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Às mulheres vítimas da violência doméstica que todos os dias 

acordam com a esperança de que essa execrável realidade possa 

mudar, inclusive àquelas que infelizmente não podem mais acordar, 

que tiveram suas vidas ceifadas vitimadas pela falta de consciência 

humana.  

Somos o gênero feminino, fazemos parte desta nação e hastearemos 

nossa bandeira até o fim de nossa existência. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o propósito de analisar o desenvolvimento e a efetividade das 

Medidas Protetivas de Urgência, estabelecidas com o intuito de preservar a integridade física, 

psíquica e moral da mulher em situação de Violência Doméstica e Familiar consoante a Lei 

11.340/2016, conhecida como Maria da Penha, em especial o Projeto Botão do Pânico, 

adotado pelo município de Vitória, no estado do Espírito Santo, após o Mapa da Violência de 

2013 ter sinalizado o referido estado em primeiro lugar nas taxas de homicídios contra a 

mulher. 

Palavras-chave: Botão do pânico. Violência contra a mulher. Medidas Protetivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the development and effectiveness of Emergency Protective 

Measures, established in order to preserve the physical, mental and women's moral Domestic 

Violence situation and Family according to the Law 11.340/2016, known as Maria da Penha, 

especially Panic Button Project, adopted by the city of Vitória, in the state of Espírito Santo, 

after Mapa da Violência 2013 have signaled that the state was in the first place in homicide 

rates against women. 

 
 
Keywords: Panic button. Violence against women. Protective measures.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

“[...] Elas não têm gosto ou vontade... Nem defeito, nem qualidade... Têm medo apenas... Não têm 
sonhos, só têm presságios.” 1 

 

 

O trecho acima é uma extração da canção de Chico Buarque de Holanda, intitulada 

“Mulheres de Atenas”, na qual retrata a opressão que as mulheres da Grécia Antiga sofriam e 

suportavam emudecidas. 

Violência contra a mulher é  a manifestação extrema de diversas desigualdades 

historicamente construídas, que vigoram, com pequenas variações, nos campos: social, 

político, cultural e econômico da maioria absoluta das sociedades e culturas. 

No Brasil, em pleno século XXI, a cada 15 segundos uma mulher é agredida e/ou 

sofre violência doméstica e familiar. 38,72% das mulheres em situação de violência sofrem 

agressões diariamente, sendo que para 33,86% a agressão é semanal2.  

Diante de um cenário alarmante de violência contra a mulher, o governo brasileiro, 

ao longo dos anos, empreendeu esforços no sentido de combater esse tipo de violência. Em 

agosto de 2006, a Lei Nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha (LMP), foi sancionada, 

criando mecanismos no sentido de coibir a violência contra a mulher.  

A referida lei determina a criação de uma rede pública de cooperação, na qual entes 

federativos e vários outros órgãos tais como: o Poder Judiciário, o Ministério Público, a 

Defensoria Pública, organismos não governamentais, além dos serviços de saúde se envolvam 

de modo a oferecer um atendimento qualificado e humanizado, assim como medidas de 

proteção a essas mulheres que sofrem cotidianamente com a violência. 

Desta forma, visando atendimento às medidas de proteção à mulher agredida, foram 

criadas redes de atendimento especializadas como as Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher (DEAMs)3, Centros de Referência de Atendimento à Mulher, Casas 

Abrigo4, Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher5, entre outros. Além 

                                            
1Letra de Chico Buarque e Augusto Boal composta em 1976 para a peça de Boal intitulada Lisa, a Mulher 
Libertadora. Lançada no álbum Meus Caros Amigos, de 1976. Música composta em pleno Regime Militar no 
Brasil (1964-1985). Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulheres_de_Atenas>.                                           
Acesso em: 22 mar. 2016. 
2 Dados divulgados no balanço dos atendimentos, de janeiro a outubro de 2015 pela Central de Atendimento à 
Mulher – Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). 
3 Ver definição em Glossário. 
4 Ver definição em Glossário. 
5 Ver definição em Glossário. 
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disso, várias ferramentas e tecnologias, tais como Disque Denuncia – Ligue 180 – Central 

Nacional de Atendimento à Mulher, espaços em meio eletrônico, assim como as medidas 

protetivas têm sido aliadas no processo de combate à violência contra a mulher. 

As medidas protetivas são providências, por autoridade judicial adotada, a fim de 

garantir às vitimas de violência doméstica a sua proteção e de sua família. Preveem que o 

agressor se afaste do lar, proíbem contato com a ofendida ou, caso haja necessidade, 

encaminham-na, junto com seus dependentes, a programas oficiais de proteção. Contudo, 

ainda que o estado disponibilize a parte que lhe cabe, auxiliando e respeitando a integridade 

daquela mulher, não há como monitorar em tempo integral os pensamentos e atitudes insanas 

de um indivíduo em estado animoso.  

Visto essa fatalidade, as instâncias afetadas e/ou sensibilizadas com essas lacunas 

crescentes e chocantes têm procurado desenvolver medidas e projetos que auxiliem na 

redução dessa violência. Patrulhas Maria da Penha, dispositivos como botões e tornozeleiras 

eletrônicas são algumas entre outras ferramentas que têm ganhado destaque neste problema. 

Diante do contexto acima apresentado, e uma vez que trabalho em uma Secretaria 

cujas políticas de estratégias de prevenção são desenvolvidas, constantemente pensadas e 

repensadas, assim como existe um interesse particular – por ser humana e especialmente 

mulher, procuro neste trabalho, além de tentar compreender as causas desse infeliz cenário, 

aproveitar, sobretudo, o universo dessas ferramentas no combate à violência de gênero. 

Procuro, com olhar espectador e interessado, exprimir nestes autos, a experiência vivida em 

uma semana na capital do estado do Espírito Santo, a medida protetiva lançado pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ-ES), em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Vitória (PMV) e o Instituto de Tecnologia Preventiva (INTP), o Projeto “Botão do Pânico”. 

 Tal temática se mostra pertinente visto que o referido estado lidera o ranking 

nacional de violência contra a mulher. No ano de 2013, o sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz 

aponta, no Mapa da Violência 2013: Homicídios e juventude no Brasil, a cidade de Vitória, no 

estado do Espírito Santo, com a maior taxa de homicídios de mulheres no Brasil. 

Dois anos depois, Waiselfisz evidencia, mais uma vez, Vitória como a capital com 

maior taxa de feminicídios6 no Brasil (1,8 para cada 100 mil mulheres), configurando a 

segunda pior taxa de homicídio de mulheres (negras) no ano de 2013 (são 9,3 por 100 mil 

mulheres) – revelou o Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil. “[...] A 

categoria “raça” coloca-se na sociedade brasileira como um eixo fundamental de organização 

                                            
6 Feminicídio: perseguição e morte intencional de pessoas do sexo feminino, classificado como um crime 
hediondo no Brasil. Disponível em: <http://www.significados.com.br/feminicidio/>. Acesso em: 8 nov. 2015. 
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da distribuição dos recursos materiais e de poder, com constante prejuízo para os/as pretos/as 

e pardos/as” (ALMEIDA; PEREIRA, 2012). 

Com relação aos municípios (com mais de 10.000 h a cada 100 mil mulheres), em 3º 

Lugar, apresentando a taxa media de 21,8 de homicídio de mulheres, está o município de 

Sooretama, localizado na região noroeste do estado. 

 

 

Figura 1 – Ordenamento de capitais, segundo taxas de homicídio de mulheres (por 100 

mil). Brasil, 2013. 

 

 

O Município de Vitória foi o primeiro do Brasil a implantar o Botão do Pânico como 

ferramenta auxiliar do cumprimento da medida protetiva, seguido por Londrina (PR) e Belém 

(PA).7 

 O projeto é experimental, contudo têm demonstrado ser um auxilio no combate 

à violência contra a mulher na capital capixaba. Com apenas um dispositivo eletrônico, a 

mulher em situação de violência o aciona num momento de tensão e em minutos o socorro, 

realizado pela instituição de segurança municipal, se faz presente, oferecendo a proteção e a 

segurança que aquela mulher necessita. 

 

                

                                            
7Botão do pânico vai combater violência contra mulher no PA. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/26/botao-do-panico-vai-combater-violencia-
contra-mulher-no-pa.htm>. 
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Objetivo 

 

  

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar o fluxo e a operacionalização do 

projeto Botão do Pânico, a partir da experiência, na cidade de Vitória, capital do estado do 

Espírito Santo, no decorrer do mês de setembro, do ano de 2015, assim como, sob a luz da 

LMP, mensurar os impactos do projeto, procurando responder às seguintes perguntas:  

1) O que é o Botão do Pânico? 

2) Como ele funciona? 

3) Trata-se de uma ferramenta ou uma estratégia de ação política no combate a 

violência à mulher? 

4) Em que medida ele pode reduzir os índices de violência contra a mulher 

apresentado na cidade de Vitória? 

5) O que o programa proporcionou a essas mulheres a partir do momento em que 

receberam o dispositivo? 

6) Qual é a perspectiva de mudança que a Secretaria de Política para as Mulheres 

(SPM) tem sobre o projeto? 

7) Qual a visão de gestores que atuam neste projeto? 

      

 

Metodologia e dados 

 

 

A metodologia utilizada para alcançar o propósito deste objeto propõe o método 

dedutivo, uma vez que o estudo partiu de uma formulação geral cuja técnica de pesquisa 

apresentada fundamentou-se em bibliografias e principalmente mediante resultados obtidos 

baseados em um relatório cedido pelo município de Vitória, contendo a compactação de 

formulários aplicados às mulheres que utilizaram o Botão do Pânico. Além disso, o presente 

estudo conta com a colaboração de entrevistas realizadas com a representante nacional de 

políticas públicas no enfrentamento à violência contra mulher, bem como de um agente 

público de segurança municipal que atua cotidianamente no referido projeto. 

Foram consultados livros, documentos eletrônicos, reportagens e artigos de 

pesquisadores pertinentes ao tema, dentre os quais, em sua maioria, influenciados pela 

professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e pesquisadora 
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do Núcleo de Estudos de Estudos e Pesquisa da Mulher da Universidade de Brasília, Lourdes 

Maria Bandeira; pesquisadora e professora adjunta da Universidade de Brasília e 

Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres (NEPeM) da mesma 

universidade, Tânia Mara Campos de Almeida; professora titular de Antropologia e 

pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade de Brasília, 

Lia Zanotta Machado; professora adjunta II do Departamento de Sociologia da Universidade 

de Brasília e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança (NEVIS) da 

UnB, pesquisadora associada do Instituto de Estudos Comparados em Administração 

Institucional de Conflitos (INCT-INEAC) da Universidade Federal Fluminense, Haydée 

Glória Cruz Caruso, entre outros. Legislações e decretos vigentes que dispõem sobre matéria 

em estudo também foram documentos essenciais no objeto. 

A princípio, a ideia pretendida, bem como sugerida pela minha orientadora Lourdes 

Bandeira para a construção do presente trabalho tinha como cerne entrevistas específicas com 

as mulheres portadoras do Botão do Pânico a fim de se obter uma pesquisa quantitativa mais 

completa, profunda e ampliando a visualização do projeto mediante a experiência dessas 

mulheres. Contudo, quando da pesquisa in loco, 1ª semana de setembro de 2015, tal ação 

necessitava de autorização da 1ª Vara Criminal da Cidade de Vitória – ES, além do “querer” 

dessas mulheres em conceder as entrevistas. Visto esses contratempos, assim como o pouco 

tempo disponível para a realização da coleta de materiais que subsidiariam o presente 

trabalho, infelizmente esses fatos inviabilizaram o juízo inicial. Sendo assim, toda a linha 

lógica já pensada teve de ser reformulada.  

Para tanto, o “plano B” agora apresentado, e nem por isso menos importante, 

apresenta-se constituído de três capítulos, sendo que a introdução exibe o tema em discussão, 

o objetivo da pesquisa e a metodologia desenvolvida. 

O primeiro capítulo aborda, de forma rápida e contextual, a violência contra a mulher 

e sua evolução histórica alcançando, para uma melhor compreensão, a criação de políticas 

para o enfrentamento à violência de gênero no nosso país. Neste contexto, é de suma 

importância demonstrar a atuação da Secretaria de Política as Mulheres, em que, mediante 

uma sintética entrevista com a secretária Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a 

mulher, Aparecida Gonçalves, observa-se a visão do governo federal pautando as políticas já 

adotadas, bem como pensando frente à medida protetiva experimental, Botão do Pânico, 

implementada na cidade de Vitória – ES. 

