

OUTUBRO 21 

NOVEMBRO 11 

DEZEMBRO 30 

TOTAL 254 

FONTE: Assessoria de Análise Estatística e Criminal – AAESC/SSPDS (2014) 

 

 

Já no mês de janeiro 2014, um total de 33 (trinta e três) mulheres foram vítimas de 

homicídio doloso em nosso Estado. 

 

Tabela 3 - Número de vítimas de homicídio doloso contra a pessoa do sexo feminino – 

Janeiro 2014 

Município Quantidade 

ARARIPE 1 

BEBERIBE 1 

BOA VIAGEM 1 

CAUCAIA 3 

CRATEÚS 2 

EUSÉBIO 3 

FORTALEZA 15 

JUAZEIRO DO NORTE 2 

MARACANAÚ 1 

MARANGUAPE 1 

PACAJÚS 1 

RUSSAS 1 

UMIRIM 1 

TOTAL 33 

FONTE: Assessoria de Análise Estatística e Criminal – AAESC/SSPDS (2014) 

 

A pesquisa realizada mostra ainda, os números da violência nos municípios do 

Estado do Ceará. A cidade de Fortaleza aponta 15 casos de vítimas de homicídio doloso 

contra a pessoa do sexo feminino somente em janeiro de 2014. 

Depreende-se das tabelas mencionadas, o número alarmante de mulheres vítimas 

da violência em todo o Estado, o que de fato assusta, apesar das iniciativas dos órgãos 

públicos e seus agentes em coibir esses tipos de crime através da realização de políticas 

públicas, mesmo assim se mostram ineficientes. 
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3.4 CONTRAVENÇÕES PENAIS 

 

Conforme Cunha e Pinto (2011), dentro do amplo espectro de violência doméstica 

e familiar (art. 7º), encontra-se alguns comportamentos que configuram meras contravenções 

penais, como, por exemplo: mais comuns, vias de fato (art. 21); perturbação do trabalho ou 

sossego alheio (art. 42); importunação ofensiva ao pudor (art. 61) e perturbação e 

tranquilidade (art. 65).  

Nesses casos, referindo-se o art. 41 da Lei nº 11.340/2006 apenas crimes continua 

aplicável a Lei nº 9.099/95 e suas medidas despenalizadoras, ressalvando-se, apenas, as 

proibições trazidas no art. 17 da Lei 11.340/2006: “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”. 

Segundo o Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, a Lei das 

Contravenções Penais dispõe no art. 1º. Aplicam-se as contravenções às regras gerais do 

Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso.  

O art. 2º.  Relata que a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no 

território nacional. O art. 3º informa que para a existência da contravenção basta a ação ou 

omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de 

um ou de outra, qualquer efeito jurídico.  

No art. 4º encontra-se disposto que não é punível a tentativa de contravenção. O 

art. 5º relata que as penas principais são: I – prisão simples; II – multa.  

De conformidade com a redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, 

art. 6º, a pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em 

estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semi-aberto ou 

aberto. 

Cunha e Pinto (2011, p.170) destacam: 

 

a competência para processar e julgar conflitos envolvendo violência doméstica, 

ainda que se cunhe de contravenção penal de vias de fato, e do Juizado Comum, 

uma vez que não incide, a teor do art. 41 da lei Maria da penha, a legislação que 

trata dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95). (TJRS, Conflito de 

Competência 70019961077, Rel. Manoel José Martinez Lucaz, j. 29.08.2007, DJ 

11.09.2007). 
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Sobre a questão, a Lei nº 11.340/2006 excluiu da competência dos Juizados 

Especiais Criminais qualquer violência praticada contra a mulher. O fato de ter o Ministério 

Público entendido tratar-se de contravenção, cumpridas as medidas protetivas não desloca o 

processo para os Juizados Especiais, o que quer a lei evitar a conceituação como menor 

potencial ofensivo.  
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4 DA LEI MARIA DA PENHA (Lei nº 11.340/2006) 

 

No parecer de Silva (2013) embora a Constituição Brasileira de 1988 já tenha 

estabelecido a igualdade entre os sexos, o advento da Lei Maria da Penha representa um 

marco legal no combate à violência de gênero, sobretudo a violência doméstica contra a 

mulher.  

