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RESUMO: A violência doméstica e intrafamiliar é um fenômeno histórico e reincidente no 
cotidiano social brasileiro, especialmente quando se trata das violações de direitos contra a 
mulher. Órgãos de defesa de direitos humanos e sociais foram se mobilizando; leis, resoluções 
e protocolos de atendimento foram criados visando a proteção das vítimas, sendo inserida como 
demanda na agenda das políticas públicas, especialmente pela política de Assistência Social, na 
Proteção Social Especial de Média Complexidade, a partir da Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (2009). Neste contexto, a rede intersetorial de atendimento no município de 
Castro – Paraná, elaborou o Projeto intersetorial de prevenção à reincidência e o enfrentamento 
da violência doméstica e intrafamiliar, contemplando as novas demandas apresentadas 
garantidas pela Lei Maria da Penha e incluindo o atendimento ao autor de violação de direitos – 
o agressor. Em quatro meses de intervenção intersetorial e interdisciplinar, é possível apresentar 
os primeiros indicadores de resultado. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 O Projeto Intersetorial de prevenção à reincidência e o enfrentamento da 

violência doméstica e intrafamiliar foi elaborado em fevereiro de 2019, a partir da 

primeira reunião entre a Política de Assistência Social, Ministério Público, 

Judiciário e a Polícia Civil do município de Castro. No início deste ano, a 

população e os órgãos públicos foram surpreendidos com a notícia de dois 

feminicídios e um terceiro que após investigação também se confirmou, 

totalizando três feminicídios, além do aumento no número de denúncias de 

violência contra a mulher. 

 O Projeto foi realizado pela equipe técnica dos CREAS e Gestão da 

Proteção Social Especial da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento 

Social do município e teve a contribuição do Ministério Público e Judiciário. É 

coordenado pela referida Secretaria Municipal, Poder Judiciário e Ministério 

Público, e executado especialmente pelos CREAS do município; conta com a 
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parceria da Secretaria Municipal de Saúde e a participação de diferentes 

profissionais da Rede de atendimento ao público-alvo e da sociedade civil, 

conforme pode ser conferido no cronograma do projeto. 

 Em reunião intersetorial foi reelaborado o fluxo de atendimento à mulher 

vítima e incluído o agressor, que chamaremos de agente violador do direito, já 

que nos deparamos com as demandas contemporâneas homoafetivas e 

intrafamiliar contempladas também pela Lei Maria da Penha.   

 Em quatro meses de execução do Projeto, foi possível monitorar e 

vislumbrar os primeiros resultados obtidos por meio dos indicadores 

quantitativos e qualitativos. 

 

 2 -  RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

 Diariamente assistimos aos noticiários de televisão, jornais e internet, a 

divulgação de casos de violência doméstica e intrafamiliar, e o aumento do índice 

de registros deste tipo de violência. Diante deste quadro nacional, estaduais e 

municipais, os municípios brasileiros, por meio das políticas públicas e da rede 

de atendimento, vem elaborando projetos e programas de prevenção, 

enfrentamento e atendimento às famílias, incluindo os agressores. 

 A Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/2006, foi elaborada e aprovada a fim 

de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, a qual histórica e culturalmente sofre todo o tipo de violência, opressão 

e submissão. Possui como objetivo preservar sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual e social.  

 O parágrafo 1º do artigo 3º diz 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 forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

(BRASIL, 2006). 

  Na Política de Assistência Social, a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais (2009) descreve o PAEFI como Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Oferece apoio, orientação e 

acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de 



 

ameaça ou violação de direitos. Estas violações de direitos podem ocorrer devido 

a diferentes situações, e neste caso, objeto de atenção deste projeto, por 

situações de violência física, psicológica, sexual, discriminação e submissão 

vivenciadas especialmente pela mulher no convívio doméstico e familiar, dentro 

ou fora do lar. 

 O Judiciário responsabiliza o (a) agressor (a), aplicando a Medida 

Protetiva e ou a sentença, e as Políticas Sociais desenvolvem trabalho 

socioeducativo, de reflexão e informação aos Usuários dos Serviços, que 

receberam a Medida, participantes do projeto; bem como o apoio, auxílio e 

acompanhamento  à mulher vítima.  

 Adotamos o conceito de violência contra a mulher, adotado pela Política 

Nacional (BRASIL, 2011), que fundamenta-se na definição da Convenção de 

Belém do Pará (1994), no artigo 1º, em que a violência contra a mulher é 

entendida como “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, no âmbito 

público ou privado”.  

 A violência intrafamiliar é caso ainda de Saúde Pública e é definido pelo 

Ministério da Saúde como “toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a 

integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno 

desenvolvimento de outro membro da família”, ocorrendo dentro ou fora do 

ambiente familiar por qualquer membro da família, independente dos laços de 

consanguinidade, e em relação de poder sobre a outra pessoa. Desta forma, 

esta realidade requer atenção das diferentes políticas de atendimento. 

