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Resumo: As medidas protetivas de urgência, consagradas como instrumento inovador da Lei nº 11.340/2006, 

têm o potencial de garantir o direito à vida das mulheres em situação de violência familiar, doméstica ou íntima 

de afeto. O presente artigo apresenta o propósito de lançar foco no caráter preventivo das medidas protetivas de 

urgência para evitar o crime de feminicídio. Pretende-se, ademais, verificar o alcance da ferramenta de avaliação 

e gestão do risco para impedir o aumento dos índices de morte violenta intencional em razão do gênero. Uma 

linha cronológica acerca da formação jurídica voltada para as questões de gênero será desenvolvida, 

especialmente com a indicação dos marcos fáticos, normativos e terminológicos do feminicídio. Os 

encaminhamentos dos pedidos de medida protetiva de urgência e o deferimento das solicitações tornam essas 

mulheres visíveis para o sistema de segurança pública e de justiça criminal. Somada à concessão das medidas 

protetivas, a gestão do risco permite uma melhor garantia dos direitos violados. 
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Abstract: Urgent protective measures, enshrined as an innovative instrument of Law nº 11.340/2006, have the 

potential to guarantee the right to life of women in situations of family, domestic or intimate violence. This 

article aims to focus on the preventive nature of urgent protective measures to avoid femicide. It is also intended 

to verify the scope of the risk assessment and management tool to prevent the increase in the rates of intentional 

violent death due to gender. A chronological line on legal training focused on gender issues will be developed, 

especially with an indication of the factual, normative and terminological landmarks of femicide. The 

forwarding of requests for urgent protective measures and the granting of requests make these women visible to 

the public security and criminal justice system. Added to the granting of protective measures, risk management 

allows for a better guarantee of violated rights. 
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Introdução 

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, como órgãos componentes 

do sistema de segurança pública são espaços institucionais que podem contribuir 

significativamente para a proteção dos direitos da mulher em situação de violência, 

notadamente pela responsabilidade legal de formalização dos requerimentos das medidas 

                                            
1 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pós-graduada (Especialização) em 

Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). Pós-graduanda em 

Direito das Mulheres pelo Centro Universitário UniDomBosco (UniDBSCO). Docente da Academia de Polícia 

Civil de Minas Gerais (2015). Delegada de Polícia, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 

da Polícia Civil de Minas Gerais. E-mail: larimascotte@hotmail.com. http://lattes.cnpq.br/0557462149518335. 
2 Mestranda em Segurança Pública e Cidadania pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Pós-

graduada em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas); Pós-

Graduada em Segurança Pública e Atividade Policial pela Faculdade Arnaldo. Pós-Graduada em Gestão e 

Inteligência em Segurança Pública pela UNINTER. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Delegada de Polícia, coordenadora do Projeto Remodelagem Organizacional da Delegacia Especializada 

de Atendimento à Mulher e do Programa Dialogar da Polícia Civil de Minas Gerais. E-mail: 

amandamachado.ce@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/8629425789932727. 



2 

 

protetivas de urgência e pela atividade de avaliação e gestão do risco para o agravamento de 

atos de violência e/ou de recorrência de eventos de defesa social. 

Neste sentido, em 2020, houve a concessão de 32.909 medidas protetivas de urgência 

em Minas Gerais, no âmbito de aplicação da Lei nº 11.340/2006. No mesmo ano, verificou-se 

que 133 das 149 vítimas de feminicídio não possuíam em seu favor medidas protetivas de 

urgência (MINAS GERAIS, 2021). Em termos percentuais, somente 0,048% do total de 

mulheres que tinham em seu favor medidas protetivas de urgência expedidas pelo Poder 

Judiciário mineiro foram vítimas de morte violenta intencional em razão do gênero. Em 

contrapartida, 89,26% das mulheres vítimas de feminicídio consumado, em 2020, estavam 

invisíveis perante o sistema de justiça criminal, por não terem em seu favor medidas 

protetivas de urgência (MINAS GERAIS, 2021). 

Apesar de o índice de proteção das medidas protetivas de urgência no quesito 

evitamento do feminicídio ser positivo, ainda é possível abrandar as estatísticas de mortes 

violentas intencionais de mulheres em razão do gênero. 

 

1. Os números da violência e a invisibilidade das mulheres vítimas de 

feminicídio em Minas Gerais 

 

Segundo dados extraídos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2021, o Estado de Minas Gerais registrou 

154 feminicídios, ao passo que, no Brasil, 1.341 mulheres foram mortas em razão do gênero 

(BUENO; LIMA, 2022). De acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

entre 2016 e 2021, a quantidade de feminicídios cresceu em cerca de 44,3%, passando de 929 

casos, em 2016, para 1.341, em 2021 (BUENO; LIMA, 2022).  