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º, do art. 226 da Constituição Federal; 

da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e 

da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera 

o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras 

providências. 

Segundo Cunha e Pinto (2011) a incorporação, no direito brasileiro, por meio do 

decreto presidencial das convenções internacionais, com status de norma constitucional era 

matéria polêmica e inaceitável pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Todavia, nos dias atuais faz parte do sistema jurídico brasileiro como direito positivo, na 

condição de status normativo supra legal. 

O art. 1º da Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, 

da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher; da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de 

outros tratados internacionais ratificados pela República federativa do Brasil; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

 

A Lei Maria da Penha se aplica a toda pessoa, independente de orientação sexual, 

que pratique violência contra a mulher no ambiente doméstico, no seio da família 

ou, ainda, praticada por alguém que tenha qualquer ligação afetiva com a vítima. 

Então, podem se enquadrar como agressores, por exemplo, esposo (a), companheiros 

(as), ex-companheiros (as), namorados (as), ex-namorados (as), mães, pais, filhos 

(as), tios (as), dentre outros, contanto que exista uma relação de afeto ou familiar, ou 

ainda, que a violência tenha sido praticada no ambiente do lar baseado no gênero 

(SILVA, 2013, p.10). 
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4.1 MEDIDAS PROTETIVAS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

De acordo com os estudos de Nucci (2012, p.879), a Lei Maria da Penha enumera 

um rol de medidas “para assegurar à mulher o direito a uma vida sem violência. São previstas 

medidas inéditas que são positivas e mereceriam, inclusive, extensão ao processo penal 

comum, cuja vítima não fosse somente à mulher”. 

 

O sexismo e as representações da mulher como subordinada à autoridade masculina 

na jurisdição do lar frequentemente se materializam em violências que atingem 

milhares de brasileiras cotidianamente, e têm sido objeto de grande mobilização dos 

movimentos feministas e de mulheres há décadas, assim como de políticas nos anos 

mais recentes. A mais importante delas, sem dúvida, foi a promulgação da Lei Maria 

da Penha, em 2006. Esta norma traz uma definição de violência doméstica e familiar 

contra as mulheres e, além de prever penas para os agressores elenca os serviços de 

atendimento a serem disponibilizados às mulheres em situação de violência (SIPS, 

2014, p.12).  

 

Souza (2008, p.17) ressalta que a partir da Lei Maria da Penha foi criada medidas 

cautelares de conteúdo penal e civil, com o objetivo de proteger legalmente as mulheres em 

situação de violência doméstica. Essas medidas quando concedidas pelo juiz em 48 horas, 

normalmente permanecem durante todo o processo criminal. 

Segundo Bianchini (2013) as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 

Maria da Penha podem ser concedidas, analogicamente, a crianças, adolescentes e idosos, 

mesmo que sejam do sexo masculino. Tal entendimento decorre do mandamento 

constitucional, bem como da interpretação a ser dada à nova redação do art. 313, inc. III, do 

CPP, o qual, após o advento da Lei nº 12.403/2011 prevê, expressamente, a possibilidade de 

decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra 

[...] criança, adolescente, idoso [...] para garantir a execução das medidas protetivas de 

urgência”. 

Ao prever a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medida 

protetiva de urgência se o crime envolver violência doméstica e familiar contra criança, 

adolescente e idoso, a Lei nº 12.403/2006 amplia a aplicação de tais medidas previstas única e 

exclusivamente na Lei Maria da Penha. 

Conforme Távora (2012), a prisão preventiva trata-se da prisão de natureza 

cautelar mais ampla, sendo uma eficiente ferramenta de encarceramento durante todo o 

inquérito policial e na fase processual. Até antes do trânsito em julgado admite-se a 

decretação prisional, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente (art. 

5º, inciso LXI da Constituição Federal).  
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A prisão preventiva revela a sua cautelaridade na tutela da persecução penal 

objetivando impedir que eventuais condutas praticadas pelo alegado autor e ou por 

terceiros possam colocar em risco a efetividade do processo. Referida modalidade de 

prisão, por trazer como conseqüência a privação da liberdade antes do trânsito em 

julgado, somente se justifica enquanto e na medida em que puder realizar a proteção 

da persecução penal, em todo o seu iter procedimental, e, mais, quando se mostrar a 

única maneira de satisfazer tal necessidade (OLIVEIRA, 2011, p.543). 