O segundo capítulo objetiva a apresentação dos dados, assim como os resultados 

obtidos com a implementação do projeto Botão do Pânico na capital do Espírito Santo. Esses 
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dados foram compilados, conforme mencionado no início deste tópico, mediante aplicação de 

questionários preenchidos pelas mulheres inscritas no projeto, com o intuito de se obter, no 

período de lançamento do projeto até setembro de 2015, a avaliação dos resultados e objetivos 

esperados com a proposta do projeto. 

Por fim, o terceiro capítulo encerra esta ideação com a exposição da prática, no projeto 

Botão do Pânico, mediante declarações de um agente de segurança pública municipal, cujos 

relatos são relevantes, bem como influenciam na conclusão da presente pesquisa apresentada. 
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CAPÍTULO 1 
A ATUAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERE S NO 

CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

O capítulo II, da Lei Maria da Penha, explicita no Art. 7o  as formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Vejamos: 

 

[...]  I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal;  
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 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; 
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria (BRASIL, 2006). 

 

Além dessas, existe a violência simbólica, expressada mediante força da ordem 

masculina instalada na cultura e convenções sociais. 

Estima-se que mais da metade das brasileiras agredidas sofra violência doméstica. 

Todavia essas mulheres permanecem caladas, não procuram ajuda nem denunciam o agressor, 

uma vez que se torna muito difícil cessar definitivamente esse tipo de situação, seja porque 

sentem vergonha, dependam emocional e/ou financeiramente do agressor, por causa dos 

filhos, por medo de apanhar novamente, porque não querem prejudicar o agressor que poderá 

ser preso e processado, assim como há também a crença que foi “somente aquela vez”.  

Por isso, o número de mulheres que recorrem à polícia não representa o número real 

da violência sofrida. Tais mulheres muitas vezes são ameaçadas com armas de fogo e 

espancadas com fraturas graves. 

Segundo o Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres, 50,3% das mortes 

violentas de mulheres no Brasil são cometidas por familiares ou pessoas próximas à mulher. 
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Desse total, 33,2% são parceiros ou ex-parceiros. 

 
[...] Portanto, não se pode desconsiderar que já existe, com anterioridade, na 
expressão violência contra a mulher, uma ordem simbólica demarcada pela 
desigualdade que está presente e organiza o cotidiano da vida social, regido por 
assimetrias existentes entre homens e mulheres (BANDEIRA, 2009, p. 405). 

 

Em geral, a violência segue um padrão de agressão, cabendo observar que as 

mulheres atacadas nem sempre são agredidas constantemente, tampouco a violência acontece 

por acaso. Muitas vezes ocorre um ciclo composto por três fases: 

 

 

Figura 2 – As fases que constituem os processos de violência 

 

Fonte: Mulher, valorize-se: Conscientize-se de sues direitos! MPDFT, 2012. 
 

 

Fase 1: A construção da tensão no relacionamento:   

Este momento caracteriza-se com incidentes menores, agressoes verbais, crises de 

ciúmes, ameaças e destruições de objetos. Como está no início, a vítima acredita que o 

problema é passageiro e que a situação está sob controle. 

  

Fase 2: Explosão da violência:  

A tensão acumulada na Fase 1 evolui e atinge seu ponto máximo, incidindo os 

ataques mais graves. Neste momento, a vítima constata a violência, o que pode levá-la a 

denunciar o agressor e procurar ajuda. 

 

Fase 3: Lua de mel – Arrependimento do agressor: 

Terminado o período de violência física, o agressor demonstra o arrependimento e 

medo de perder a companheira e se dispõe a mudar. Neste momento, o agressor tenta agradar 

Fase 2 -
Explosão

Fase 3 -
Reconciliação

Fase 1 -
Tensão
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a vítima com presentes, demonstrando culpa e paixão. As agressões são motivadas pelos 

ciúmes, desequilíbrio emocional, estresse, alcoolismo. 

Visto o esquema acima apresentado pela cartilha do MPDFT,  a mulher agredida 

acredita que tal epísódio caracterizou apenas um incidente, reconciliando-se com o agressor. 

Contudo, não havendo o empoderamento dessa mulher, e o agressor não seja 

responsabilizado, o ciclo de violência  provavelmente retornará agravando mais ainda o 

problema. 

Veja como a letra de “Rosas”, do grupo Atitude Feminina, expressa bem uma dessas 

fases: [...] Hoje meu amor veio me visitar, Me trouxe flores para me alegrar, E com lágrimas 

pede para voltar. Hoje o perfume eu não sinto mais. Meu amor já não me bate mais, 

Infelizmente eu descanso em paz... (ATITUDE FEMININA, 2016)8. 

Com o advento da Lei Maria da Penha (LMP), não há dúvidas de que a violência 

doméstica é mais do que um problema ligado a relações afetivas e que tampouco deve ser um 

problema apenas das mulheres. Seu entendimento deve ser classificado como uma violação 

aos direitos humanos, ou seja, trata-se também de um problema do Estado, dispensando a 

carga somente à mulher. 

Com base nisso, a LMP, em seu Art. 8º, define esse tipo de delito, assim como 

estabelece a obrigação do Estado de atuar preventivamente contra a violência doméstica e 

familiar, prevendo a inclusão das vítimas agredidas em programas sociais. 

Ademais, a referida lei referendou uma política integral para o enfrentamento da 

violência contra as mulheres, bem como simbolizou o cumprimento dos compromissos 

internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, quando da ratificação da Convenção sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (Convenção CEDAW, 1979) 

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

(Convenção Belém do Pará, 1994), dentre outros instrumentos internacionais de proteção aos 

direitos humanos. 

 

[...] Foi na conferência mundial de direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993, 
que o Tribunal de crimes contra as mulheres expôs a necessidade de se inserir o 
direito à vida sem violência como indissociável da luta pelos direitos Humanos no 
mundo, antecedendo a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a mulher, 
aprovada pela ONU também em 1993. Esses eventos tiveram importância 
fundamental para a elaboração da Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a 
violência contra as mulheres, conhecida como Convenção de Belém do Pará, que 

                                            
8 Música, estilo hip hop, com letra baseada em relatos de violência doméstica. O conjunto feminino denominado 
Atitude Feminina é composto por quatro mulheres da cidade de São Sebastião – DF, engajadas no combate à 
violência contra a mulher e discriminação das mulheres de classes mais humildes. Disponível em: 
<http://www.atitudefeminina.com.br/o-grupo-atitude-feminina/>. 
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definiu a violência contra a mulher como: “... qualquer ação ou conduta baseada no 
gênero, que cause morte, dano físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no 
âmbito público como no privado” (BANDEIRA, 2009, p. 403). 

 

Em resposta à demanda dos movimentos feministas9 e de mulheres por uma ação 

mais vigorosa por parte do Estado, em 1985, a cidade de São Paulo teve a primeira 

experiência de implementação de uma política pública de combate à violência contra as 

mulheres no Brasil – a criação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 

(DEAMs). 

“[...] Assim, os momentos de resistência feminista instaurados no Brasil, oriundos do 

movimento social, inicialmente demandaram ações do Estado tanto pela via institucional-

legislativa quanto pela via jurídica” (BANDEIRA, 2009, p. 404). 

Desta forma, assim como as Delegacias de Atendimento às Mulheres – DEAM’s 

surgiram por proposição do movimento feminista e de mulheres, a LMP também foi 

originária da pressão das feministas, bem como das mulheres, sendo esta considerada um 

marco na proteção dos direitos humanos uma vez que reconheceu a violência como violação. 

Estabeleceu medidas para proteção, assistência, punição e possibilidade de reeducação dos 

agressores. Além disso, facilita o acesso à justiça, bem como as necessárias medidas 

protetivas de urgência para deter a escaladas de violência. 

 

[...] Uma das singularidades do movimento feminista brasileiro é sua forte 
vinculação com a defesa pelos direitos das mulheres articulando-os com a questão 
dos direitos sociais, mais do que com a noção de liberdade ou libertação (das 
mulheres). [...] Embora as delegacias tenham como objetivo responder a todas as 
formas de violência contra a mulher, como a violação sexual, foi a publicização dos 
homicídios femininos e da contínua absolvição de confessos responsáveis pela morte 
de suas companheiras, o deflagrador da sua criação (MACHADO, 2002, p. 2). 

 

Essas medidas protetivas estabelecidas na LMP inovam o quadro normativo, uma 

vez que se destinam à proteção de mulheres em situação de violência ou risco, por sua 

natureza de contenção dos agressores, na qual incide a trilogia: Assistência – Prevenção – 

Repressão. 

A mulher agredida, quando busca ajuda, requer à autoridade policial a medida 

protetiva, sendo encaminhada ao juiz dentro de 48 horas. O juiz, por sua vez, poderá concedê-

la a requerimento do Ministério Público ou a pedido da vítima, com ou sem a prévia oitiva do 

Ministério Público, o qual deve ser prontamente comunicado da decisão. Ademais, as medidas 

                                            
9  Movimento social, filosófico e político que tem como objetivo direitos equânimes (iguais) e uma vivência 
humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões opressores patriarcais, baseados em 
normas de gênero. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo>. 



24 
 

podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, bem como substituídas ou ampliadas, a 

qualquer tempo, em caso de necessidade. 

 

[...] Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os 
seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo 
Penal: 
I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, 
se apresentada;  
II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas 
circunstâncias; 
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com 
o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 
IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar 
outros exames periciais necessários;  
V - ouvir o agressor e as testemunhas; 
VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 
antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de 
outras ocorrências policiais contra ele;  
VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério 
Público. 
§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá 
conter: 
I - qualificação da ofendida e do agressor; 
II - nome e idade dos dependentes; 
III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 
§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o boletim de 
ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 
§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos 
fornecidos por hospitais e postos de saúde (BRASIL, 2006). 

 

Conforme brevemente adiantado na introdução deste trabalho, as Medidas Protetivas 

de Urgência (MPU) são estabelecidas para garantir a segurança da mulher, assim como 

manter o agressor afastado, sendo assim, a Lei nº 11.340/06 estabelece as seguintes 

possibilidades: 

 

[...] 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. 
§ 1o  As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas 
na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o 
exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. 
§ 2o  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições 
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mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas 
protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, 
ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da 
determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de 
desobediência, conforme o caso. 
§ 3o  Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz 
requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. 
§ 4o  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no 
caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil) (BRASIL, 2006). 
 

 Conforme mencionado, o Estado, mediante políticas públicas eficazes, tem o 

dever de mobilizar-se no combate à violência doméstica contra a mulher. Todavia o 

mencionado diploma legal disponibiliza as MPUs como mecanismo de prevenção, mas não 

dispõe de instrumentos necessários para a fiscalização das decisões judiciais. 

Em face dessa realidade, pode-se entender que a intervenção estatal não é suficiente, 

assim como a LMP, atuando solitariamente, não garante total proteção às mulheres em 

situação de risco. O Estado procura responder à sociedade mostrando-se atento aos índices de 

violência, contudo urge a necessidade da criação de uma política de fiscalização e 

monitoramento eficaz. 

 

 

1.1 A Atuação da Secretaria de Política para as Mulheres 

 

 

[...] A partir de 2000, a intensificação da luta pela democratização dos direitos 
humanos e pela cidadania impulsionou a criação da Secretaria Especial de Políticas 
para mulheres, que se efetivou em 2003, e esteve presente na elaboração da nova 
legislação destinada a erradicar a violência contra as mulheres, fenômeno que ainda 
hoje se expressa em dados alarmantes (BANDEIRA, 2002, p. 403). 

 

 

No primeiro dia do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mediante 

Medida Provisória nº 103, de 1º de Janeiro de 2003, a Secretaria de Política para as Mulheres 

(SPM) foi criada com a finalidade de desenvolver ações conjuntas com todos os ministérios e 

secretarias especiais, tendo como desafio central a incorporação das especificidades das 

mulheres nas políticas públicas e o estabelecimento das condições necessárias para a sua 

plena cidadania e postula que “trabalha com as mulheres, para as mulheres e pelas mulheres”. 
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[...] A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 
(SPM/PR) tem como principal objetivo promover a igualdade entre homens e 
mulheres e combater todas as formas de preconceito e discriminação herdadas de 
uma sociedade patriarcal e excludente (BRASIL, 2013a, 2013b). 

 

Políticas públicas para as mulheres são ações voltadas para a promoção efetiva da 

igualdade social, política e econômica entre os sexos. Em outras palavras, visa à igualdade de 

gênero. Contudo tais políticas devem reparar as desvantagens que as mulheres ainda 

vivenciam (devido aos longos anos de violação de seus direitos sejam políticos, econômicos 

ou sociais), protegê-las da violência doméstica e sexista, bem como atender de forma 

adequada as especificidades físicas e biológicas da população feminina (como gravidez, parto, 

aborto etc.).  

