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Técnica da Patrulha Maria da Penha do estado do Rio Grande do Sul

RESUMO
A Patrulha Maria da Penha do Rio Grande do Sul

Porto Alegre e paulatinamente foi sendo descentralizada para os comandos regio-

A Patrulha apresenta um alto grau de institucionalidade e sua CoordenaA PMP-BMRS também integra uma ampla rede de atendimento, com a qual mantém contato permanente, e tem propostas para o aperfeiçoamento de seus policiais envolvendo novas parcerias.
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INTRODUÇÃO

méstica. As atividades da Patrulha tiveram início no dia 20 de outubro de 2012,
esse tipo de abuso, tornou-se símbolo do movimento feminista.
violência doméstica e familiar, além de estabelecer medidas de assistência e

Maria da Penha e Lei 11.340
a biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes sofreu duas tentativas
de assassinato por parte de seu marido: primeiro, ele atirou simulando um assalto e a

tipo de violência e recomendou que fosse criada uma legislação adequada. Somente
nismos para coibir a violência doméstica e familiar.

lhão da BM de Porto Alegre. Aos poucos suas atividades se expandiram e a
PMP-BMRS foi descentralizada em 13 comandos regionais, o Comando de Policiamento da Capital e mais 12 comandos regionais que respondem por 26 municípios do estado. A
do Rio Grande do Sul e faz parte da

criada em 2013.

-

efetivo disponível. Nem sempre os/as policiais envolvidos trabalham exclusivamente para a PMP-BMRS, no entanto, todos/as os/as que trabalham na Patru-
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
buscar as Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), que somam, em média,

sos de risco iminente todo esse procedimento é realizado através de correio
-

Medidas Protetivas de Urgência

ocorrência da vítima ou do Ministério Público, cabendo ao juiz conceder as medidas em

mínimo de distância em relação à vítima e pagamento de alimentos provisórios, quan-

subtraídos pelo suspeito, entre outras ações.

Cada batalhão cadastra as medidas recebidas e organiza um cronograma e
um roteiro de visitas para a semana. As Patrulhas de Porto Alegre realizam cer-

projeto a tentativa de, sempre que possível, ter no mínimo uma policial mulher

autoria de violência em caso de descumprimento da medida.
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Os/as policiais que atuam na PMP-BMRS destacaram que, muitas vezes, exis-

no primeiro contato com a mulher, apresentar a Patrulha e explicar como é feito o acompanhamento.

-

dagem por parte do suspeito, como o momento em que a mulher sai para o trabalho ou alguma atividade de rotina ou volta para a sua residência. A Patrulha
de comando para comando.
Inicialmente, as visitas eram realizadas apenas de segunda a sexta, tendo
domingos. De qualquer maneira, as mulheres têm contato direto com os/as po-

continuar recebendo a Patrulha. Nos encontros, os/as policiais prestam esclarehouver permissão por parte da mulher) e deixam um celular para contato direto
com os/as policiais em questão.
Para cada mulher que tem uma MPU, a PMP-BMRS realiza, no mínimo, três
visitas no período de 30 dias, pois é esse o prazo para que a Patrulha dê um re-

-

Certidão de recusa de acompanhamento da Patrulha.
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FIGURA 1: Rotina de trabalho da PMP-BMRS.
Retirada da
MPU no Poder
Judiciário

Montagem do
roteiro
de visitas

Cadastro
da vítima

Confecção da
certidão de
atendimento

Remessa
ao Poder
Judiciário

Fonte: Coordenação Técnica da Patrulha Maria da Penha, BM-RS.

INFRAESTRUTURA
A PMP-BMRS conta com 27 viaturas de uso exclusivo, produtos de um conprevistas mais 14 viaturas para uso exclusivo da PMP-BMRS, sendo que dois care Direitos Humanos - SJDH e os outros 12 sairão das 86 viaturas em processo

Também planeja-se adquirir tablets para que as Patrulhas possam emitir e enviar as certidões no momento da visita.
-

INSTITUCIONALIDADE

-

-

blica

-

1

-
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cional e de currículo das patrulhas Maria da Penha e de todas as atividades relacionadas ao tema de violência contra a mulher para as quais a PMP-BMRS é convidada.
tucionalizado e com perspectiva de expansão. Nesse sentido, existe um projeto,