(OLIVEIRA; SOUZA, 2006). 

 Compreendendo as relações familiares como resultado da história, da 

cultura, dos contextos sociais, relações e vivências sociais, o projeto foi pensado 

para atuação interdisciplinar e intersetorial, com vistas a resultados mais 

satisfatórios, no sentido preventivo e do próprio combate às violências.  Assim, 

para Potyara Pereira (2014),  

 

 

[...] a intersetorialidade tem sido considerada: como uma nova lógica 
de gestão, que transcende um único ‘setor’ da política social; e/ou uma 
estratégica política de articulação entre ‘setores’ sociais diversos e 
especializados. […] além disso, a intersetorialidade também é 



 
entendida como: um instrumento de otimização dos saberes, 
competências e relações sinérgicas, em prol de um objetivo comum; é 
prática social compartilhada, que requer pesquisa, planejamento e 
avaliação para a realização de ações conjuntas. 
 

 

 Em relação à interdisciplinaridade, Japiassú (1976) ressalta que “[...] o 

saber fragmentado em migalhas, pulverizado numa multiplicidade crescente de 

especialistas, em que cada uma se fecha como que para fugir ao verdadeiro 

conhecimento”, contraria aos objetivos a que se propõe a interdisciplinaridade. 

Assim, trabalhar interdisciplinarmente não significa negar as especialidades e a 

objetividade de cada área do conhecimento, nem anular as disciplinas, ou seja, 

“[…] interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um 

projeto específico[..].” (JAPIASSÚ, 1976, p. 48). 

 

 3- OBJETIVOS DO PROJETO 

 

3.1 – Objetivos Gerais 

-Desenvolver trabalho intersetorial junto aos autores de violações de direitos no 

âmbito doméstico e intrafamiliar, e sobre a cultura social histórica da violência 

contra a mulher e neste âmbito, na sociedade. 

-Diminuir o índice de reincidência de violência no âmbito doméstico e intrafamiliar  

e no município.  

 

3.2 – Objetivos Específicos 

-Contribuir para romper com os padrões violadores do direito no interior da 

família; 

-Fortalecer a função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que 

a vulnerabilizam e as submetem à situações de violência doméstica; 

-Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; 

-Refletir sobre valores e cultura da paz; 

-Oportunizar o atendimento da rede socioassistencial e intersetorial, ao autor 

violador do direito. 

 



 

4- RESULTADOS PRELIMINARES OBTIDOS 

 

 Nos quadros abaixo, podemos verificar o número expressivo de 

atendimentos à mulheres vítimas de violência doméstica, realizados pelos 

Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS do 

município em 2018 e no primeiro semestre de 2019: 

Quadro 1: Número de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas 
pelos CREAS em 2018 

CREAS Neuza Ap. de Freitas  
 2018 

CREAS Aconchego 
2018 

Mês Nº de Mulheres  Mês Nº de  
Mulheres 

 Total Geral  
2018 

Janeiro  10 Janeiro  10 20 

Fevereiro  4 Fevereiro  07 11 

Março  6 Março  06 12 

Abril  6 Abril  11 17 

Maio  6 Maio  09 15 

Junho  5 Junho  11 16 

Julho  6 Julho  07 13 

Agosto  7 Agosto  10 17 

Setembro  5 Setembro  06 11 

Outubro  13 Outubro  06 19 

Novembro  13 Novembro  16 29 

Dezembro  11 Dezembro  08 19 

Total 92 Total 107 199 

FONTE: Relatórios do CREAS Neuza Ap de Freitas e do CREAS Aconchego/2018. 

 

 Quadro 2: Número de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas 
por CREAS, de janeiro a junho/2019. 

Número de 
mulheres vítimas 
de violência 
doméstica. 

Janeiro  Fevereiro Março Abril Maio Junho Total 

CREAS 
Aconchego 

22 11 12 12 13 12 82 

CREAS Neuza 08 09 09 07 09 04 47 

Total 30 20 21 19 22 16 129 

FONTE: Relatórios do CREAS Neuza Ap de Freitas e do CREAS Aconchego/2019 
 

 No ano de 2018 o CREAS Neuza atendeu 92 casos de violência contra a 

mulher, e o CREAS Aconchego atendeu 107 casos. Somando os dados dos dois 

CREAS, temos um total de 199 atendimentos; uma média de 16 (dezesseis) 

casos por mês. Já em 2019, só no mês de janeiro, atendeu 22 casos, além de 



 

que, o setor de Segurança Pública registrou dois feminicídios e um terceiro caso 

que era suspeita, foi também confirmado no mês de abril, totalizando três casos.  