Anteriormente as políticas públicas de enfrentamento da violência contra as mulheres 

eram constituídas, em geral de forma isolada, por duas estratégias: a capacitação de 

profissionais da rede de atendimento às mulheres em situação de violência e a criação de 

serviços especializados, mais especificamente Casas-Abrigo e Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher (DEAM).  

A partir de 2003, as políticas passaram a ser ampliadas, incluindo ações integradas, 

tais como: a criação de normas e padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legislação, 

incentivo à constituição de redes de serviços, apoio a projetos educativos e culturais de 

prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos serviços de 

segurança pública. Com a referida ampliação, observou-se o progresso de diferentes 

publicações de documentos e leis, tais como: 2 (dois) Planos Nacionais de Políticas para as 

Mulheres, a Lei Maria da Penha, a Política e o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres, as Diretrizes de Abrigamento das Mulheres em Situação de 

Violência, e de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres do Campo e da Floresta; 

Normas Técnicas do Centro de Atendimento à Mulher, bem como, Normas das Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher, entre outros. 

Completando dez anos de existência no ano de 2013, pode-se inferir que a SPM 

contribuiu efetivamente na consolidação das políticas de gênero. Desta forma, no ano de 

2015, tal Secretaria lançou em um único documento todo o estudo consolidado ao longo 

desses dois anos, o Plano Nacional de Política para as Mulheres – PNPM (2013-2015), tendo 

como intuito constituir um elemento estrutural da configuração de um Estado democrático 

cuja contribuição tem por objetivo fortalecer a institucionalização da Política Nacional para as 

Mulheres.  
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[...] A proposição de políticas específicas de gênero propostas pelo PNPM busca 
dialogar com todas as esferas governamentais/institucionais, assim como com a 
sociedade civil. O PNPM é a configuração do resultado de lutas dos movimentos 
de mulheres que vêm se mobilizando desde o início do século XIX, contra todas as 
situações de opressão e de discriminação, exigindo a ampliação de seus direitos 
civis e políticos, seja por iniciativa individual, seja pelo coletivo de mulheres. 
(BRASIL, 2013c, p. 12). 

 
 

Sendo assim, a atuação da SPM está centrada no Plano Nacional de Política para as 

Mulheres – PNPM 2013-2015, que consiste em dez capítulos, sendo que cada um deles possui 

seus objetivos gerais e específicos, metas, linhas de ação e ações. 

O PNPM visa à reafirmação dos princípios orientadores da Política Nacional para as 

Mulheres tais como: 

 - Autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida; 

- Busca da igualdade efetiva entre mulheres e homens, em todos os âmbitos; 

- Respeito à diversidade e combate a todas as formas de discriminação; 

- Caráter laico do Estado; 

- Universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado; 

- Participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas públicas; e 

- Transversalidade como princípio orientador de todas as políticas públicas. 

Nesse cenário, a Secretaria de Políticas para as Mulheres adquire o papel de 

coordenação horizontal e, enquanto coordenadora, deve articular os órgãos, organizar os 

trabalhos, acompanhar e avaliar os resultados. 

Logo na apresentação do referido Plano, a Ministra de Estado Chefe da Secretaria de 

Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, destaca a transversalidade de gênero nas 

políticas interministeriais, cuja atual perspectiva está incluída em todas as políticas públicas 

evidenciando o protagonismo das mulheres na construção de um projeto de sociedade mais 

justa, mais equânime e democrática.  

Em 2011, visando ao estabelecimento de conceitos, princípios, diretrizes e ações de 

prevenção e combate à violência contra as mulheres, assim como de assistência e garantia de 

direitos às mulheres em situação de violência, a SPM lançou a Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 

 A referida política tem como um dos seus capítulos o enfrentamento à violência 

contra a mulher, o qual define a criação de uma política nacional adotada como conceito de 

enfrentamento, a implementação de políticas amplas e articuladas de forma a abarcar sua 

complexidade em todas as expressões. 
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Para tanto é necessária uma ação unificada dos diversos setores envolvidos com a 

questão, tais como: saúde, segurança pública, justiça, educação, assistências social entre 

outros. Tal ação deverá desconstruir as desigualdades, combater as discriminações de gênero 

e a violência contra mulher; interferir nos padrões sexistas/machistas ainda presentes na 

sociedade brasileira; além de promover o empoderamento das mulheres, bem como garantir 

um atendimento qualificado e humanizado àquelas em situação de violência.  

Logo, a ideia de enfrentamento não é restrita apenas ao combate, mas também à 

prevenção, assistência e garantia de direitos das mulheres. Conforme demonstrado na Figura 

3, a Política Nacional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres possui quatro eixos 

estruturantes: 

 

 

Figura 3 – Eixos estruturantes da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres 

 
Fonte: Rede de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, Secretaria de Política para as 
Mulheres – Presidência da República, 2011. 

 

 

Com base no eixo “Enfrentamento e Combate” cuja função visa ao estabelecimento e 

ao cumprimento de normas penais que garantam a punição e a responsabilização dos 

agressores/autores de violência contra as mulheres, este capítulo tem por objetivo 

contextualizar a visão da Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) em relação ao Projeto 

Experimental “Botão do Pânico” na cidade de Vitória – ES. 

A ilustração abaixo faz referência ao organograma organizacional da Secretaria de 

Política para as Mulheres, cuja Secretaria de Enfrentamento à Violência contra Mulher ganha 

destaque nesta pesquisa, uma vez que possui como função básica a promoção da prevenção e 

o combate à violência contra as mulheres, o atendimento à mulher em situação de violência e 

Prevenção

Ações educativas e culturais que interfiram nos 
padrões sexistas

Combate

Ações punitivas e cumprimento da Lei Maria da 
Penha

Assitência

Fortalecimento da Rede de Atendimento e 
capacitação de agentes públicos

Acesso à garantia de direitos

Cumprimento da legislação nacional/internacional e 
iniciativas para o emponderamento das mulheres

Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência 

Contra as Mulheres
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a garantia dos seus direitos. Para tanto, ela atua diretamente ou em cooperação com 

organismos governamentais, nos três níveis de Governo, o Sistema de Justiça e organizações 

não governamentais. 

 

 

Figura 4 – Organograma da Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) 

 

 
Fonte: Secretaria de Política Para as Mulheres. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/>. 
 

 

Desta forma, em 20 de julho de 2015, foi realizada uma entrevista com a secretária 

Nacional de Enfrentamento de Violência contra a Mulher, Aparecida Gonçalves. Podemos 

observar a importância de uma política nacional no combate à violência contra a mulher, 

assim como uma medida protetiva e as condições de cumprimento das punições aos 

agressores na garantia da segurança de mulheres ameaçadas pela violência contra a mulher. 
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1.2 Responsabilidade para qual parte 

 

 

Ao ser questionada acerca da efetividade da medida experimental na cidade de 

Vitória – ES, a secretária relata que a medida protetiva de fiscalização Botão do Pânico é 

rápida e possui sua efetividade encontrando segurança no experimento, obtendo devidas 

vantagens. Contudo Aparecida Gonçalves informa que existe uma série de questionamentos a 

serem observados: 

 

“{...} Tal medida acarreta responsabilidade sobre a mulher em acionar o botão, 
não existe ainda um sistema nacionalmente de monitoramento e acompanhamento, 
a exemplo da “Tornozeleira Eletrônica10”, que é responsabilidade da Segurança 
Pública, e, nestas situações a mulher quem deve acionar. Caso o agressor esteja 
muito perto da vítima, até a viatura chegar, o que pode ter acontecido?”. 

 

 Nota-se que a observação é pertinente visto que o tempo, em casos como estes, é 

fator determinante para uma possível ação ameaçadora. 

 

 

1.3 Monitoramento dos agressores 

 

 

Para garantir a proteção da mulher agredida, é fundamental que exista o 

monitoramento das ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Na opinião da 

secretária, o Botão do Pânico é uma possibilidade, desde que esteja vinculada a outro 

elemento caracterizado no monitoramento dos próprios agressores, bem como da segurança 

pública. 

 

“{...} Não se pode responsabilizar, mais uma vez, a mulher pela sua própria 
segurança ou pela própria denúncia. Quando a mulher procura ajuda do Estado, 
ela procura proteção, por isso prima-se essa perspectiva. Todas as medidas 
alternativas já existentes em diversos estados, desde a Tornozeleira e demais 
dispositivos, a exemplo do Botão como um aplicativo de celular, denominado 
“Botão da Vida”, no Estado do Mato Grosso do Sul, acoplados a outros elementos, 
no qual o monitoramento é realizado pela Polícia Militar e não a cargo da mulher 
gera mais resultado.” 
 

                                            
10 Trata-se de uma medida de controle judiciário de cumprimento de pena que consiste num sistema eletrônico de 
vigilância à distância que informa a presença ou a ausência, de um condenado a essa pena, no lugar decidido pela 
justiça que o condenou. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Bracelete_eletroniconico_de_vigilancia>.  
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1.4 Vantagens do projeto Botão do Pânico 

 

 

Vistas essas outras medidas citadas pela secretária, é notório saber o que há de 

diferente nesta medida e quais são as vantagens e desvantagens do projeto Botão do Pânico. 

Sua fala traduz ponderamento no tocante ao tamanho do dispositivo. “{...} Trata-se de um 

aparelho de pequeno porte, no qual cabe na bolsa, ou carrega-se junto ao corpo e de fácil 

manuseio”. 

Já a desvantagem é exposta pela seguinte forma: “(...) É um experimento isolado 

cujo não acompanhamento e monitoramento servem apenas para gravação do áudio ambiente, 

morte ou novo espancamento da mulher. São questões a ser pensadas”. 

 

 

1.5 Exemplo de outras medidas 

 

 

Em contrapartida, a secretária Aparecida Gonçalves relata que outras medidas 

protetivas, em especial a titulada “Tornozeleira Eletrônica”, implantada no Estado de Minas 

Gerais, bem como no Estado do Rio Grande do Sul, apontaram a criação de um Projeto de Lei 

aprovando sua implantação. Observa-se a diferença por ser uma ação judicial com sua 

avaliação de risco realizada pela delegacia, bem como pelo juiz. Da mesma forma, o Botão do 

Pânico também é semelhante neste quesito, porém a tornozeleira é inserida no agressor, e seu 

monitoramento é realizado pela polícia, deixando a mulher (que somente possui um celular 

para notificações) isenta da responsabilidade pela situação de emergência, e sim, atribuindo-a 

ao agressor.  

  

“{...} A própria polícia alerta o agressor que está se aproximando da vítima quando 
desrespeita a margem de segurança e se ainda sim ele insistir na aproximação, a 
viatura já se desloca ao local para a realização da prisão em flagrante. 
Simultaneamente existe a comunicação com a mulher mediante o celular para que 
não permaneça no mesmo local que o agressor. Esta é a sutileza da diferença das 
duas medidas. Não é a mulher quem deve estar preocupada em apertar o botão e 
sim a preocupação e monitoramento do agressor aproximar-se ou não fica a cargo 
da polícia. Ademais a tornozeleira eletrônica não é uma medida somente para 
agressores, é também utilizada para outros infratores que estão em regime 
domiciliar, ou albergue que trabalham durante o dia e dormem na prisão a noite. 
Sendo assim, é uma medida de segurança pública efetivamente a qual se está 
trabalhando para que se torne uma política pública incluída para os agressores.” 
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1.6 Pensando na adoção das propostas de medidas protetivas como política nacional 

 

 

Por fim, a visão da SPM, mediante a representação da Secretária, é expressa de 

forma generalizada, pensada na articulação de um trabalho no qual preveja a redução do 

feminicidio, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, frente 

ao Pacto Nacional de Redução de Homicídios (PNRH) – novo plano de ações de segurança 

em fase de implementação pelo Governo Federal. 

 

“(...) Dentre as propostas apontadas, a mais relevante e em discussão é tornar a 
tornozeleira eletrônica como uma política nacional, uma vez que para além de 
garantir a proteção e sensação de segurança da mulher, também reduzirá o número 
de homicídios. O fato do agressor saber que está sendo monitorado e que a polícia 
está acompanhando seus passos reduzirá o número do feminicidio, e, o Brasil sairá 
do ranking do 7º lugar do número de assassinatos de mulheres, uma vez que este é o 
grande desafio imposto ao estado brasileiro.” 

 

Todavia, Aparecida conclui que a SPM respeita cada instância.  

“(...) O projeto Botão do Pânico é uma medida que não deve ser desprezada visto 
que a população tem sua preocupação levando em consideração de que é melhor ter 
uma medida que esteja sendo eficiente do que não ter nada e sua estatística de 
violência continuar a subir. Dentro dessa perspectiva é que deve ser trabalhado. 
Além da experiência das Patrulhas Maria da Penha que atuam no Rio Grande do Sul, 
Curitiba, Campo Grande, Espírito Santo e em vários locais que também são medidas 
de segurança para essas mulheres. Neste sentido, todas essas ações ajudam a pensar 
numa política nacional de segurança para a mulher, sobretudo, aquelas em risco e 
não somente a Casa Abrigo.” 