 

Neste sentido, destaca-se que a Lei Maria da Penha trata de medidas protetivas de 

urgência, enquanto o Estatuto do Idoso (EI), Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e a Lei 

nº 8.079, de 13 de setembro de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) fazem 

referência a medidas de proteção (arts. 44 e 45 e 98 a 102, respectivamente. 

Bianchini (2013) acrescenta que o art. 8º da Lei Maria da Penha prevê medidas 

integradas de proteção volta à inibição da violência doméstica e familiar contra a mulher “por 

meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e de ações não governamentais”. 

 

4.2 JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER: LEI 

Nº 11.340/06 

 

 Oliveira (2011) menciona que existe no mundo ocidental moderno uma enorme 

preocupação com a proteção da mulher, particularmente no âmbito das relações domé4sticas e 

familiares. Sob os auspícios da Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher e da própria Constituição da República; a Lei nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher e instituir regras e procedimentos destinados à proteção da mulher. 

Segundo Bianchini (2013), as medidas protetivas de urgência constituem a 

principal inovação da Lei Maria da Penha ao lado da criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. Até então, o juiz, encontrava-se muito limitado nas 

suas ações voltadas à proteção da mulher, sendo a maioria das causas de competência dos 

Juizados Especiais Criminais. As medidas protetivas permitiram não só alargar o espectro de 

proteção da mulher, aumentando o sistema de prevenção e combate à violência, como também 

dar ao magistrado uma margem de atuação para que possa decidir por uma ou outra medida 

protetiva, de acordo com a necessidade exigida pela situação. 
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O art. 3º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) atribui os seguintes direitos 

de proteção à mulher: 

 

Art. 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 

direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, 

ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos 

das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias 

para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

Art. 4º.  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se 

destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar. 

  

Oliveira (2011) enfatiza que o Poder Público desenvolverá políticas que visem 

garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão (art. 3º, § 2º).  

A Lei Maria da Penha representa, portanto, uma petição de princípios que abrange 

a previsão de uma política pública a ser desenvolvida por meio de um conjunto articulado de 

ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que terão entre suas 

diretrizes: VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de 

irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou 

etnia; IX – o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos 

relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da 

violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 8º). 

Acerca da competência cível e criminal do juizado de violência contra a mulher, 

dispõe a Lei 11.340/2006: 

 

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da 

Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, 

no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento 

e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher. 

 

 

Bianchini (2013) menciona que a Lei Maria da Penha é heterotópica, ou seja, 

prevê em seu bojo dispositivo de diversas naturezas jurídicas. As principais características das 

medidas protetivas de urgência encontram-se discriminadas: 
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a) Caráter primordial de urgência, sendo que o juiz deverá decidir sobre o pedido 

de medidas protetivas no prazo de 48 horas (art. 18); 

 

b) Podem ser requeridas pela ofendida, pelo delegado ou pelo Ministério Público 

(art. 19); 

c) Podem ser decretadas de ofício pelo juiz (art.20); 

 

d) Não há necessidade de audiência das partes, nem de manifestação prévia do 

Ministério Público, para a concessão da medida (art. 19, § 1º); 

 

e) Podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente (art. 19, § 1º); 

 

f) A substituição de uma medida protetiva por outra pode se dar a qualquer tempo, 

desde que garantida a sua eficácia (art. 19, § 1º); 

 

g) Dividem-se em duas espécies: a) as que obrigam o agressor (art. 22) e b) 

aquelas dirigidas à proteção da vítima e seus dependentes (art. 23 e 24). 