Em 2021, Minas Gerais contabilizou 22.676 casos de lesão corporal dolosa no âmbito 

doméstico, 84.209 episódios de ameaça contra mulheres e 25.156 acionamentos via 190, 

exclusivamente para atendimento de ocorrências relacionadas à violência doméstica 

(BUENO; LIMA, 2022).  

Da mesma forma, houve um aumento do número de medidas protetivas de urgência 

concedidas pelo Poder Judiciário (14,4%). No Brasil, em 2020, 323.570 solicitações de 

medidas protetivas foram deferidas pelos juizados de violência doméstica ou varas criminais, 

enquanto, em 2021, esse número cresceu para 370.209 mulheres que foram beneficiadas com 

o deferimento de medidas protetivas de urgência (BUENO; LIMA, 2022). 
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O Diagnóstico da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nas Regiões 

Integradas de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, publicado em 2021 pela 

Superintendência de Informações e Inteligência Policial da Polícia Civil de Minas Gerais, 

apontou que 34% dos casos de violência doméstica contra a mulher no território mineiro 

foram perpetrados pelo companheiro/cônjuge e, aproximadamente, 33%, por ex-

companheiro/ex-cônjuge (MINAS GERAIS, 2021). Tais indicadores revelam que o período 

de rompimento de relacionamentos constitui um fator de risco para as mulheres no âmbito de 

suas relações íntimas de afeto.  

Ainda no que tange ao Estado de Minas Gerais, segundo uma pesquisa realizada pela 

Diretoria de Estatística e Análise Criminal da Superintendência de Informações e Inteligência 

Policial da Polícia Civil, 89,65% das mulheres mortas em razão do gênero no Estado não 

possuíam em seu favor medidas protetivas de urgência. Apenas 10,35% das mulheres vítimas 

de morte violenta no contexto da Lei Maria da Penha eram detentoras de medidas protetivas 

de urgência (MINAS GERAIS, 2021).  

O percentual de inexistência de medidas protetivas de urgência em casos de mortes 

violentas de mulheres em razão do gênero em Minas Gerais demonstra a invisibilidade das 

vítimas de feminicídio, as quais, imersas no ciclo de violência, não creditaram ao Estado a 

possibilidade de intervenção para repressão dos atos criminosos e, indiretamente, prevenção 

do agravamento da violência.  

Não se pode perder de vista que a invisibilidade ainda dificulta o rompimento das 

relações abusivas e favorece o continuum da violência. Isso porque a experiência nos mostra 

que há uma série de violências que são antecedentes ao feminicídio, o qual é apenas a ponta 

do iceberg. 

A falsa crença de que as medidas protetivas são apenas “uma folha de papel” e que 

não há fiscalização no cumprimento da ordem judicial pelas polícias contribuem sobremaneira 

para que essas mulheres permaneçam isoladas e impossibilitadas de buscar ajuda. Entretanto, 

o descumprimento das medidas de urgência, além de sujeitar os autores a responderem 

criminalmente pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (conduta tipificada pela 

Lei 13.641/2018), também pode culminar em audiências de advertência, monitoramento 

eletrônico do suspeito, agravamento das medidas protetivas já impostas e decretação da prisão 

preventiva.  

Portanto, o Estado Brasileiro tem papel fundamental na resposta a este problema, na 

medida em que assumiu o dever jurídico de adotar medidas e instrumentos eficazes para 
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assegurar o acesso à justiça para as mulheres em situação de violência, se comprometendo a 

atuar, com a devida diligência, na prevenção, investigação e punição de todas as formas de 

violência contra a mulher (PIOVESAN, 2011). 

 

2. A conjugação das medidas protetivas de urgência com a avaliação do 

risco 

 

É consenso que o maior avanço trazido pela Lei Maria da Penha são as medidas 

protetivas de urgência (previstas nos artigos 22, 23 e 24 da Lei 11.340/06), que podem ser 

solicitadas por todas as mulheres em situação de violência doméstica e familiar (PASINATO 

et al, 2016). Tais medidas possuem como objetivo conferir uma maior efetividade à busca 

pela proteção à mulher, vítima de violência no ambiente familiar, doméstico e afetivo, 

exsurgindo como um potente instrumento de prevenção ao crime de feminicídio.  