 Até dia 19 de junho, foram atendidos pelos dois CREAS do municipio, um 

total de 129 casos de violência contra a mulher. Um aumento expressivo em 

relação aos anos anteriores. O CREAS Neuza Aparecida de Freitas atendeu 92 

casos durante todo o ano de 2018. Já no primeiro semestre de 2019, atendeu 47 

casos. Já o CREAS Aconchego atendeu 107 mulheres em 2018, e só no primeiro 

semestre de 2019, 82 mulheres; conforme pode ser verificado nos quadros 1 e 

2. 

 Os casos atendidos foram encaminhados para o Judiciário aplicar a 

Medida Protetiva de Urgência e sentenças; e conforme objetivos do projeto, 

foram incluídos os agentes violadores do direito no atendimento pelos técnicos 

de nível superior dos CREAS e em acompanhamento de grupo à noite, 

quinzenalmente conforme cronograma. Já as mulheres vítimas fazem o 

acompanhamento semanal conforme adesão espontânea e no espaço do 

CREAS. 

 Após novo acordo de fluxo intersetorial entre a Secretaria Municipal da 

Familia e Desenvolvimento Social, Poder Judiciário da Vara Criminal e Delegacia 

de Polícia Civil, em março de 2019, a mulher realiza o Boletim de Ocorrência e 

no mesmo dia é colhido o depoimento pelo Delegado, que encaminha para o 

Judiciário via sistema. A mulher é encaminhada para o CREAS, que acolhe e 

elabora o Requerimento de  Medida Protetiva, e esta poderá ser aplicada no 

mesmo dia, ou já no dia seguinte ao registro oficial. No fluxo anterior, levava 

quinze dias aproximadamente para ser aplicada a medida protetiva e o 

depoimento na delegacia, não era colhido no mesmo dia. Neste processo, o 

agressor ou o autor de violação de direitos no âmbito doméstico e intrafamiliar, 

vem sendo atendido nos CREAS desde o mês de março de 2019, conforme pode 

ser verificado no quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Autores de violação de direitos atendidos nos CREAS no período 
de Março a Junho de 2019 

Nº de autores de violação 
atendidos nos CREAS 

Março Abril Maio Junho Total 

CREAS Aconchego 01 02 09 13 25 



 

CREAS Neuza Ap. de 
Freitas 

02 05 01 03 11 

Total 03 07 10 16 36 

Fonte: Relatório dos CREAS Aconchego e Neuza Ap. de Freitas. 

 Diante deste quadro, a rede de atendimento no município, incluindo 

Judiciário, Ministério Público, Política de Assistência Social, Polícia Civil e Militar, 

elaborou em fevereiro deste ano, e desde o mês de março vem executando o 

referido projeto intersetorial de prevenção à reincidência e o enfrentamento da 

violência no âmbito doméstico e intrafamiliar contemplando as novas demandas 

apresentadas e de direito, garantidas à mulher pela Lei Maria da Penha, 

incluindo o atendimento ao autor de violação de direitos. O grupo possui além 

dos homens agressores, representantes femininos de relações homoafetivas e 

outras pessoas que vivenciaram situação de conflito e foram considerados 

agressores pela justiça no âmbito intrafamiliar.  

 

5 – METODOLOGIA DO PROJETO 

 

 A vítima de violência doméstica ou intrafamiliar é atendida na Delegacia 

de Polícia Civil, que elabora o Boletim de Ocorrência, colhe o depoimento e 

encaminha para o Judiciário via sistema e para o CREAS. No CREAS ocorre a 

acolhida e escuta qualificada da vítima, sendo preenchido o Requerimento de 

Medida Protetiva, e enviado ao Poder Judiciário,  

 Aplicada a Medida Protetiva pelo Judiciário, este encaminha ainda, como 

parte do processo, o autor da violação do direito, para acompanhamento a partir 

do atendimento no CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social. O encaminhamento é realizado pelo Judiciário ao CREAS Aconchego ou 

ao CREAS Neuza Ap. de Freitas, definido por território de moradia do usuário do 

Serviço, e estipulando a data que deverá se apresentar – nas sextas-feiras, das 

8 as 12 horas e das 13 as 17 horas. 

 O CREAS acolhe, realiza o referenciamento/cadastro, escuta e avalia a 

necessidade de realizar encaminhamentos para a área da saúde. Informa sobre 

o Projeto e os oito encontros que deverá participar, bem como sobre possíveis 

ausências e que deverão ser repostas de forma rotativa. 

 O agente violador do direito deverá participar de oito encontros quinzenais, 



 

de uma a uma hora  e meia de duração, sendo que a primeira parte do projeto, 

se iniciou no dia 27 de março de 2019 e encerrou em 03 de julho; a segunda 

etapa após avaliação, se iniciou no dia 17 de julho de 2019. 

