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Comissões Parlamentares

✤ "Apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao 
seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o 
acompanhamento dos planos e programas 
governamentais e fiscalização orçamentária da União 
no âmbito dos respectivos campos temáticos” (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS. Regimento Interno. 13 ed. Brasília: Edições Câmara, 2014, p. 
38)



CPMIs

✤  São “criadas para apreciar determinado assunto, que se 
extinguem ao término da legislatura, ou antes dele, quando 
alcançado o fim a que se destinam ou expirado seu prazo de 
duração”. 

✤  Cintra e Lacombe comentam que “salta aos olhos a sua 
relevância para o desempenho de uma das funções 
fundamentais que a teoria atribui ao Poder Legislativo, a de 
fiscalização” (CINTRA, Antônio Octavio; LACOMBE, Marcelo Barroso. A Câmara 
dos Deputados na Nova República: a visão da Ciência Política. In: AVELAR, Lúcia; 
CINTRA, Antônio Octavio. Sistema Político Brasileiro: uma introdução. Rio de Janeiro: 
Konrad-Adenauer-Stiftung; São Paulo: Unesp, 2007. )



CPMI da Violência Contra a Mulher

✤  Instaurada em 8 de fevereiro de 2012, a CPMI da 
Violência contra a Mulher definiu como finalidade 
“investigar a situação da violência contra a mulher no 
Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder 
público com relação à aplicação de instrumentos 
instituídos em lei para proteger as mulheres em situação 
de violência”. Em outras palavras, o objetivo era verificar 
a implementação da Lei Maria da Penha (11.340/2006) e 
do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra 
Mulheres, de 2007.



Objetivos 

✤ Compreender as articulações da Bancada Feminina;

✤ Verificar os limites e as possibilidades do Legislativo como 
agente fiscalizador de políticas públicas;

✤ Hipótese: apesar das divergências internas (espectro 
ideológico), haveria uma atuação temporariamente unitária no 
que diz respeito ao enfrentamento à violência contra a mulher, 
o que fortaleceria a pauta. Tal atuação, contudo, esbarraria nas 
bancadas partidárias e nas frentes parlamentares, assim como 
na desigualdade de gênero presente no Legislativo. 



Violência contra a mulher

✤ Abordagem a partir das teorias feministas materialistas: 

✤ O casamento e as demais formas de união heterossexuais são 
compreendidas como parte de um continuum econômico-
sexual, em que há uma transação entre homens e mulheres 
onde essas últimas só tem uma coisa a trocar: elas mesmas. 
Na negociação contratual do amálgama conjugal está 
implícito o cumprimento de determinadas tarefas pelas 
mulheres – domésticas, sexuais, emocionais e de procriação –, 
com alguma margem de decisão e de escolha delas (divisão 
sexual do trabalho). (TABET, Paola. La grande arnaque. Paris: Harmatann, 2004)



Violência contra a mulher

✤  A violência ou a ameaça de violência contra as 
mulheres, que ocorre em sua maioria no contexto das 
relações afetivas, é uma das maneiras para impedir a 
ruptura do amálgama  – junto com a falta de 
informação e renda delas. “[Os homens] sentem como 
uma ameaça que as mulheres possam adquirir, por 
seu trabalho independente, uma autonomia pessoal e 
econômica na ordem masculina. E não lhes faltam 
reações” (SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 83)



Violência contra a mulher

✤  O estupro é uma dessas formas de violência que, longe 
de ser um desejo incontrolável dos homens, é uma 
maneira dos dominantes exprimirem, mas também 
produzirem, a inferioridade das mulheres (DELPHY, 
Christine. Préface. In: RICCI, Sandrine. Avant de tuer les femmes, vous devez les 
violer ! Rwanda:rapports de sexe et génocide des Tutsi. Paris: Syllepse, 2014)

✤ O arsenal jurídico, assim como o estupro, é um dos 
meios de apropriação concretas dos corpos das 
mulheres (GUILLAUMIN, Colette. Sexe, Race et Pratique du pouvoir - L’idée de 
Nature. Paris: Côté-Femmes, 1992, p. 26).