 

A Lei Maria da Penha nº 11.340/2006 faz distinção tópica entre as medidas 

protetivas que obrigam o agressor e aquelas que protegem a ofendida, in verbis:  

 
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 

separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I- suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 

competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância 

entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim 

de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

 

 Dentro deste contexto, as medidas protetivas de urgência que visam proteger 

diretamente à mulher vêm arroladas no art. 23 da Lei Maria da Penha:  
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I - encaminhar à ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de 

proteção ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos 

a bens, guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 

V - além de outras, previstas no art. 24. A registrar apenas a medida relativa à 

separação de corpos, tipicamente do direito de família. As demais, embora situadas 

no mesmo âmbito normativo (direito de família) constituem novidade, à exceção, 

talvez, daquela prevista no item III. 

 

 

Conforme Bianchini (2013) o art. 33 da Lei Maria da Penha prevê que enquanto 

não estiverem estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as 

varas criminais podem acumular as competências cíveis e criminais para conhecer e julgar as 

causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. A 

constitucionalidade de tal dispositivo foi objeto de questionamento na Ação Declaratória de 

Constitucionalidade 19, proposta pela Presidência da República e julgada procedente, por 

unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

Enquanto os Juizados Especiais são competentes para conciliação, julgamento e 

execução das causas cíveis de menor complexidade e das infrações penais de menor potencial 

ofensivo (CE, art. 98, I, e Lei nº 9.099/95), os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher possuem a atribuição de conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 33). 

Belloque (2011, p.308) relata que na elaboração do rol das medidas protetivas, 

contra o agressor foi levado em consideração “o conhecimento das atitudes comumente 

empregadas pelo autor da violência doméstica e familiar que paralisam a vítima ou dificultam 

em demasia a sua atuação diante do cenário que se apresenta nesta forma de violência”. 

Bianchini (2013) enfatiza que o afastamento do lar para os casos de violência 

doméstica foi instituído pela Lei nº 10.455/2002, que deu nova redação ao art. do parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais). 

 

 

Lei nº 9.099/95 

Art. 69. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for 

imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele 

comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de 

violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da vítima. 

 

Oliveira (2011) acrescenta que com relação às mulheres adolescentes e crianças 

há normas protetivas na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). As 
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demais medidas protetivas de urgência não oferecem quaisquer indagações, tendo em vista a 

natureza evidentemente cível de todas elas.  

 

4.3 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

  

Souza (2008, p.155) menciona que o Ministério Público (MP) é o órgão 

responsável pela garantia da ordem jurídica, do regime democrático, da moralidade pública e 

dos direitos sociais e individuais. A instituição tem autonomia com relação aos três poderes – 

Executivo, Legislativo e Judicial figurando como um verdadeiro “órgão extra poder”, estando 

constitucionalmente definido como “instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe  a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis”.  

Segundo Távora e Alencar (2012), o Ministério Público (MP) tem modelos de 

atuação peculiares no processo penal. É ele o titular da ação penal pública, nos termos do art. 

129, I, da Constituição do Brasil. O MP abrange o Ministério Público da União; (Ministério 

Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério 

Público do Distrito Federal), sob a chefia do Procurador Geral da República, nomeado pelo 

Presidente da República.  

César (2011) ressalta que o Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas 

causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

baseado nos seguintes artigos da Lei nº 11.340/06: 

 

Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário: 

 

I – requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência 

social e de segurança, entre outros; 

II – fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher 

em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas 

administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades 

constatadas; 

III – cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de 

violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o 

previsto no art. 19 desta Lei. 

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o 

acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e 

humanizado. 
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No que concerne à assistência judiciária, a Lei Maria da Penha dispõe: 

 

 
Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de 

violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o 

previsto no art. 19 desta Lei. 

 

 

O dispositivo do art. 28 da referida lei garante a toda mulher em situação de 

violência doméstica e familiar o acesso a serviços de Defensoria Pública ou de Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento 

específico e humanizado. 

 

4.4 CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ATENDIMENTO À MULHER 

 

Sobre a questão, Cesar (2010) aponta a Lei Maria da Penha que dispõe: 

 
Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e 

promover, no limite das respectivas competências: 

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 

dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de 

violência doméstica e familiar; 

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia 

médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar; 

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar; 

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. 

 

 

Neste contexto, Souza (2008) acrescenta: 

 

1) Obrigação e não Faculdade do Poder Público 

Na cabeça deste artigo consta uma notória obrigação do estado Brasileiro, a ser 

implantada por ações desenvolvidas nos três âmbitos do poder político, consistente em criar 

mecanismos indispensáveis para que se possa alcançar os objetivos da referida Lei. 