 

De acordo com o exposto, observa-se que a questão vai muito mais além do que é 

proposto. É necessário fechar os espaços abertos que incitam a sensação de quando um é 

fechado, abre outro lá na ponta. A medida protetiva experimental da cidade de Vitória – ES é 

uma alternativa que objetiva a redução da violência contra a mulher e tem contribuído 

positivamente no seu propósito, contudo, como se trata de algo novo, em alguns fatores, 

configura desaproveito na total efetividade. 
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CAPÍTULO 2 

O PROJETO BOTÃO DO PÂNICO: A EXPERIÊNCIA NA CIDADE DE VITÓRIA/ES 

 

 

O reconhecimento da violência contra a mulher como questão de interesse público, 

demandando o envolvimento de toda a sociedade para reduzir a sua incidência, tem 

possibilitado avanços significativos, especialmente na última década. Novos marcos legais 

foram criados, além de ter sido possível a implementação de programas e ações 

governamentais coordenadas, envolvendo estados e municípios na prevenção e enfrentamento 

da violência. 

As medidas protetivas, conforme o próprio nome traduz, possuem cunho protetivo e 

preventivo, visando garantir a integridade física e psicológica de mulheres que estejam em 

situação de risco. Além disso, servem como instrumento para impor limites à empreitada 

criminosa do agressor, objetivando a proteção daquelas.  

Assim, faz-se mister reconhecer o papel dos municípios na segurança pública do 

nosso país. Na contramão da tendência mundial, o Brasil não apresenta um processo histórico 

de reconhecimento da importância do papel dos municípios na segurança pública, mesmo com 

o advento da Constituição de 1988, que em nada alterou o papel da União e dos municípios na 

esfera da segurança, apesar da tendência municipalista em diversas outras esferas. Em nível 

federal, a criação da SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública e a implantação do 

PRONASCI (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania), que previu a inserção 

dos municípios na política de integração sistêmica e gestão estratégica da segurança pública, 

por meio da criação dos gabinetes de gestão integrada municipais (GGIMs) e também a 

possibilidade de, por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública, que não apenas as 

polícias estaduais, mas também os municípios requisitassem recursos do governo federal para 

projetos de segurança, tornaram-se fatores preponderantes para a quebra do paradigma 

existente de que segurança pública é de competência dos estados. A visão do governo federal 

viu como legítima e procurou incentivar desde então a atuação dos governos locais. 

O fato é que tanto o governo federal como os municipais passaram, na última década, 

a atuar de forma mais intensa na esfera da segurança, reconhecendo a relevância da 

problemática para a população e que para equacioná-la são necessárias mais do que novas 

armas e viaturas para as polícias estaduais ou o endurecimento penal. 
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[...] Precisamente a partir do ano 2000, quando a exclusividade dos estados na 
formulação e execução de políticas de segurança pública passou a ser questionada e 
ganhou força, entre gestores de políticas públicas, pesquisadores, organizações do 
terceiro setor, instituições policiais, guardas municipais e até mesmo financiadores 
nacionais e internacionais, a idéia de que o município, como unidade federativa mais 
próxima do cidadão, pode e deve atuar na gestão local dos problemas de violência e 
criminalidade. 
 
[...] É bom deixar claro que tal argumento não exclui a importância da União ser 
capaz de propor diretrizes gerais para as políticas municipais que dialoguem com 
uma agenda nacional mais ampla, aliás, isso já tem sido uma realidade no Brasil. 
Entretanto, é preciso avançar muito mais, sobretudo, na direção de demonstrar para 
o executivo municipal que a agenda da segurança pública é sim de sua 
responsabilidade também, isso porque, o empenho de um poder local comprometido 
com uma agenda de prevenção e controle da violência torna-se praticamente 
condição sine qua non para o enfrentamento de um determinado tipo de violência e 
criminalidade cotidiana, ao mesmo tempo localizada e difusa, que assola grande 
parte das cidades brasileiras (RICARDO; CARUSO, 2007). 
 
 

Seguindo-se esta ótica, os municípios acabaram por assumir um papel primordial e 

indelegável nas políticas públicas relacionadas ao tema da segurança, 

Com base no exposto, considerando que a segurança pública é um assunto que toca a 

todos e aproveitando a existência dos procedimentos que visam beneficiar as vítimas de 

agressões domésticas, o presente capítulo pretende analisar os resultados alcançados, bem 

como a forma e o desenvolvimento da execução do projeto lançado pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Espírito Santo (TJ/ES), em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória 

(PMV) e o Instituto de Tecnologia Preventiva (INTP), o Dispositivo de Segurança Preventivo 

– DSP, popularmente conhecido como “Botão do Pânico”, para a fiscalização das medidas 

protetivas, implementado na capital Vitória.  

O Plano Municipal de Segurança Cidadã da Cidade de Vitória – ES, de 2015, possui 

como eixo 4 a prevenção da violência contra a mulher e infância. Nessa categoria, estão 

classificadas as políticas públicas que visam à proteção das crianças, jovens e mulheres contra 

todos os tipos de violências ocorridas na cidade, sendo que o Botão do Pânico – Dispositivo 

de Segurança Preventiva (DSP) encabeça a lista das políticas no referido eixo. 

Segundo o citado plano, somente no ano de 2014, o Centro Integrado Operacional de 

Defesa Social – CIODES registrou 52 ocorrências da Lei Maria da Penha em relação à 

violência contra mulher.  

É importante observar que muitos registros não são incluídos na referida Lei visto 

que são “caracterizados” em outras tipificações.  O agente da segurança se depara com uma 

briga de casal e ao repassar ao CIODES não informa como violência doméstica, fato este que 

descontabiliza o registro.  
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De 2010 a 2014, a cidade de Vitória registrou 58 homicídios de mulheres 

representando assim 10% do total registrado, conforme tabela abaixo: 

 

 

Tabela 1 – Comparativo de homicídios gerais x homicídios de mulheres (Vitória-ES) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Total de 

Homicídios 

147 127 113 115 131 

Homicídios de 

Mulheres 

11 13 10 12 12 

Porcentagem % 7,5 11 09 11 10 

Fonte: Plano Municipal de Segurança Cidadã, Vitória – ES, 2015. 
 

 

Nesse contexto, a Prefeitura Municipal da Cidade de Vitória – PMV oferece aos 

cidadãos capixabas, por meio da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos – SEMCID, que 

tem como meta a construção de uma cultura cidadã de direitos humanos e de paz e a defesa da 

igualdade racial e de gênero, um serviço de prestação ao atendimento especializado e 

humanizado às vítimas de violência doméstica, discriminação racial e orientação sexual.  

Sendo assim, esse serviço é desenvolvido e articulado com a rede socioassistencial, 

bem como meios jurídicos pela Coordenação de Atendimento às Vítimas de Violência e 

Discriminação – CAVVID11.  

O objetivo da CAVVID tem enfoque na assistência, visando ao fortalecimento dos 

mecanismos psicológicos e sociais, tanto às mulheres agredidas quanto ao agressor (caso haja 

o entendimento da realização do trabalho) em situação de relações violentas.  

Desta forma, o Projeto Botão do Pânico (BP) é responsabilidade da CAVVID em 

parceria com a equipe multidisciplinar (composta por uma juíza, três servidores, dois 

assistentes sociais, dois psicólogos e estagiários) da 1ª Vara Especializada em Violência 

                                            
11 Cavvid é um espaço de atendimento psicológico, social e de orientação jurídica sobre direitos humanos e 
garantias legais do cidadão. Os profissionais atuantes também encaminham a pessoa a serviços complementares 
de amparo, além de fazerem a mediação dos conflitos, sempre buscando uma solução pacífica. Com foco na 
violência doméstica, discriminação de gênero, racial e por orientação sexual, o centro busca ainda construir uma 
rede de proteção de direitos, visando coibir atitudes violentas e discriminatórias. No caso de violência doméstica 
e discriminação racial, o Cavvid atende apenas os moradores de Vitória, mas o atendimento também engloba 
cidadãos de todo o Estado em relação à discriminação por orientação sexual. Localizado no segundo piso da 
Casa do Cidadão, na avenida Maruípe, 2544, em Itararé, o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, de 7 às 
18 horas.  Disponível em: <http://www.vitoria.es.gov.br/noticias/noticia-4066>. Acesso em: 20 maio 2016. 
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Doméstica, a qual tem a função de facilitar a aplicação de medidas com mais agilidade e 

efetividade do Poder Judiciário, visando à proteção das mulheres em situação de violência, 

como, por exemplo, a determinação do afastamento de um agressor da casa da vítima, antes 

mesmo do término do inquérito policial.  

Segundo a juíza Hermínia Maria Azoury, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

(TJ/ES), responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e 

Familiar: 

[...] a Lei Maria da Penha apesar de ser uma das melhores do mundo, não tem 
medidas de fiscalização das medidas protetivas. A ideia, segundo ela, surgiu quando 
estavam reunidos sem saber o que fazer com a carência da lei. A vítima de violência 
doméstica e familiar aciona o botão, um aparelho tecnológico simples, barato e 
eficaz, e em três segundos os guardas municipais recebem a informação 
georreferenciada pelo GPS, disse. O dispositivo permite inclusive acesso ao áudio, 
desde que autorizado pelos juízes (JUS BRASIL, s.d). 

 

Cabe destacar que o projeto somente se faz experimento na cidade de Vitória – ES, 

uma vez que se trata de uma parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Vitória, e a 

Guarda Municipal atua somente na citada capital. 

 

 

2.1 O que é o Botão do Pânico (BP) 

 

 

O BP é um aparelho denominado Dispositivo de Segurança Preventiva – DSP/Botão 

do Pânico (Anexo B, imagem 1), microtransmissor GSM, com sistema de posicionamento 

Global (GPS) integrado. O recurso de monitoramento, áudio e SOS são interligados à Central 

de Monitoramento da Guarda Municipal de Vitória – ES, Central Integrada de Operações e 

Monitoramento (CIOM), objetivando captar, bem como transmitir o som ambiente 

simultaneamente ao seu acionamento. Todo o conteúdo captado é armazenado mediante um 

software desenvolvido especificamente para o projeto denominado Skybox.  

Trata-se de um método de fiscalização experimental no combate ao enfrentamento da 

violência contra mulher, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva – 

INTP12, criado após a observação da lacuna da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha, na 

qual não há previsão de mecanismos de fiscalização das medidas protetivas deferidas pelos 

                                            
12 O Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva – INTP é uma empresa de caráter privado, com sede na cidade 
de Vitória – ES, responsável pela criação do Sistema SkyBox e pela execução do Projeto Botão do Pânico. 
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Juízes das Varas de Violência Doméstica. O citado instrumento representa uma iniciativa 

pioneira implantada no Estado do Espírito Santo e no Brasil.  

Em outras palavras, o BP tem o objetivo de fiscalizar o cumprimento das medidas de 

urgência e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar viabilizando o 

atendimento emergencial às mulheres da cidade de Vitória – ES. 

 

 

2.2 Histórico de distribuição dos BPs na cidade Vitória – ES 

 

 

Em 15 de abril de 2013 foi realizada a primeira entrega do BP. A partir dessa data, 

várias mulheres em situação de violência doméstica e familiar na cidade de Vitória passaram 

a usufruir desse mecanismo. 

Desde setembro de 2014, o projeto, estabelecido a partir do Termo de Cooperação nº 

239/2014, objetiva à continuidade e manutenção do atendimento às mulheres que aderiram ao 

Projeto Experimental. 

 

 

2.3 Critérios para a Concessão do Botão do Pânico 

 

 

A Prefeitura Municipal de Vitória fundamenta sua pactuação, considerando a 

situação geradora e mantenedora da condição de violência a fim de avaliar a entrega do DSP 

visando à responsabilidade de se portar tal dispositivo, assim como a finalidade. Neste 

momento, faz-se necessário entender que o Botão do Pânico funciona como um instrumento 

de combate a todos os tipos de violências, como também às ameaças, por meio do 

entendimento da violência psicológica e verbal às quais as mulheres estão submetidas. 