Violência contra a mulher

✤  "O consentimento à dominação  implica a consciência plena e 
inteira da situação e a aceitação das consequências, compreendidas 
aí as consequências destrutivas, do contrato”, afirma Mathieu. É 
como dizer que a oprimida se oprime. O que é mais frequente, 
contudo, é que as mulheres cedam à dominação por não terem 
mecanismos de sair dela ou não compreenderem-na plenamente. 
Alguns aspectos da consciência e da inconsciência das dominadas 
são, sublinha Mathieu, “a) a culpabilização, b) a inconsciência das 
regras não ditas que regem as relações com os dominantes; c) 
inconsciência do funcionamento real da sociedade para além das 
aparências das regras, leis, costumes etc.”  (MATHIEU, Nicole-Claude, 
L’anatomie politique. Donnemarie-Dontilly: Éditions iXe, 2013)



Violência contra a mulher

✤ Violência de gênero: aquela que se dá porque existe uma 
desigualdade histórica entre homens e mulheres, uma 
desigualdade nas relações de poder que atinge todas as 
áreas econômicas, políticas, sociais e religiosas. (TELES, 
Amelinha apuí MANO, Maíra Kubík T.; FONSECA, Mariana. Em briga de marido e 
mulher, se mete a colher. Le Monde Diplomatique Brasil,São Paulo, ago. 2010).

✤ A utilização de “gênero” aqui pressupõe a neutralidade, 
isto é, que as mulheres também podem ser violentas com 
os homens, mas que há uma situação hierárquica em que 
os últimos estão posicionados acima das primeiras. 



CPMI da Violência Contra Mulher

✤ Funcionou entre 2012 e 2014 (54a Legislatura).

✤ Composição regional bastante diversa.

✤ Base governista e oposição.

✤ Majoritariamente composta por mulheres: Jô Moraes 
(PCdoB/MG), coordenadora da Bancada Feminina, 
presidenta, deputada federal Keiko Ota (PSB/SP), vice-
presidenta. A relatora era a senadora Ana Rita (PT/ES). 



Levantamento de dados

✤  A Comissão concentrou seus trabalhos nos dez estados 
brasileiros mais violentos para as mulheres mais o Distrito 
Federal – seguindo os dados do Mapa da Violência – e, ainda, 
nos quatro estados mais populosos. Assim foram alvo da 
pesquisa os estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Após requerimento de 
integrantes da própria comissão, foram também visitados os 
estados do Amazonas, Ceará e Roraima, tendo, esse último, a 
cidade mais violenta do país para as mulheres, Alto Alegre. 



Levantamento de dados

✤  Os parâmetros para escolher os locais visitados, contudo, são 
contestáveis até para quem os estabeleceu: “Eu fui membro 
da CPMI. Fui no estado Piauí e descobri que, embora ele 
esteja no último lugar em número de mulheres assassinadas 
(...), na verdade o que acontece lá é subnotificação dos casos”, 
disse a deputada federal Rosane Ferreira (PV/PR). “A gente 
foi nos estados mais violentos [...]. E aí o Piauí era o último 
lugar no ranking. Só fomos num desdobramento, numa ação 
de prorrogação da CPMI. Nós levamos um susto com a 
realidade que encontramos lá. É muito sério”.



Levantamento de dados

✤ Limite externo ao Legislativo: A subnotificação e a 
falta de dados foram um problema também 
enfrentado pela primeira CPI sobre a violência contra 
a mulher, de 1992. No relatório, consta como principal 
conclusão a “carência de informações”, considerada 
“reveladora do descaso por parte das autoridades 
governamentais que não supriram as comarcas e as 
delegacias de recursos humanos e tecnológicos para 
fazer o levantamento necessário”.