Entretanto, pode acontecer de a aplicação das medidas protetivas de forma isolada não 

surtir os efeitos desejados, mesmo porque o simples deferimento da medida protetiva 

pleiteada não representa a efetividade da proteção (PASINATO et al, 2016).  

Desta forma, o atendimento às situações de violência de gênero deve implicar também 

na identificação dos fatores de risco, na avaliação do risco e na gestão adequada do risco. 

Entende-se por risco a probabilidade de ocorrência de um incidente de violência no futuro. De 

acordo com Nicholls e autores (2006), avaliar risco implica em estruturar um processo de 

decisão para formular um curso de ação mais adequado, qualificando ou não o risco. Para o 

êxito desta ação, é imprescindível o escalonamento do risco detectado, com atribuição de 

pesos diferenciadores, conforme defendem McCullog e autores (2016). 

No contexto de segurança pública, a avaliação de risco proporciona a identificação das 

vítimas que se encontram em situação de maior gravidade e que demandam a atuação estatal 

para mitigar os riscos graves de violência (ALMEIDA; SOEIRO, 2010; TURNER; MEDINA; 

BROWN, 2019). Os fatores de risco são dados circunstanciais que dizem respeito ao agressor, 

à vítima e à dinâmica do relacionamento, os quais, abstratamente, tem o condão de prever a 

capacidade de uma grave violência, incluindo o feminicídio (KROPP; HART, 2000; 

MESSING; CAMPBELL, 2016). Trata-se, ademais, de mecanismo para concentração 

racional de recursos limitados aos casos de necessidade pungente (KEBBELL, 2019). 

São exemplos de fatores de risco encontrados em instrumentos de avaliação de risco: 

histórico do agressor, antecedentes criminais, situação de desemprego, uso abusivo de 
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álcool/drogas, gravidade da violência (KROPP; HART, 2000; GRAHAM et. al., 2021). Além 

desses, o controle, a tentativa de controle, o ciúmes excessivo, a quebra de promessas, as 

mudanças abruptas de comportamento e de valores, bem como a ideação suicida do agressor, 

também configuram fatores de risco apontados pela literatura (STUART; CAMPBELL, 

1989). Assim, é possível afirmar que a violência de gênero “é atravessada por outras 

características sociais que definem a experiência das mulheres e podem contribuir para 

potencializar a situação de vulnerabilidade em que se encontram” (PASINATO et al, 2016, p. 

243). 

Campbell e autores, fazendo referência ao Estudo Nacional de Feminicídio nos 

Estados Unidos, abordaram a importância dos serviços de intervenção aos casos que 

evidenciam potencial risco de vida à vítima, estabelecendo a seguinte relação: 

 

Sem intervenção, a violência nesses casos provavelmente continuará a aumentar com 

resultados potencialmente fatais (Crowell & Burgess, 1996). No estudo nacional de 

feminicídio (Campbell et. al., 2003b), descobrimos que muito poucos (<10%) dos 

sobreviventes de um incidente de PI quase letal foram encaminhados para serviços de 

violência doméstica, embora tenham passado um tempo considerável em EDs e 

ambientes hospitalares, incluindo centros de trauma e reabilitação (CAMPBELL et. 

al., 2007, s/p. Tradução nossa). 

 

Em atuação posterior à avaliação do risco, Lisboa e autores (2019) defendem ser 

essencial a gestão do risco, atividade que deve ser desempenhada pela rede multidisciplinar de 

atendimento à mulher por meio de um plano individualizado de segurança para garantia da 

eficácia da proteção da ofendida. Em Portugal, o Manual sobre Avaliação e Gestão de Risco 

em Rede, defende a necessidade de uma intervenção coerente e integrada da rede 

multidisciplinar e multissetorial de proteção e assistência à mulher, impondo ao sistema de 

justiça o dever de recorrer, sempre que possível e de forma ampla, a mecanismos de proteção, 

como, por exemplo, obrigando o agressor a se afastar das vítimas e utilizando-se de 

tecnologias de comunicação móvel e telemóvel, como vigilância eletrônica e teleassistência 

(AMCV, 2013). 

 Na perspectiva de gestão do risco, a atuação das instituições policiais ganha relevo, 

notadamente pelo papel de garantia imediata de proteção à vítima e, no caso da polícia 

judiciária, por ser a responsável pela apresentação majoritária das medidas protetivas de 

urgência ao Poder Judiciário e formulação de representações por medidas cautelares, a 

exemplo da busca e apreensão, da prisão temporária e da prisão preventiva. 