Dessa forma, para a concessão do dispositivo às requerentes, foram definidos, em 

reuniões do Comitê Gestor do Projeto Experimental Botão do Pânico, do qual participam 

representantes do Tribunal de Justiça, da Prefeitura Municipal de Vitória e do Instituto 

Nacional de Tecnologia Preventiva, os requisitos básicos necessários. São eles: 

1) As mulheres agredidas devem ser residentes no município de Vitória – ES; 

2) Devem ser maiores de 18 anos; 

3) Com medidas protetivas deferidas pela 1ª Vara;  
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4) Com relato de descumprimento das medidas protetivas deferidas;  

5) Risco potencial de reincidência de agressões/possibilidade de descumprimento 

de medidas protetivas pelo requerido, conforme relato da requerente; 

6) Risco potencial de reincidência de agressões/ possibilidade de descumprimento 

de medidas protetivas pelo requerido, conforme relato da requerente; 

7) Interesse da agredida em receber o botão do pânico. 

Nota-se que os requisitos acima foram observados e concretizados de acordo com a 

necessidade surgida pela violência local visando à garantia de um atendimento adequado às 

munícipes de Vitória – ES. 

 

 

2.4 Pedidos de concessão do Botão do Pânico 

 

 

Após uma exposição de violência, a agredida requerente da medida, e que se encaixa 

nos critérios do item 2.3, pode solicitar o DSP – Botão do Pânico. Essa solicitação poderá ser 

realizada mediante três formas: 

1) Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher – DEAM, localizada na 

Rua Hermes Curry Carneiro, nº 350 - Bairro: Ilha de Santa Maria. Vitória-ES. 

2) Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher 

(NUDEM) – Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, tendo como 

endereço: Avenida Maruípe, nº 2.544, Casa do Cidadão, Bloco A, 2º Piso, 

Bairro Itararé, Vitória – ES. 

3) Advogado particular a qualquer momento. 

Em seguida, o pedido será enviado à Coordenação de Atendimento às Vítimas de 

Violência e Discriminação (CAVVID) que em parceria com o Instituto Nacional de 

Tecnologia Preventiva (INTP) estudarão a viabilidade técnica da entrega do dispositivo. 

 Abaixo segue o demonstrativo do fluxo para a concessão do Botão do Pânico.                 

 

  



39 
 

Figura 5 – Fluxo para a concessão do Botão do Pânico 

 

 

 
Fonte: CAVVID. 

 

Observa-se que o fluxo exposto configura um conjunto de ações e órgãos 

competentes para a concessão do dispositivo às mulheres em situação de violência. 

 

 

2.5 Como é feita a entrega do BP 

 

 

A entrega dos dispositivos, depois de autorizada, deve ser ágil e eficiente uma vez 

que a medida protetiva como o próprio nome tem caráter urgente. Desta forma, mediante a 

decisão da justiça, em no máximo dois dias, a requerente recebe o DSP. Quando do seu 

recebimento, a mulher com a medida protetiva é cadastrada no Programa Skybox, no qual 

constarão as informações pessoais necessárias para o possível atendimento em casos de 

acionamento. Depois disso, o CAVVID e o INTP orientam as mulheres quanto à forma de uso 

do botão, bem como conscientizam as ações provocadas ao acionar o botão. Além disso, as 

mulheres são submetidas à assinatura de um termo de adesão e responsabilidade 

(automaticamente gerado pelo Skybox), comprometendo-se a fazer bom uso do DSP.  

 A mulher recebe o dispositivo dentro de uma bolsinha com um cinto no qual deve 

mantê-lo junto ao corpo de forma a economizar tempo no seu manuseio, bem como numa 

1 • Solicitação da munícipe junto à DEAM, NUDEM ou advogado;

2

• Análise do pedido pela Juíza que encaminha o processo para avaliação da equipe 
multidisciplinar;

3
• Juntada de relatório da equipe multidisciplinar;

4
• Parecer do Ministério Público;

5
• Análise de Viabilidade Técnica pelo INPT e CAVVID

6
• Concessão judicial do Dispositivo

7
• Entrega do DSP pelo INTP/ CAVVID

8

• Acompanhamento da munícipe pela equipe multidisciplinar (contatos elefônicos, 
visita domiciliar, atendimentos individuais e em grupo, conforme demanda)
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situação de emergência facilitar seu chamado. 

Essa mulher permanece também em acompanhamento pela equipe da CAVVID, 

mediante atendimentos psicossociais ofertados no setor. Estes serão realizados pelos técnicos 

de referência do caso. 

 Quando não houver mais precisão da utilização do dispositivo, a requerente tem o 

dever de devolvê-lo. O Termo de Responsabilidade apresenta a referida observação, e a 

requerente, ao assina-lo, compromete-se em cumpri-lo fielmente. 

Sendo assim, os casos mais comuns de devolução e desativamento são: 

1) Prisão do agressor. Já não há risco para a mulher uma vez que o sujeito não está 

presente; 

2) Extinção da medida protetiva, seja por solicitação da munícipe ou por 

determinação judicial.  

Neste contexto, a mulher será comunicada acerca da desativação e devolução do 

dispositivo, fazendo observância ao Termo de Responsabilidade. 

Desta forma, a proposta do projeto é de que a munícipe tenha a esperança de que 

aquele aparelho realmente lhe traga a sensação de segurança que buscou. 

 

2.6 Funcionamento do Botão do Pânico 

 

Antes de iniciar este tópico, é importante entender as diferenças da atuação policial e 

das guardas municipais no nosso país.  

 Às Polícias Militares competem a realização de policiamento ostensivo e 

manutenção da ordem pública, enquanto que as Guardas Municipais devem realizar a 

proteção dos bens, serviços e instalações municipais, focando a proteção sistêmica da 

população que utiliza esses bens. 

Em síntese, às PMs cabem precipuamente realizar o policiamento ostensivo, de 

presença, uniformizado, devendo ser a força de pronto emprego para ações de repressão à 

criminalidade, à violência e a manutenção da ordem, sendo esses seus focos prioritários na 

atualidade. 

Ao contrário, as Guardas Municipais devem almejar a proteção dos bens públicos e 

da população que os utiliza, focando ações e medidas que impeçam a ocorrência dos delitos e 

das variadas modalidades de violência, não sendo seu foco de atuação a ação repressiva 
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quando um desses fatos já tiver ocorrido. 

Este é o principal diferenciador entre as citadas corporações e que deve ser fator de 

aproximação, bem como mútuo auxílio, previsto inclusive no escopo da Lei nº 13.022, 

sancionada em 08 de agosto de 2014, a qual confere às Guardas Municipais a função de 

proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do 

Distrito Federal, uma vez que é uma das competências das Guardas Municipais colaborar de 

forma integrada com os demais órgãos de segurança pública em ações conjuntas que 

contribuam para a paz social. 

As Guardas Municipais não devem se tornar concorrentes de nenhum outro órgão de 

segurança pública constituído. Pelo contrário, devem firmar-se dentro de suas atribuições e 

competências com relevante papel de agência promotora da prevenção à violência e à 

criminalidade, pela atuação sistêmica com os demais órgãos de segurança pública e justiça 

criminal. 

Adiante, conforme já exposto, o Botão do Pânico tem a finalidade de informar uma 

situação de perigo que uma mulher com medida protetiva possivelmente está sofrendo. 

Acionar o botão implica monitoramento e mobilização dos agentes de segurança visando ao 

atendimento e à prevenção da vida daquela mulher em risco. 

Por se tratar de um experimento com a parceria da Prefeitura Municipal de Vitória, o 

projeto oferece a atuação dos Guardas Municipais para a realização das ações de segurança 

preventiva. 

Portanto, a prática do projeto é constituída da seguinte forma: quando o botão é 

pressionado pela mulher em um possível momento de violência, bastam quatro segundos para 

a Central de Monitoramento da Guarda Municipal de Vitória – ES receber um alerta, em um 

computador específico (Anexo B, imagem 4), no qual se faz possível a identificação da 

agredida e do agressor (mediante dados cadastrados). Por meio do GPS contido no 

dispositivo, é visualizada a localização em tempo real da agredida. Nesse momento, a audição 

do áudio ambiente se faz possível a fim de que haja a possibilidade da mensuração da 

gravidade da ocorrência. 

Concomitantemente, o chamado também é recebido pelos smartphones das Patrulhas 

Maria da Penha/Guarnições, e a patrulha que estiver mais próxima aceita a ocorrência, 

prestando rapidamente o atendimento à requerente. 

Quatro viaturas da Guarda Municipal da capital capixaba estão disponíveis na 

prestação desse socorro. 

Todas as informações são armazenadas nos servidores Skybox e permanecem à 
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disposição da Justiça, pois servirão de comprovação de eventual prática delituosa do agressor, 

além de identificar outros crimes como, por exemplo, ameaças. 

Percebe-se que, durante o acionamento, existem dois meios de visualização das 

informações, o CIOM e os smartphones das Patrulhas. Sendo assim, caso haja falhas na 

transmissão em algum dos pontos receptores, o outro poderá executar a ocorrência. 

Com a abertura do áudio, a Guarda Municipal consegue identificar inclusive o grau 

de risco que a mulher está sujeita. Além disso, os dados gravados facilitam a busca da mulher, 

bem como do agressor, até mesmo pelas câmeras do CIOM, caso o local em que a mulher se 

encontre seja monitorado. 

 

 

2.7 Quantidade de dispositivos entregues até o momento e seu acionamento 

 

 

Com base nas informações da CAVVID, o referido projeto experimental de 

fiscalização de medidas protetivas da cidade de Vitória – ES realizou a entrega dos primeiros 

Dispositivos de Segurança Preventiva – Botão do Pânico em 15/04/2013.  

Até setembro de 2015, data da pesquisa para este trabalho, o relatório quantitativo 

das entregas dos dispositivos informa que: 

1) Foram entregues 62 dispositivos às mulheres envolvidas em situações de violência 

doméstica; 

2) Houve 16 devoluções do Dispositivo de Segurança Preventiva e 2 perdas13; 

3) Hoje, 62 mulheres permanecem com o Dispositivo de Segurança Preventiva; 

4) Dos 62 dispositivos entregues, 23 foram acionados, sendo 11 conduções. 

É importante saber que a concessão do dispositivo de segurança preventiva à 

munícipe que o solicitou pode não ocorrer pelos seguintes fatores: 

1) Desistência da mulher quanto ao recebimento do equipamento, por haver reatado o 

relacionamento ou resolvido, ainda que parcialmente, seus conflitos com o 

agressor; 

2) Viabilidade técnica indeferida. Esta análise é realizada pela Guarda Municipal de 

Vitória – ES. 

                                            
13 Quando da pesquisa in loco, primeira semana de setembro de 2015, o INTP informou que foram recuperados 
os dispositivos perdidos, desta forma, permaneceram os 62 aparelhos. 
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3) Por análise processual contrária à concessão. 

A CAVVID relatou que a maioria das solicitações de concessão do DSP foi deferida 

e efetivada, bem como todos os dispositivos entregues, até o momento da pesquisa, foram 

deferidos no âmbito das medidas protetivas, independentemente da existência de sentença 

condenatória na ação penal. 

A seguir, a análise e a interpretação dos dados foram realizadas com base nas 

informações cedidas, mediante pesquisa realizada pela CAVVID (PEREIRA, 2015) e demais 

setores responsáveis.  

Salienta-se que tal pesquisa foi aplicada com 61 mulheres que possuíam o Botão do 

Pânico, pelo período de setembro de 2014 a setembro de 2015. 

 

 

A) Perfil das mulheres que receberam o Botão do Pânico 

 

 

Visto todo o histórico já narrado, sabe-se que a violência contra a mulher é um 

fenômeno que atinge mulheres de diferentes condições socioeconômicas e culturais. 

Essa diversidade também aparece no conjunto de mulheres que receberam o 

dispositivo de segurança preventiva, no qual poderão ser observados a seguir. 

A CAVVID relatou que os elementos apresentados foram extraídos das Guias de 

Atendimento, ou seja, formulários utilizados pelos técnicos da Equipe Multidisciplinar para 

registro de informações básicas do público atendido, mediante um cruzamento de dados das 

informações disponibilizadas pela equipe psicossocial da 1ª Vara Especializada em Violência 

Doméstica, assim como do Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva. 

 

 

B) Faixa Etária das mulheres que receberam o Botão do Pânico 

  

Iniciando a pesquisa, o Gráfico 1 apresenta a faixa etária das mulheres que 

receberam os dispositivos – Botão do Pânico, na cidade de Vitória – ES, no período de 

setembro de 2014 a setembro de 2015. 

 

  



44 
 

Gráfico 1 – Faixa etária das mulheres que receberam o BP 

 
Fonte: CAVVID 

 

 

No que concerne às idades das mulheres, pode-se observar que as faixas etárias de 29 

a 39 anos e de 40 a 59 anos são as maiores, representando 74% do público adulto, ou seja, 

aproximadamente ¾ das participantes do projeto. 

 Em sequência, com índice de 21%, está a faixa etária de 18 a 28 anos, representando 

o público jovem.  