 Os encontros são realizados quinzenalmente, às quartas-feiras, no Centro 

da Juventude, as 19 h. Os responsáveis da rede de proteção e atendimento, 

desenvolverão o encontro, em dupla de profissionais, a partir de cronograma fixo. 

Farão o contato com o CEJU, para os combinados e logística necessária ao 

encontro. Os CREAS acompanham e dão suporte ao processo. No caso dos 

profissionais definidos para a data, não puderem, por motivo justificado executar 

o trabalho, deverão fazer a troca e acordo com os outros profissionais 

responsáveis. 

 A Secretaria de Segurança Pública disponibilizará dois Guardas 

Municipais para participarem de cada encontro, como parceiros. 

 É obrigatória a lista de presença assinada pelos responsáveis pelo 

encontro e pelos usuários participantes do serviço. Sugere -se ainda a realização 

de pesquisa junto aos usuários do serviço, sobre temas que gostariam que fosse 

abordado nos encontros. Os encontros poderão ocorrer no modelo e 

metodologia de palestras ou rodas de conversa, sempre utilizando dinâmicas 

para iniciar os trabalhos. 

 É encaminhado mensalmente ao Juizado Criminal, a folha de frequência 

dos participantes, por meio de ofício, informando data e temática mensal 

trabalhada. Os CREAS serão responsáveis pela elaboração do relatório mensal. 

Os documentos do encontro, segunda via do ofício, da folha de frequência, são 

arquivados no CREAS de referência do usuário atendido. 

 Em caso da mulher vítima de violência fazer o Termo de Renúncia da 

Medida no CREAS, o casal será incluído em acompanhamento em Círculos 

Restaurativos no CREAS. 

 

6 – CRONOGRAMA DE INTERVENÇÃO 

QUADRO 4: CRONOGRAMA DE ENCONTROS A SEREM REALIZADOS COM OS 
PARTICIPANTES DO PROJETO RECOMEÇAR 

Encontros Data Responsáveis Temáticas Metodologia 

 
1º Encontro  

  
17/07/2019 

Profissionais do 
CREAS      

 A cultura histórica da violência contra 
a mulher na sociedade e na família. 
Tipos de violência.  

Dinâmica, 
explanação, 
diálogo. 



 

 
2º Encontro 

  
31/07/2019 

Profissional do 
CRAS e 
CREAS 

  
Saúde Mental – Psicólogo Júlio 

Explanação; 
diálogo. 

 
 
3º Encontro 

 
 

14/08/2019
  

Profissionais de 
saúde mental 
e dos  CREAS 

 
 Relacionamento abusivo – Ana 
Paula 
 

  
Palestra 

 
4º Encontro 

 
28/08/2019 

Profissional de 
direito/soc civil 
e SMFDS 

  
Valores familiares -  Anderson 

Roda de 
conversa 

 
5º Encontro 

 
11/09/2019 

Ministério 
Público/ 
Judiciário 
e dos CREAS 

 
Lei Maria da Penha, Sentença e 
Crimes comuns 

 
Palestra 

6º encontro 25/09/2019 Sociedade Civil e 
CREAS 

 Experiências de vida de Alcoólicos 
Anônimos 

Roda de 
conversa 

7º Encontro 09/10/2019 Sociedade civil 
e CREAS 

  
Experiência de vida de PCD 

Roda de 
conversa 

 
8º Encontro 

 
23/10/2019 

Profissionais da 
SMFDS e 
CREAS 

  
Comunicação não violenta 

Vídeo e 
reflexões 
com o grupo.  

Organização: Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social. 

 

7 – AVALIAÇÃO 

 A cada quadrimestre os responsáveis da rede se reunirão para avaliar o 

trabalho desenvolvido e os resultados alcançados. Nesta primeira etapa, foi 

realizada reunião entre as equipes dos dois CREAS e a gestão. Foi também 

realizado um relatório avaliativo com sugestões de alterações e propostas e 

encaminhado ao Ministério Público, a pedido. Foi ainda elaborado instrumental 

de coleta de informações junto aos usuários para avaliar a satisfação dos 

encontros, qualitativa e quantitativamente. Os dados foram compilados, 

discutidos em reunião e traduzidos em sugestões para alterações no projeto. O 

Projeto passou por revisão e foi encaminhada cópia atualizada para o Judiciário 

e Ministério Público. 

 

8 – RECURSOS 

8.1- Humanos: Técnicos definidos em conjunto pela SMFDS, dos CREAS, SMS, 

SMSP, Ministério Público e Judiciário e Sociedade Civil. 

8.2 – Físicos e Materiais: Sala do CEJU, cadeiras, mesas, data show e outros 

materiais necessários aos encontros. 
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