-PM3/2016). A iniciativa destaca dois fatores que devem ser observados para

-

PARCERIAS
A Patrulha integra uma ampla rede de atendimento com a qual mantém
xo do trabalho. A importância da Patrulha foi destacada por profissionais

borados por eles podem integrar os inquéritos. Além disso, os policiais fa-

A Juíza-Corregedora Traudi Grabin também destacou a relevância da PMP-Bque as mulheres se sintam mais seguras e que a Patrulha consegue preencher
-
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ao grande comprometimento da PMP-BMRS com a família atendida.

direito para que possam orientar mulheres em casos de violência doméstica.
Muitas vezes, mulheres atendidas pela Patrulha são orientadas a buscar o auxílio das PLPs. A promotora que atua no bairro da Restinga, em Porto Alegre,
recebem sobre uma violência banalizada pela sociedade e a relevância de seu
trabalho, pois a Patrulha conhece a comunidade, conversa e cuida das mulheMRS nas atividades que desenvolve na comunidade em que trabalha.
-

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

-

totalizando 975 pessoas, das quais 901 eram policiais da BM e as demais 74

-
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ou indireta. Aproveitando essa oportunidade, também pretende-se promover a
troca de experiências com as patrulhas dos diferentes municípios.
é capacitar no mínimo dois/duas soldados para cada município com PMP-BMRS .

com os/as policiais que atuam na Patrulha, como com os/as chefes para inter-

FIGURA 2: Fluxograma da Rede de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica.

Situação de Violência
contra a Mulher:
Física, psicológica, sexual,
patrimonial e moral

Unidades
de Saúde

Brigada Militar
Disque 190

Defensoria Pública

Organização: Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de
Violência Doméstica e Familiar.
Parceiros: Ministério Público Estadual, Defensoria Pública
Estadual, Secretaria de Segurança Pública do Estado, Secretaria de
Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos do
Estado, Comissão da Mulher Advogada - OAB/RS, Comissão de Direitos
Humanos da Procuradoria-Geral do Estado.

Delegacia
Especializada no
Atendimento à
Mulher (DEAM) ou
Delegacia de Polícia

Poder Judiciário

Medidas Protetivas:
afastamento do lar
Proibição de aproximação
e de contato

Processo Criminal
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PRINCIPAIS RESULTADOS
Internamente, os resultados das visitas são monitorados mensalmente em

Ministério Público
Promotoria de Justiça

Centros de Referência
da Mulher ou
CREAS ou CRAS
ou Coordenadoria
Municipal da Muler

Escuta Lilás 0800 5410803
ou Disque 180

FIscalização pela
Patrulha Maria
da Penha

Fonte: Cartilha “Violência contra a mulher: O que fazer?” Corregedoria-Geral da Justiça do RS.
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mencionada, como a diretora do Departamento de Políticas para as Mulheres
pela PMP-BMRS.

nenhuma mulher foi vítima de feminicídio. Os/as policiais também mencionaram

somente da cidade de Porto Alegre, no período 2015-2016.

TABELA 1: Relatório de atividades da Patrulha Maria da Penha em Porto Alegre.
2015

2016

Vítimas cadastradas

2084

3688

5772

Visitas realizadas

3132

6030

9162

MPUs ativas

1756

3255

5011

MPUs revogadas

322

172

494

633

737

1370

113

191

304

61

187

248

Certidões de término de MPU

988

2419

3407

Certidões de recusa de acompanhamento
da PMP

43

129

172

Prisões realizadas em decorrência do
descumprimento de MPU

3

12

15

Casos graves em acompanhamento

0

109

109

do companheiro ao lar

Total

Fonte: Coordenação Técnica da Patrulha Maria da Penha, BM-RS.
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DESAFIOS
Quando a PMP-BMRS foi criada, houve resistência tanto por parte dos/as policiais, quanto por parte dos Comandos da Brigada Militar. Do lado dos/as policiais,
soas as atividades da Patrulha não seriam atividades de “policiais de verdade”, e
Comandos também se opunham ao deslocamento do efetivo para as atividades

e ao amplo reconhecimento que seu trabalho tem recebido.

licial com o problema da violência doméstica e familiar, também visa analisar se

casos que tenham vivenciado ou presenciado na família.

atuam na PMP-BMRS, juntamente com a equipe do Hospital da Brigada Militar.
o tema da violência doméstica e familiar para serem divulgados em redes so-

-

-

lência doméstica e familiar. Com o crescente interesse de mulheres da BM em
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pios, faltam efetivos para isso.

Mulheres na Polícia Militar

total. No país como um todo, esse percentual é ainda menor: em média, as mulheres

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi a pri-

-

des em que se inserem muitas mulheres atendidas.
potencial para continuar se desenvolvendo.
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