Os outros 5% estão classificados entre as faixas etárias de acima de 60 anos, 

representando 3% do público idoso; e a faixa de até 17 anos representando 2% do público 

adolescente. 

A CAVVID ressaltou que apesar de um dos critérios estabelecidos para a concessão 

do dispositivo é o de ter a idade mínima de 18 anos, houve necessidade de flexibilidade do 

referido critério, no qual em duas ocasiões o dispositivo foi concedido para utilização de duas 

adolescentes. 

 

 

C) Condição de renda das mulheres que receberam o Botão do Pânico 

           

 

Com o intuito de observar a ocorrência da violência no âmbito econômico, o Gráfico 

2 apresenta os seguintes dados: 

 

2%

21%

33%

41%

3%

Até 17 anos De 18 a 28 anos De 29 a 39 anos

40 a 59 anos Acima de 60 anos
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Gráfico 2 – Renda das Mulheres que receberam o BP 

 
Fonte: CAVVID. 

 

 

Percebe-se que a maior incidência de violência ocorreu entre mulheres que possuem 

renda de 1 a 3 salários mínimos, representando 43% da pesquisa respondida. 

Registra-se que 36% das mulheres relataram possuir rendimentos de até um salário 

mínimo, renda que, se considerada a composição familiar, as inclui no perfil de acesso a 

benefícios assistências, o que demonstra uma importante e necessária interseção com a 

política de assistência social. 

Menor incidência foi indicada na posição de renda acima de três salários mínimos, 

representando 10% das repostas. Um número baixo em comparação com as outras posições, 

mas relativamente alto considerando uma melhor situação financeira. 

A CAVVID relatou que não foi possível levantar a renda familiar das requerentes em 

virtude da limitação do instrumento de coleta de dados, assim como pelo preenchimento do 

próprio formulário, o qual era composto em sua maioria por questões alternativas. 

 

 

D) Escolaridade das mulheres que receberam o Botão do Pânico 

 

 

De forma a analisar o nível escolar das mulheres que receberam o BP, o Gráfico 3 

demonstra essas informações nas diferentes faixas de escolarização. 
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Gráfico 3 – Escolaridade das Mulheres que receberam o BP 

 
Fonte: CAVVID. 

 

 

Percebe-se que a maior parte das mulheres que receberam o dispositivo relatou 

possuir ensino médio completo ou incompleto, representando 36% da pesquisa, enquanto 

25% relataram ter concluído alguns anos ou integralmente o ensino fundamental.  

O nível superior também registra um índice relativamente alto, tanto completo 

quanto incompleto, somando uma porcentagem de 21%, fato este que comprova que 

independentemente do nível de conhecimento da mulher, a violência também ocorre de forma 

igual. 

Chama atenção o fato de muitas mulheres possuírem poucos anos de estudo (18%).  

 

 

E)  Local de residência das mulheres que receberam o Botão do Pânico 

 

 

Vitória é a capital do estado do Espírito Santo, sendo este localizado na Região 

Sudeste do Brasil. 
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Figura 6 – Mapa do estado do Espírito Santo 

 
Fonte: IBGE. 

 

 

Segundo os dados do IBGE, Vitória limita-se ao Norte com o município de Serra, ao 

Sul com Vila Velha, a Oeste com Cariacica e a Leste com o Oceano  

Atlântico. Seu território é constituído de uma ilha principal, com área 

de 29.31 km², uma parte continental, situada ao Norte, com extensão de  

39.66 km². Integra também ao território municipal as Ilhas Oceânicas de 

Trindade e o Arquipélago de Martin Vaz, situadas a 1.140 km da costa,  

com área de 10.92 km². Além desses espaços, Vitória possui diversas ilhas menores no seu 

entorno, totalizando uma área de 98,194 km².  

 

 

Figura 7 – Mapa de Vitória – ES 

 
Fonte: IBGE. 
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A cidade de Vitória integra os municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, 

Viana e Vila Velha a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), possuindo cerca de 

1.884.096 habitantes (IBGE – Estimativa populacional de 2014). 

 

 

Tabela 2 – informações gerais da cidade de Vitória – ES 

Dados 2000 2010 Diferença (%) 
População de Vitória14 292.304 327.801 35.497 12,14 
População da Região Metropolitana da 
Grande Vitória (RMGV) 15 

1.438.596 1.687.704 249.108 17,32 

População do Espírito Santo 3.097.232 3.514.952 417.720 13,49 
Representação da população de Vitória 
na RMGV 

20,32% 19,42% -0,90% - 

Representação da população de Vitória 
no Espírito Santo 

9,44% 9,33% 0,11% - 

Densidade demográfica (hab/km²) 3,13 3,49 0,36 - 
Fonte: IBGE, IJSN. Disponível em: <http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/perfil.asp>. 

 

 

Segundo dados do sítio da Prefeitura Municipal de Vitória, o município de Vitória – 

ES é formado por 80 bairros e nove regiões administrativas, sendo que 

 

A organização Político-Administrativa do município de Vitória foi regulamentada 
pela Lei Municipal nº 6.077/2003 que definiu o limite de bairro como a principal 
unidade administrativa. Foram utilizados como referência para definir o traçado dos 
bairros os limites dos setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). As informações do Censo de 2000 foram ajustadas de acordo 
com os limites da Lei de 2003 que estabeleceu que o município de Vitória era 
composto por 83 bairros, distribuídos em 7 (sete) Regiões Administrativas, seguindo 
o limite municipal estabelecido pela Lei Estadual nº 1.919/1963. 
 
A Lei Estadual de 1963 considerava pertencentes ao município de Vitória os bairros 
Carapina, De Fátima, Hélio Ferraz e Parque Industrial, estes sob jurisdição da 
Prefeitura de Serra, município vizinho a Vitória. Com a Lei Estadual nº 9.972/2012 
o limite municipal entre Vitória e Serra foi alterado e os bairros que estavam sob 
jurisdição foram incorporados ao município de Serra, com exceção de Parque 
Industrial. Com isso, o município de Vitória passou a ser composto por 80 bairros 
distribuídos pelas sete Regiões Administrativas. 
 
Lei Municipal nº 8.611/2014 ajustou o limite municipal, definido pelas Leis nº 
1.919/1963 e 6.077/2003, ao novo limite da Lei nº 9.972/2012. Também criou mais 

                                            
14 Incluem os bairros de Carapina, de Fátima e Hélio Ferraz, pertencentes ao município de Serra, sem eles a 
população de Vitória seria de 319.163 habitantes. A estimativa populacional de 2014 foi de 352.104 habitantes 
no município (IBGE). 
15 A estimativa populacional para os municípios da RMGV em 2014 apontou 1.884.096 pessoas (IBGE). 
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duas Regiões Administrativas, a Região 8 - Jardim Camburi e 9 – Jardim da Penha, 
além disso, estabeleceu que o bairro Ilha do Príncipe passasse a compor a Região 
Administrativa 1 - Centro e o bairro Forte São João a Região Administrativa 3 - 
Jucutuquara. Atualmente o município de Vitória é organizado em 9 Regiões 
Administrativas e 80 bairros (PREFEITURA..., s.d). 

 
 

 

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES 

 

• Os oitenta bairros que compõem a capital capixaba são: 

01 - Aeroporto 28 – Gurigica  55 – Praia do Canto 
02 - Andorinhas 29 – Horto 56 – Praia do Suá 
03 – Antônio Honório 30 – Ilhas das Caieiras 57 – Redenção 
04 – Ariovaldo Favalessa 31 – Ilha de Monte Belo 58 – Resistência 
05 – Penha  32 – Ilha do Boi 59 – República 
06 – Lourdes  33 – Ilha do Frade 60 – Romão 
07 – Vermelho  34 – Ilha do Príncipe 61 – Santa Cecília 
08 – Bela Vista 35 – Ilha de Santa Maria 62 – Santa Clara 
09 – Bento Ferreira 36 – Inhanguetá 63 – Santa Helena 
10 – Boa Vista 37 – Itararé 64 – Santa Lúcia 
11 – Bonfim 38 – Jabour 65 – Santa Luíza 
12 – Caratoíra 39 – Jardim Camburi 66 – Santa Martha 
13 – Centro 40 – Jardim da Penha 67 – Santa Tereza 
14 – Comdusa 41 – Jesus de Nazareth 69 – Santo André 
15 – Conquista 42 – Joana D’Arc 70 – Santo Antônio 
16 – Consolação 43 – Jucutuquara 71 – Santos Dumont 
17 – Cruzamento 44 – Maria Ortiz 72 – Santos Reis 
18 – Do Cabral 45 – Mário Cypreste 73 – Santo Benedito 
19 – Do Moscoso 46 – Maruípe 74 – São Cristóvão 
20 – Do Quadro 47 – Mata da Praia 75 – São José 
21 – Enseada do Suá 48 – Morada de Camburi 76 – São Pedro 
22 – Estrelinha 49 – Nazareth  77 – Segurança do Lar 
23 – Fonte Grande 50 – Nova Palestina 78 – Solon Borges 
24 – Forte SãoJoão 51 – Parque Industrial Novo 79 – Tabuazeiro 
25 – Fradinhos 52 – Parque Moscoso 80 – Universitário 
26 – Goiabeiras 53 – Piedade  
27 – Grande Vitória 54 – Pontal de Camburi  

 

 

De acordo com o levantamento realizado pela CAVVID, as 62 mulheres 

participantes do projeto são provenientes de 38 bairros. Todavia, para o levantamento da 

pesquisa, os bairros que apresentaram o maior número de DSP entregues foram os seguintes:  
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Figura 8 – Mapa de bairros e regiões administrativas
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• Dados Socioeconômicos 

 

1. JARDIM DA PENHA  – Foram entregues 04 (quatro) dispositivos para 

mulheres residentes neste bairro. 

Possui área de 1,46 km², População 30.571 habitantes, sendo 13.702 homens e 

16.869 mulheres. Renda Média R$ 2.510,89.16 

  

2. JARDIM CAMBURI – Foram entregues 04 (quatro) dispositivos para 

mulheres residentes neste bairro. 

Possui área de 2,61 Km², População 39.157 habitantes, sendo 18.230 homens e 

20.927 mulheres. Renda Média R$ 2.259,94.17 

  

3. SANTA MARTHA – Foram entregues 04 (quatro) dispositivos para mulheres 

residentes neste bairro. 

Possui área de 0,52 km², População 8.456 habitantes, sendo 4.097 homens e 

4.359 mulheres. Renda Média R$ 741,85.18 

                

4. SANTO ANTÔNIO – Foram entregues 03 (três) dispositivos para mulheres 

residentes neste bairro. 

Possui área de 0,53 km², População 5.947 habitantes, sendo 2.712 homens e 

3.235 mulheres. Renda Média R$ 842,24.19 

 

5. SÃO PEDRO – Foram entregues 03 (três) dispositivos para mulheres residentes 

neste bairro. 

Possui área de 0,40 km², População 4.294 habitantes, sendo 2.042 homens e 

2.252 mulheres. Renda Média R$ 570,89. 20 

                                            
16Fonte: IBGE – Censo 2010. Prefeitura Municipal de Vitória–ES. Disponível em: 
<http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/dados/Bairros_2012/jardim_penha.pdf> . Acesso em: 20 maio 
2016. 
17Fonte: IBGE – Censo 2010. Prefeitura Municipal de Vitória–ES. Disponível em: 
<http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/dados/Bairros_2012/jardim_camburi.pdf>. Acesso em: 20 maio 
2016.  
18Fonte: IBGE – Censo 2010. Prefeitura Municipal de Vitória–ES. Disponível em: 
<http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/dados/Bairros_2012/santa_martha.pdf>. Acesso em: 20 maio 
2016. 
19Fonte: IBGE – Censo 2010. Prefeitura Municipal de Vitória–ES. Disponível em: 
<http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/dados/Bairros_2012/santo_antonio.pdf>. Acesso em: 20 maio 
2016. 
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6. CENTRO – Foram entregues 03 (três) dispositivos para mulheres residentes 

neste bairro. 

Possui área de 0,94 km², População 9.838 habitantes, sendo 4.416 homens e 

5.422 mulheres. Renda Média R$ 1.791,15. 21 

 

7. PRAIA DO CANTO – Foram entregues 03 (três) dispositivos para mulheres 

residentes neste bairro. 

Possui área de 1,12 km², População 15.147 habitantes, sendo 6.845 homens e 

8.302 mulheres. Renda Média R$ 4.321,9022.  

                 

Pelo exposto, nota-se que os bairros com maior número de DSP entregues foram 

Jardim da Penha, Jardim Camburi e Santa Martha (com 4 dispositivos cada um), seguidos de 

Santo Antônio, São Pedro, Centro e Praia do Canto (com 3 dispositivos cada). 