Em termos gerais, o tripé identificação, avaliação e gestão do risco operacionaliza o 

acesso à justiça das mulheres em situação de violência doméstica nas dimensões normativa e 
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material, sendo que, a partir deste cotejo de informações, se torna possível elencar fatores 

preditivos de risco e evitar a ocorrência de novos episódios de violência ou seu agravamento 

como, por exemplo, o feminicídio.  

No Brasil, a Lei nº 14.149/2021 (BRASIL, 2021) formalizou a adoção do Formulário 

Nacional de Avaliação de Risco elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) por meio da Resolução Conjunta nº 

5/2020 (BRASIL, 2020). Este formulário é composto de questões objetivas (Parte I) e 

subjetivas (Parte II), e deve ser aplicado por profissional capacitado, admitindo-se, na sua 

ausência, o preenchimento pela própria vítima, no tocante às questões objetivas. Sendo um 

importante documento técnico, seu objetivo é ajudar na padronização dos fatores de riscos. 

O profissional responsável pelo atendimento deverá registrar informações 

consideradas relevantes para a compreensão global da situação. O registro se fará a partir de 

informações que já foram prestadas pela vítima, acrescentadas aquelas sobre suas condições 

físicas, emocionais e psicológicas. Ao final, um campo aberto permite o registro de 

informações adicionais e que sejam consideradas relevantes para entendimento da gravidade 

da situação e medidas que adicionalmente deverão ser consideradas para a proteção da 

mulher. 

De acordo com a Resolução Conjunta nº 5/2020, o Formulário Nacional de 

Avaliação de Risco é um instrumento da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres, e tem como escopo identificar os fatores que indiquem o risco 

de a mulher vir a sofrer qualquer forma de violência no âmbito das relações domésticas e 

familiares, para subsidiar a atuação da Polícia Judiciária, do Ministério Público, do Poder 

Judiciário e dos demais órgãos que compõem a rede de proteção, na gestão do risco 

identificado. Ademais, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco também pode ser 

utilizado por outras instituições, públicas ou privadas, que atuem na área da prevenção e do 

enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive o Disque-

Denúncia 180. 

Pode-se afirmar que o preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco 

configura importante estratégia da Segurança Pública para identificação e controle dos riscos 

de novas ocorrências ou de agravamento da violência. As respostas coletadas irão subsidiar a 

análise dos casos, podendo fundamentar, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, o 

direcionamento da mulher a uma Casa Abrigo, o encaminhamento do agressor a programa de 

reflexão psicossocial e/ou reeducação, a orientação das partes para serviços de emprego, bem 
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como a condução das vítimas a serviços de apoio psicológico. Noutro viés, o risco 

identificado pelas instituições estatais poderá garantir maior celeridade aos procedimentos 

policiais e processos criminais, bem como possibilitar a identificação de medidas mais 

adequadas ao caso concreto. 

Portanto, a integração do sistema de justiça criminal com a rede multidisciplinar de 

proteção e assistência à mulher, através da identificação, da avaliação e da gestão do risco, 

permitem uma eficácia maior às medidas protetivas de urgência, sendo esse binômio (gestão 

do risco e medidas protetivas) de especial relevância para a contenção da progressão da 

violência e o evitamento do feminicídio. 

 

Considerações finais 

 

A análise do risco individualizado no momento do atendimento às vítimas de violência 

doméstica e familiar, após o registro do Boletim de Ocorrência e entrevista para 

preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, constitui recurso capaz de 

minimizar os impactos da violência, evitar novas situações de perigo, bem como suprimir o 

agravamento da violência.  

Do mesmo modo, as decisões judiciais concedidas em sede de medidas protetivas após 

provocação da autoridade policial, responsável, na grande maioria das vezes, por 

instrumentalizar a solicitação de proteção da ofendida, constituem uma camada de blindagem 

de mulheres em situação de violência e tornam-se obstáculos ao agressor para o cometimento 

de novas infrações penais, juntamente com a possibilidade de decretação da prisão preventiva 

ou até mesmo da prisão em flagrante delito, nos casos de descumprimento da ordem judicial.  

Com efeito, a avaliação do risco consiste em instrumento fundamental na tomada de 

decisão no campo das técnicas jurídicas de gênero, com efeito mitigador da ocorrência de 

feminicídios, em reforço às medidas protetivas de urgência. 

Conclui-se, assim, que as medidas protetivas de urgência configuram um importante 

marco disruptivo da invisibilidade das mulheres em situação de violência e geram efeitos 

preventivos ao feminicídio, a partir da correta identificação, avaliação e gestão do risco. 
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