Levantamento de dados

✤ Para chegar aos dados do relatório, foram visitados governadores, Delegacias da 
Mulher e Casas-abrigo, entre outras estruturas e órgãos. 

✤ Nas 24 audiências realizadas nos estados e no Distrito Federal, foram ouvidos/as 
desembargadores/as; juízes/as; promotores/as de Justiça; delegados/as de Polícia; 
acadêmicos/as; representantes de movimentos de mulheres e feministas e de ONGs; 
e secretários/as estaduais de pastas como Saúde, Justiça e Direitos Humanos e 
Cidadania.

✤ Limite externo: Dos ministros do governo federal, apenas Eleonora Menicucci, da 
SPM, deu seu testemunho. Os demais ministérios, alguns que poderiam ter um papel 
central na efetivação do Pacto, como o da Justiça, da Saúde e Planejamento, enviaram 
outros representantes. Ao menos do ponto de vista federal, a CPMI parece ter sido 
importante apenas para o órgão que já se ocupa da violência contra a mulher, a SPM, 
que é secundário em termos de estrutura operacional. 



Levantamento de dados

✤  A então ministra da SPM Eleonora Menicucci informou, em audiência da 
CPMI, que até 2006, antes do Pacto e da Lei Maria da Penha, o 
investimento no combate à violência contra a mulher foi de cerca de R$ 
24 milhões. De 2007 a 2011, subiu para R$ 132,5 milhões. Parte dessa 
verba, porém, veio das emendas parlamentares, que foram – e continuam 
sendo – contingenciadas. “Todas as emendas parlamentares sobre o tema 
foram vetadas pelo Ministério do Planejamento, que ficaram 
contingenciadas”, disse Menicucci. O contingenciamento significa que 
cerca de 30%455 do orçamento da SPM foi utilizado para o superávit 
primário, garantindo o pagamento da dívida pública. Algo semelhante 
ocorreu com os demais ministérios, já que tal medida faz parte da política 
macroeconômica do governo federal, mas o impacto foi muito menor 
porque seus orçamentos são mais de dez vezes superiores ao da SPM.



Algumas conclusões do relatório

✤  No que diz respeito às delegacias de Polícia, foi constatado “o 
abandono ou, no mínimo, a pouca importância das delegacias de 
polícia” (DEAMs);

✤ IML de Formosa, em Goiás: atende a 33 cidades e a CPMI constatou a 
necessidade de “reforma elétrica e hidráulica, de informatizar o 
serviço e que as câmaras de segurança existentes não fazem gravação. 
[...] Não possui telefonista nem motorista e fica em lugar de difícil 
acesso”. Por ser distante do centro do município e sem transporte 
público no entorno, as mulheres, em especial de baixa renda, que 
precisassem se locomover até lá enfrentariam dificuldades. Além 
disso, esse IML não possuía medicação de emergência para a profilaxia 
em casos de violência sexual. 



Recomendações

✤ Em sua conclusão, foram feitas 73 recomendações 
encaminhadas a diversas instituições dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, nos âmbitos 
nacional, estadual e municipal; e 13 projetos de lei e 
um projeto de resolução que torna permanente, no 
âmbito do Congresso Nacional, a Comissão de 
Combate à Violência contra a Mulher. Keiko Ota (vice-
presidenta da CPMI) avaliou que “a atuação da 
bancada feminina foi fundamental para aprovarmos o 
relatório e avançarmos nas conquistas das mulheres”. 