Pode-se observar que a maior parte da população em todos os bairros representa o 

sexo feminino, independentemente da área demográfica. A renda média dos dois primeiros 

bairros que receberam o maior número de dispositivos, Jardim Penha e Jardim Camburi, 

bairros de classe média, estão em disparidade com o terceiro bairro, Santa Martha, 

classificado como classe média baixa. 

Os demais bairros, que receberam três dispositivos cada, são de classe média baixa. 

Contudo, o bairro Centro é classe média. O bairro Praia do Canto, que representa a renda mais 

elevada dentre os bairros citados, é um bairro de classe média alta. 

 

 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – ES 

 

 

Conforme relatado, além dos bairros, também existem regiões administrativas no 

referido município, e estas podem, inclusive, possuir nomes idênticos aos bairros. 

                                                                                                                                        
20 Fonte: IBGE – Censo 2010. Prefeitura Municipal de Vitória–ES. Disponível em: <http 
http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/dados/Bairros_2012/sao_pedro.pdf>. Acesso em: 20 maio 2016. 
21 Fonte: IBGE – Censo 2010. Prefeitura Municipal de Vitória–ES. Disponível em: <http 
http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/dados/Bairros_2012/centro.pdf>. Acesso em: 20 maio 2016. 
22 Fonte: IBGE – Censo 2010. Prefeitura Municipal de Vitória–ES. Disponível em: 
<http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/dados/Bairros_2012/praia_canto.pdf>. Acesso em: 20 maio 2016. 
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Sendo assim, a tabela a seguir mostra a distribuição de dispositivos por regiões 

administrativas da cidade de Vitória/ES: 

 

 

Tabela 3 – Distribuição de BPs por Regiões Administrativas 

Regiões  Nº de DSP População Renda Média da 
Região 

Região 
Administrativa 1 - 
Centro 

4 19.611 1.425,82 
 

Região 
Administrativa 2 - 
Santo Antônio 

9 35.261 649,84 
 

Região 
Administrativa 3 -  
Jucutuquara 

5 34.141 1.217,69 
 

Região 
Administrativa 4 – 
Maruípe 

16 54.402 806,72 
 

Região 
Administrativa 5 – 
Praia do Canto 

6 34.236 3.844,97 
 

Região 
Administrativa 6 – 
Goiabeiras 

3 20.316 946,95 

Região 
Administrativa 07 – 
São Pedro 

09 33.746 508,84 

Região 
Administrativa 08 – 
Jardim Camburi 

04 39.157 2.259,37 

Região 
Administrativa 09 – 
Jardim da Penha 

05 48.161 2.737,84 

Total  
 

61   

Fonte: Censo 2010. Disponível em: 
<http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/dados_regiao/regiao_1/regiao1d.asp>. 
 

 

Considerando as regiões administrativas da cidade de Vitória/ES, observa-se que a 

região com o maior número de dispositivos entregues é a de Maruípe, seguida das regiões de 

São Pedro e Santo Antônio. Abaixo seguem os dados socioeconômicos dessas regiões: 
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• Dados Socioeconômicos 

 

Tabela 4 – Região Administrativa 4 – Maruípe 

Indicadores Dados 

Número de bairros 12 

Área (km²) 5.684 

População (2010) 54.402 

Densidade demográfica (hab/km²) 9.570 

Número de domicílios (2010) 17.009 

Renda média R$ (2010) 806,72 

Atividades econômicas (2012) 10.903 

Fonte: IBGE (2010); Coordenação de Cadastro Imobiliário – SEMFA/PMV. 
Sistematização: Gerência de Informações Municipais – SEGES/PMV 
Nota: O Censo 2010 identificou 132 pessoas e 29 domicílios no setor censitário denominado "Demais 
Setores", localizado na área do maciço central a qual não integra nenhuma Região Administrativa. 
 

Tabela 5 – Região Administrativa 7 – São Pedro 
Indicadores Dados 

Número de bairros 10 

Área (km²) 3.606 

População (2010) 33.746 

Densidade demográfica (hab/km²) 9.359 

Número de domicílios (2010) 9.954 

Renda média R$ (2010) 508,84 

Atividades econômicas (2012) 4.715 

Fonte: IBGE (2010); Coordenação de Cadastro Imobiliário – SEMFA/PMV. 
Sistematização: Gerência de Informações Municipais – SEGES/PMV 
Nota: O Censo 2010 identificou 132 pessoas e 29 domicílios no setor censitário denominado "Demais 
Setores", localizado na área do maciço central a qual não integra nenhuma Região Administrativa. 
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Tabela 6 – Região Administrativa 2 – Santo Antônio 
Indicadores Dados 

Número de bairros 12 

Área (km²) 4.426 

População (2010) 35.261 

Densidade demográfica (hab/km²) 7.967 

Número de domicílios (2010) 10.796 

Renda média R$ (2010) 649,84 

Atividades econômicas (2012) 4.738 

Fonte: IBGE (2010); Coordenação de Cadastro Imobiliário – SEMFA/PMV. 
Sistematização: Gerência de Informações Municipais – SEGES/PMV 
Nota: O Censo 2010 identificou 132 pessoas e 29 domicílios no setor censitário denominado "Demais 
Setores", localizado na área do maciço central a qual não integra nenhuma Região Administrativa. 

 

  

Essas regiões são consideradas “populares” na cidade de Vitória – ES. Contudo a 

Região Administrativa Praia do Canto, com a maior renda apresentada (R$ 3.844,97), recebeu 

seis dispositivos. Sendo assim, nota-se um índice elevado de violência relativo ao nível 

econômico dessas mulheres. Embora a maior entrega de dispositivos tenha sido em regiões 

menos providas, a incidência de violência também é alta nos bairros com melhor poder 

aquisitivo. 

Do total de dispositivos entregues, 60,6 % estiveram localizados em regiões cuja 

renda média da população residente é inferior a R$1.000,00; e 39,3%, em regiões da cidade 

com renda média mais elevada. 

Conforme citado no início deste tópico, bairros são diferentes de regiões 

administrativas, embora, muitas vezes, bairro e região administrativa possuam o mesmo 

nome, por exemplo, o bairro Praia do Canto recebeu três DSPs, contudo a região 

administrativa teve seis DSP, visto que são englobados outros bairros. 

Ressalta-se que o número de DSPs contabilizados, quando da realização da pesquisa 

pela CAVVID, totaliza 61 dispositivos, uma vez que até então não havia sido recuperado o 

último DSP. 
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F) Tipos de relações que as mulheres portadoras do Botão do Pânico possuem 

 

 

De acordo com os dados da pesquisa apresentada, verificou-se que no momento da 

ocorrência da violência, a qual gerou a medida protetiva, as mulheres que receberam o 

dispositivo mantinham os seguintes tipos de relacionamento, que foram agrupados em cinco 

categorias, conforme demonstradas no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 4 – Tipos de Relação que as mulheres de posse do BP possuem 

 
Fonte: CAVVID. 

 

 

Na categoria “Ex-Conjugal”, representando a maior parte das respostas (45%), foram 

reunidas as situações em que a mulher possuía uma relação anterior de conjugalidade, já 

extinta. 

Na categoria “Conjugal”, representando 31% de respostas, estão as mulheres que 

habitam com seus parceiros, independentemente da relação formal. 

As categorias “Afetivas” e “Ex-afetiva”, representando 8% cada uma, incluíram os 

namorados e ex-namorados. 

Já a “Parental”, também representando 8%, reuniu situações envolvendo mãe/filho, 

sogra/genro, neta/avô e irmã/irmão. 

Observa-se que 76% das mulheres que receberam o dispositivo mantinham relações 

conjugais ou ex-conjugais na época da solicitação das medidas protetivas. 
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G) Tipos de Violência sofrida pelas mulheres que receberam o Botão do Pânico 

 

 

Conforme visto ao longo desta pesquisa, analisar o tipo de violência sofrida por essas 

mulheres é um dado de extrema relevância, uma vez que possibilitará a mensuração dos tipos 

de violações ocorridas. Nesse sentido, o Gráfico 5 configura essas situações. 

 

 

Gráfico 5 – Tipos de violência sofrida pelas mulheres que receberam o BP 

 
Fonte: CAVVID. 

 

 

Primeiramente, é importante saber que das mulheres que receberam o Botão do 

Pânico, 50 relatam diferentes tipos de violência sofridas concomitantemente, e apenas 11 

citaram um único tipo de agressão. 

Conforme o Gráfico 5, nota-se que a violência física apresenta o maior índice 

ocorrido, com 48% de respostas de agressões. 

Em seguida, a violência psicológica (manipulação, humilhação) aparece com 32% e 

as ameaças, com 30%.  

A violência moral (calúnia, difamação) foi apontada com 16% e a patrimonial 

(retenção, destruição parcial e total de objetos e documentos pessoais), com 9% de ocorrência. 

Já a violência sexual (contato sexual forçado), com 2% de indicação, foi relatada por 

duas mulheres, sendo uma adolescente e a outra adulta. 
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H) Percepção e utilização do Botão do Pânico pelas usuárias 

 

  

Entre os anos de 2013 e 2014, a CAVVID informou que foram realizadas reuniões 

esporádicas de grupo, com 30 mulheres participantes do Projeto Experimental Botão do 

Pânico, a fim de se obter os seguintes objetivos: avaliar o desenvolvimento do projeto, 

observar os resultados gerados; e fazer a substituição de dispositivos com problemas técnicos.  

Foram aplicados questionários com o intuito de melhor entender as condições de 

utilização do dispositivo, bem como identificar possíveis impactos do referido projeto na vida 

das mulheres. Desta forma, os resultados levantados foram os seguintes: 

 

 

• Sensação de segurança para as mulheres em relação ao uso do Botão do Pânico 

 

 

O objetivo principal das mulheres que estão expostas a uma situação de violência 

quando procuram ajuda é de se sentirem seguras. Seu maior desejo é ter sua vida tranquila, 

sem o medo de, a qualquer momento, ser submetida a uma situação de vulnerabilidade. 

Sendo assim, as repostas obtidas nos questionários, após a concessão do dispositivo, 

demonstrou ampliação da sensação de segurança em comparação aos momentos anteriores 

vividos. 

  

 

Gráfico 6 – Sensação de segurança após recebimento do BP 

 
Fonte: CAVVID. 
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Observa-se que, após o recebimento do Botão do Pânico, houve o aumento de 63% 

da sensação de segurança “segura ou muito segura” nas respostas dessas mulheres, e apenas 

com as medidas protetivas essas mulheres se sentem 50% seguras. 

Por outro lado, o Gráfico 6 aponta uma redução de 7% na frequência de respostas 

“não me sinto segura” depois de receber o BP. Somente com as medidas protetivas, 20% 

responderam que não se sentem seguras. 

Já na categoria “um pouco segura”, as respostas apresentadas possuem 30 % tanto 

após o recebimento do botão, como somente com as medidas protetivas. 

 

 

• Sensações relacionadas ao uso do Botão do Pânico 

 

 

Além da sensação de segurança, todas as mulheres apontaram nos questionários pelo 

menos um sentimento positivo em relação ao uso do dispositivo.  No Gráfico 7, foram 

apontados seis sensações de maior incidência: 

 

Gráfico 7 – Sentimento gerado após o recebimento do BP 

 
Fonte: CAVVID. 
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Em posse do dispositivo, 23% das mulheres responderam que se sentem seguras; 

22% sentiram-se protegidas; 19% disseram ter liberdade; 14% apontaram estar mais 

corajosas; 13% têm sensação de justiça e 13% relataram ter tranquilidade. 

  Apesar de vivenciarem um ou mais dos sentimentos presentes no Gráfico 7, seis 

mulheres indicaram sentir outros sentimentos tais como: angustia, medo, preocupação, 

desconfiança e/ou vergonha. 

  É notório observar que não existe unanimidade nas respostas e que a porcentagem 

de “sensações boas” é relativamente baixa, contudo já apontam um diferencial nos casos em 

que não há qualquer medida sendo utilizada. 

 

 

I) Ocorrência de novas violências após o recebimento do Botão do Pânico 

 

Como a violência praticada pelos agressores ocorre por inúmeros motivos, os quais 

já foram citados ao longo deste trabalho, as medidas protetivas têm essencialmente a função 

de prevenir um novo incidente, manter afastado o agressor. 

Sobre a ocorrência de violências/agressões, de acordo com os questionários 

respondidos pelas mulheres, foram realizados levantamentos dois momentos: após a 

“simples” aplicação das medidas protetivas (sem o dispositivo de segurança preventiva) e 

após o recebimento do Botão do Pânico.  

Segundo a CAVVID, desde abril de 2013, treze mulheres acionaram o dispositivo de 

segurança preventiva pelo menos uma vez por se sentirem ameaçadas. Os acionamentos 

ocorreram em função de aproximação e/ou tentativas de aproximação do agressor. 
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Gráfico 8 – Ocorrências de novas agressões após o recebimento do BP 

 
Fonte: CAVVID. 