2) Centros de Atendimento Integral 

O inciso I prevê a implantação dos indispensáveis “centros de atendimento 

integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência 

doméstica e familiar”, cuja função principal é integrar a vítima direta da violência familiar e 

às vítimas indiretas à cidadania, “asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem 

violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 

social” (Lei nº 11.340/06, art. 2º). 



 

 

38 

 

3) Casas-Abrigos 

O inciso II trata das denominadas casas-abrigos que visam propiciar a real 

efetivação da medida protetiva de urgência (MPU) prevista no art. 23, I desta Lei. As casas-

abrigos precisam ter a sua localização protegida pelo sigilo, além de contar com um esquema 

de segurança eficaz, isso porque em diversas ocasiões a vítima de violência doméstica e 

familiar sofre ameaças e perseguições mesmo após deixar a sua residência. 

 

4) Criação de Órgãos para Atendimento à Mulher 

O inciso IV faz alusão “à criação de delegacias, núcleos de defensoria pública, 

serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializadas no atendimento à mulher 

em situação de violência doméstica e familiar”. Referidas providências de fácil adoção, 

necessita da vontade política e interesse em especializar servidores para prestarem serviços 

em caráter geral respeitando as peculiaridades das vítimas atingidas. 

 

5) Programas e Campanhas 

O inciso V faz referência a “programas e campanhas de enfrentamento da 

violência doméstica e familiar”, os quais possuem natureza preventiva e educativa, cabendo-

lhes o difícil, mas instigante papel de atuar de modo a alterar paradigmas formados em falsas 

premissas que introduziram na cultura das sociedades o engodo de que a mulher é um ser 

humano inferior ao homem. 

 

6) Centros de educação e reabilitação para agressores 

A criação de centros ou de outros órgãos cuja atividade esteja voltada para a 

educação e a reabilitação daquelas pessoas que tenham sido autoras de violência doméstica e 

familiar contra a mulher constitui providência indispensável para evitar a reincidência; 

principalmente porque as penas aplicáveis em relação à maioria dos crimes não importarão o 

efetivo recolhimento carcerário do agressor e, a falta de uma reabilitação, ele será sério 

candidato à reincidência.  

No Ceará, um projeto inicial do Ministério Público buscou lançar uma cabine de 

atendimento a mulher em situação de violência sexual no terminal do Siqueira. No entanto, 

com base nas estatísticas, a campanha não foi viabilizada, uma vez que dependia tanto do 

Ministério Público, assim como também de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza e a Coordenadoria Estadual  de Políticas Públicas da Mulher. 
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Dessa forma, torna-se necessário a adaptação de órgãos e programas públicos, a 

criação de banco de dados sobre a violência contra a mulher, dotações orçamentárias, dentre 

outras. 

 

4.5 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E O DIREITO INTERNACIONAL  

 

Parodi (2010) define o direito internacional como sendo o complexo de normas e 

princípios que tratam das relações entre estados, pessoas internacionais e pessoas físicas e 

jurídicas de cada Estado. É o comportamento de cada estado do globo terrestre com relação 

aos direitos humanos que interessa ao direito internacional de exigir políticas públicas contra 

a violência nos lares brasileiros. No tocante à violência doméstica, vários tratados 

internacionais versam sobre o tema pleiteando a comunidade internacional a inclusão deles 

em todos os estados civilizados. Destacam-se, então, os seguintes tratados internacionais: 

 

a) Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher (CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women): a CEDAW foi aprovada pela Organização 

das nações Unidas em 1979, tendo entrado em vigor na esfera internacional 

somente em 1981, sendo ratificada pelo governo brasileiro em 1984. Em 

decorrência de sua importância no contexto mundial, ficou conhecida como a 

Lei Internacional dos Direitos da Mulher. 

 

b) Declaração de Eliminação da Violência contra a Mulher de 1993; a Assembleia 

Geral das Nações Unidas aprovou o documento internacional de direitos 

humanos focado exclusivamente na violência contra a mulher. Esse 

documento afirma que a violência contra a mulher viola e degrada os direitos 

humanos da mulher. 