Recomendações

✤  Todas as propostas dizem respeito à melhoria de leis já 
existentes e abrangem quatro espectros: 

✤ 1) Criminal: mudança na compreensão de crimes, como a 
tipificação do feminicídio e de tortura e também a alteração nos 
pressupostos para prisão preventiva do agressor; 
estabelecimento da “perícia indireta” onde não há IML; 

✤ 2) Econômico: explicita as responsabilidades do Poder Judiciário 
sobre as ações que dizem respeito à pensão alimentícia; amplia 
assistência social e o acesso ao Programa Bolsa Família; 



Recomendações

✤  3) De Saúde: insere entre os princípios e diretrizes do 
SUS a atribuição de organizar serviços públicos 
específicos e especializados para atendimento às 
mulheres e vítimas de violência doméstica em geral; 

✤ 4) Educacional e de acesso à informação: inserir no 
ensino básico a igualdade de gênero como uma 
diretriz; e ampliar as funções da Central de 
Atendimento à Mulher (Ligue 180). 



Considerações

✤  Não surgiram discordâncias quando da apresentação do Relatório Final, que teve 
1046 páginas, conclui-se que, num primeiro momento, houve um consenso entre 
esses/as parlamentares e os/as demais sobre a necessidade de proposição de 
medidas para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Isso mesmo entre 
aqueles/as que reivindicam um modelo de família tradicional (Frente Parlamentar da 
Família e Apoio à Vida), violento por si só para as mulheres;

✤ Mas não divergir formalmente do Relatório Final não significa encampá-lo no 
Congresso Nacional. Uma das propostas apresentadas pela CPMI – a que incluía a 
igualdade de gênero como conteúdo curricular da educação básica – foi 
posteriormente derrubada do Plano Nacional de Educação (PNE) pela Bancada 
Evangélica, com destaque para a deputada federal Antonia Lúcia (PSC/AC);

✤ Até que ponto de fato há disposição em enfrentar as raízes da violência se não é 
possível ao menos discuti-la nas escolas? 



Considerações

✤  A deputada federal Érika Kokay (PT/SP) ressaltou, em 
entrevista, que a violência contra a mulher não é uma 
questão que sofra muito “dissenso” e que, por isso, os 
demais projetos devem ser aprovados. Porém, questionada 
sobre a 8aa proposta, a de igualdade de gênero na educação 
básica, que foi derrubada pela Bancada Evangélica, ela 
retrucou que o “problema é que várias pessoas que acham, 
vários desses fundamentalistas, que acham que as 
mulheres não podem sofrer violência doméstica, agressões 
físicas etc., impõem uma violência institucional à mulher”. 



Considerações

✤ "Esses setores fundamentalistas acham que uma família 
patriarcal é uma família que não é violenta. Não percebem a 
violência – e que a Lei Maria da Penha tipifica – moral, 
psicológica, a sexual. Eles negam essa violência, que é 
concreta. Então a gente avança em alguns projetos da CPMI, 
mas está sendo urdido um processo extremamente violento, 
se institucionalizando, contra a mulher, na eleição da família 
patriarcal como a única. Como é que uma bancada que 
defenda um projeto que estabelece que a família patriarcal 
tem que continuar existindo pode dizer que é contra a 
violência que atinge as mulheres” (ERIKA KOKAY, PT/DF)



Considerações

✤ A concordância entre governistas, independentistas e 
oposicionistas também pode demonstrar que essa 
CPMI, diferentemente de outras que tiveram um 
caráter mais forte de fiscalização do governo federal – 
como a da Petrobras e da Terra –, não é tão relevante a 
ponto de concentrar esforços da oposição para 
denunciar falhas e equívocos do Poder Executivo. 



Considerações

✤  As leis são feitas tanto por pressões internas, a partir da agenda do 
Parlamento, quanto por reivindicações externas, vindas da sociedade 
que ele deve representar. O Parlamento pode exercer um papel de 
proposição de novos costumes à sociedade, mas depende de uma 
composição favorável a isso. Gramsci observa que:

✤ "É opinião muito difundida, ou melhor, é opinião considerada realista 
e inteligente que as leis devem ser antecedidas pelo costume, que a lei 
só é eficaz quando ratifica os costumes. Esta opinião está contra a 
história real do desenvolvimento do direito, que sempre exigiu uma 
luta para se afirmar, luta que, na realidade, é pela criação de um novo 
costume” (GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, v. 2)