 

c) Convenção Interamericana para prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher: adotada pela Conferência Interamericana da OEA em 9 de junho de 

1994: a Convenção de Belém do Pará, 1994, ratificada pelo Brasil em 27 de 

novembro de 1995, construindo um grande avanço ao definir a violência 
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contra as mulheres e recomendar aos governos das Américas a adoção de 

medidas para prevenir, punir e erradicar esse tipo de violência. 

 

d) Plano de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher de 1995: a 

Plataforma por Ação de Beijing realizou a IV Conferência Mundial da Mulher 

chamando a atenção dos governos para condenarem a violência contra a 

mulher e eliminarem alegações baseadas em tradições, costumes e religião 

como forma de desculpas por se manterem afastados de suas obrigações com 

respeito a Declaração da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher. 

 

e) Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. Além dos tratados relacionados cumpre ainda 

acentuar que o Brasil figura como signatário da maioria das normatizações em 

torno dos direitos humanos, nos quais estão incluídos os direitos básicos da 

mulher. 

 

Todos os tratados internacionais de Direitos humanos especificados acima visaram a proteção 

integral da mulher, parcela vulnerável no contexto atual, verificando ainda, os avanços e a 

soberania, bem como, o poder que o tratado internacional tem no tocante à discriminação e 

violência de gênero, após as mudanças inseridas no ordenamento jurídico brasileiro e as 

políticas públicas para promoção da igualdade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema da violência sexual nos transportes públicos – uma realidade no Estado do 

Ceará vem ganhando a alguns anos espaço na mídia e no meio governamental, no sentido de 

criar medidas protetivas para coibir a violência contra a mulher de qualquer natureza.  

Não há características populacionais que determinem intensamente uma postura 

mais tolerante à violência, mas os primeiros resultados apontam que morar nas regiões mais 

ricas do país, ter escolaridade mais alta e ser mais jovem são atributos que reforçam a 

probabilidade de uma adesão a valores mais igualitários de respeito à diversidade e de uma 

postura mais intolerante em relação à violência contra as mulheres.  

As pesquisas mostram que os casos de violência contra a mulher de maneira geral 

só aumentam de ano para ano e que as estatísticas são preocupantes e alarmantes porque a 

mulher é vítima diariamente, de violência doméstica, violência sexual ou estupro, crimes, 

lesão, dentre outras. 

De acordo com a revisão de literatura foram abordados assuntos como a violência 

contra a mulher, a violência sexual nos transportes públicos e a Lei Maria da Penha; no 

sentido de responder a problemática do estudo sobre a realidade da violência sexual nos 

transportes públicos do Estado do Ceará que aponta uma porcentagem bastante significativa 

no que diz respeito aos atos de violência contra a mulher. 

Os objetivos do referido estudo buscaram também contextualizar a violência 

sexual nos transportes públicos, definir a violência doméstica e violência sexual; destacar a 

extensão da competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher; 

explicar as causas cíveis que ultrapassam os limites das medidas protetivas de urgência. Dessa 

forma, o estudo também apontou as medidas protetivas da violência contra a mulher, os 

juizados de violência doméstica baseados na Lei nº 11.340/06, a importante atuação do 

Ministério Público, a criação dos órgãos para atendimento à mulher e os direitos 

internacionais em prol da violência contra a mulher. 

Entretanto, ainda constitui importante desafio reduzir os casos de violência contra 

as mulheres, mazela que segue vitimando milhares de brasileiras todos os anos. Uma das 

formas de se alcançar a diminuição deste fenômeno, além da garantia de punição para os 

agressores é a educação. 
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Novos serviços de atendimento são implementados constantemente no sentido de 

atender a demanda dos casos de violência em todo Estado do Ceará e no Brasil como um 

todo. 

 Em suma, a violência contra a mulher precisa ser evitada e somente leis mais 

respeitadas e adotadas em cada caso poderão coibir os casos alarmantes de violência contra a 

mulher que se alastram no país. Medidas educativas também devem fazer parte de estudos que 

trabalham em busca de um basta contra a violência sexual nos transportes públicos. 
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