 

 

Conforme o Gráfico 8, pode-se observar que as respostas dos questionários 

aplicados indicaram que, após a concessão do Botão do Pânico, houve uma queda da 

ocorrência de agressões.  

80% das mulheres responderam que após receber o BP não houve mais ocorrência de 

violência, porém 20% informaram que, mesmo com o botão, houve novas ocorrências. 

Em comparação somente ao uso das medidas protetivas, 63% das mulheres 

apontaram a não ocorrência de novas situações de vulnerabilidade e 37% informaram que, 

mesmo com a medida protetiva, o agressor foi reincidente. 

Cabe lembrar que as agressões, bem como as violências sofridas foram identificadas 

não apenas como físicas, mas também como moral e psicológica (xingamentos, ameaças, 

etc.). 

É importante frisar que o Botão do Pânico, como um instrumento de fiscalização das 

medidas protetivas de urgência, quando acionado pelas mulheres, expressa tentativas de 

aproximação do agressor à requerente e, portanto, configura o descumprimento de medidas 

protetivas de urgência. 

 

  

J) Utilização e desempenho do Botão do Pânico 
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• Utilização do Botão do Pânico 

 

 

Conforme exposto no item 2.5 (Como é feita a entrega), instruções sobre a adequada 

utilização do dispositivo são repassadas à mulher quando recebe o Botão do Pânico. 

Durante os atendimentos, ocorreram relatos de inviabilidade na utilização do 

dispositivo junto ao corpo, conforme orientado no recebimento do equipamento. As mulheres 

informaram que seu aspecto físico, condições de trabalho e rotina, por vezes, as impediram de 

utilizar o dispositivo da forma indicada. 

 

 

Gráfico 9 – Formas de utilização do BP pelas mulheres 

 
Fonte: CAVVID. 

 

 

Do total das mulheres que responderam ao questionário, apenas 27% relataram que, 

quando estão fora de casa, utilizam o dispositivo no cinto que acompanha o equipamento.  

Quando estão em sua residência, a maioria das mulheres, representando 57% de 

respostas, acomoda o DSP sobre algum móvel. 

Apenas 10% das mulheres informaram que o carregam junto ao corpo em obediência 

às instruções fornecidas. Tal comportamento levanta a hipótese de compreensão em função 

das mulheres se sentirem mais seguras dentro de suas residências. 

 

 

• Desempenho do Botão do Pânico 
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Sobre o desempenho do dispositivo, de forma a verificar algum problema de não 

funcionamento: 

 

 

Gráfico 10 – Desempenho do dispositivo BP 

 
Fonte: CAVVID. 

 

 

De acordo com as respostas apresentadas, 66% das mulheres informaram que o 

Botão do Pânico já apresentou problemas de funcionamento, tais como: falhas no 

carregador/bateria; falhas no acendimento da luz do dispositivo. Neste sentido, foi necessário 

um recolhimento dos equipamentos visando a sua substituição. 

No ano de 2014, em virtude dessas falhas, o INTP disponibilizou uma versão 

atualizada desses equipamentos com melhores condições de tamanho e peso e tecnológicas 

(Sistema Skybox). 

 

 

K) Relatos de experiências reais com o Botão do Pânico 

 

 

Conforme informado na metodologia deste projeto, a intenção inicial desta pesquisa 

previa entrevistas com as mulheres portadoras do BP, contudo, como não foi possível a 

realização dessas, a CAVVID, mediante Equipe Multidisciplinar da 11ª Vara Criminal 

Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – ES e do INTP, 

disponibilizou algumas falas dessas usuárias, quando da pesquisa interna apresentada neste 
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capítulo, demonstrando brevemente sua experiência com a medida protetiva de urgência, 

adotada pela cidade de Vitória – ES, Botão do Pânico. 

 

 

1. P.B., 21 anos 

      

  “{...} Quando aconteceu a agressão passei a ficar dentro de casa com receio do 
convívio social, mas agora com o botão do pânico estou retomando minhas 
atividades escolares.” 

 

2. M.A., 39 anos 

 

   “{...} Fui vítima de tentativa de homicídio em meu ambiente de trabalho e guardo 
marcas físicas e psicológicas dessas e outras violências. Sinto-me acolhida e 
protegida por ter sido contemplada com o dispositivo.” 

 

3. C.N., 53 anos 

 

 “{...} Meu ex-companheiro soube do Botão do Pânico pelas filhas e disse que não 
irá aproximar-se, pois está muito velho para ser preso. Ele tem 63 anos.” 

 

4. T.S., 50 anos 

 

“{...} Um vizinho que nunca havia tratado bem a esposa, agora a presenteou com 
flores, procurou ser mais atencioso no receio de possíveis medidas protetivas da Lei 
Maria da Penha e do Botão.” 

 

 

As situações de violência impactam redução do direito de ir e vir dessas mulheres, 

assim como o temor de novas agressões é presente em suas vidas. O dispositivo Botão do 

Pânico passou a ter significado não só meramente de uma ferramenta de fiscalização de 

medidas protetivas, mas, sobretudo, como uma forma de empoderamento e retomada de 

identidade dessas mulheres. 

 

  

L) Resultados obtidos com a aplicação do Botão do Pânico 
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Após a mensuração dos resultados desde a implantação do projeto, os órgãos 

envolvidos fizeram as seguintes constatações: 

• 80% de sucesso no emprego da referida mediada, visto que apenas 20% das 

mulheres relataram ter ocorrido situação de violência após o recebimento do 

dispositivo; 

• Houve redução de 11% de homicídios contra mulheres na cidade de Vitória – 

ES; 

• Atendimento em tempo recorde. De acordo com as informações fornecidas 

pela Guarda Municipal de Vitória – ES, o dispositivo foi acionado 23 vezes, e 

os agentes chegaram ao local da ocorrência em menos de dez minutos, sendo 

o mais importante: nenhuma das mulheres foi agredida, pois a possibilidade 

de agressão fora frustrada com a presença da guarda no local.  

Menor tempo de atendimento: 03 minutos; 

Maior tempo de atendimento: 09 minutos. 

  

Em 2015, foram registrados apenas seis acionamentos do Botão do Pânico por 

mulheres com medidas protetivas concedidas pela 1ª Vara Especializada em Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, porém, na maioria dos casos, os agressores 

empreendem fuga ao perceberem o acionamento do dispositivo. Em duas ocasiões, entretanto, 

os acusados foram presos pelos agentes. 

No ano de 2014, a Guarda Municipal atendeu a oito acionamentos do Botão do 

Pânico e efetuou quatro prisões. Já em 2013, foram nove acionamentos e cinco prisões. 

Destaca-se também que o referido programa, cuja iniciativa experimental de louvor e 

sucesso, rendeu o PREMIO INNOVARE ao INTP como reconhecimento e auxílio na ação 

preventiva ao combate à violência contra mulher no estado do Espírito Santo. 

Com base nas informações expostas neste capítulo, pode-se dizer que tal projeto é 

um conjunto de ações envolvendo disponibilização de tecnologia e monitoramento, 

configurando uma proposta articulada, com ações compartilhadas entre poder público 

estadual, municipal e sociedade civil.  

Atina-se com a pesquisa realizada que os dados estatísticos serviram para direcionar os 

caminhos a serem trilhados pela sociedade capixaba com vistas à proteção, bem como à 

redução da violência contra as munícipes da cidade de Vitória – ES. 
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CAPÍTULO 3: O PROJETO BOTÃO PÂNICO EM VITÓRIA-ES – ATUAÇÃO 

DO AGENTE DE SEGURANÇA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO 

 

 

O artigo 10 da Lei Maria da Penha dispõe que a autoridade policial que tomar 

conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis nos casos de 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher ou da sua iminência.  

Ressalta-se que, antes de entrar em vigor a referida Lei, a autoridade policial lavrava 

termo circunstanciado para esses tipos de ocorrência, encaminhava o agressor ao juizado, 

providenciava exames periciais necessários e, em muitos casos, a própria vítima levava a 

intimação ao agressor sujeitando-se a mais riscos. Caso o autor da agressão não pudesse 

comparecer no dia e hora marcados, não existia imposição de prisão em flagrante, tampouco 

pagamento de fiança. Ou seja, permanecia ileso.  

Neste sentido, nos artigos 11 e 12, a Lei Maria da Penha define o papel da autoridade 

policial conforme segue: 

• pode prender o agressor em flagrante ou solicitar ao juiz a decretação da prisão 

preventiva; 

• deve garantir a proteção policial, quando necessário; 

• deve registrar o boletim de ocorrência e instaurar o inquérito policial (colher 

provas, ouvir o agressor e testemunhas); 

• deve enviar o inquérito policial ao Ministério Público ao término das 

investigações; 

• pode requerer ao juiz, em até 48h, que sejam concedidas medidas protetivas de 

urgência (suspensão do porte de armas do agressor, afastamento do lar, 

distanciamento da vítima, dentre outras); 

• deve tomar medidas quando tiver conhecimento do descumprimento da medida 

protetiva de urgência; 

• deve encaminhar a mulher ao hospital ou posto de saúde e ao IML, se necessário, e 

acompanhar a mulher para retirada de seus pertences, quando for o caso; 

• deve fornecer transporte para a mulher e seus filhos para abrigo ou local seguro, se 

houver risco de vida. 
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Relacionando a atividade policial com as políticas de combate à violência contra a 

mulher, Moraes e Gomes (2009, p. 84-85) destacam que: 

 
[...] No Brasil, a principal política específica de combate à violência contra a mulher 
ocorreu pela via da segurança pública, através da implantação e expansão das 
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Em que pese a 
grande repercussão e relevância dessa política ao longo da atuação dessas 
instituições, os estudos apontaram ambiguidades nos papéis desenvolvidos pelas 
autoridades policiais e pelas próprias vítimas, indicando as dificuldades para se 
tratar esta questão no âmbito exclusivo da justiça criminal. [...] Contudo, desde a sua 
criação, essas delegacias passaram por transformações e, apesar de sua importância 
como política pública, não constituem homogeneamente um campo de investigação 
da violência contra a mulher. 
 

Segundo a Norma Técnica de Padronização das Delegacias Especializadas de 

Atendimento às Mulheres – DEAMs: 

 

[...] O atendimento especializado nas DEAMs, previsto no IV, demanda 
profissionais habilitados, qualificados e sensibilizados. Esse atendimento requer 
conhecimento do fenômeno da violência em todas as suas implicações na vida das 
mulheres e dos propósitos profissionais envolvidos. 
 

 

A violência contra a mulher no contexto da segurança pública deve ser muito bem 

compreendida. No artigo “A violência contra as mulheres: um problema coletivo e atual”, 

Bandeira e Almeida (s. d, p. 18) destacam essa importância: 

 
[...] É importante que as Secretarias de Segurança Pública sejam capazes de oferecer 
aos/às policiais, em especial das DEAM’s, recursos informativos, de conteúdo e de 
sensibilização advindos de conhecimentos teóricos específicos na área jurídica e dos 
estudos de gênero, como também que sejam capazes de desconstruir os tradicionais 
pilares de gênero sobre os quais certamente a maioria deles/as vem construindo suas 
próprias vidas e experiências no âmbito da segurança pública, de modo a habilita-
los/as a qualificar e interpretar, quando houver pertinência, atos considerados 
normais como atos de violência.                                                         

 
 

Em estudo realizado, Bandeira, Almeida e Campelo (2006) informam que os cursos 

de capacitação sobre violência de gênero, em cinco regiões do país e 20 estado, em 2002, e, 

em 2004, nos demais estados, exceto São Paulo, marcaram a importância da implementação 

de uma formação continuada dos/as agentes policiais de órgãos a fins à DEAM’s. 

 

[...] Essa série de práticas e conteúdos pedagógicos, em conjunto, se desenham 
coletivamente a partir das inscrições particulares no seu interior e de seus 
comprometimentos individuais com os mesmos objetivos de lutar pelo fim da 
violência contra as mulheres, desde as iniciativas isoladas até a institucionalização e 
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o desdobramento de um projeto voltado para a capacitação de policiais em todo o 
país (BANDEIRA; ALMEIDA; CAMPELO, 2006, p. 29). 
 

O capítulo 1 mostrou que o enfrentamento à violência contra as mulheres diz respeito 

à atuação articulada entre as instituições/serviços governamentais, não governamentais e a 

comunidade visando ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção; de políticas 

que garantam o empoderamento das mulheres e seus direitos humanos; a responsabilização 

dos agressores, bem como a assistência qualificada às mulheres em situação de violência.  

A rede de atendimento refere-se ao conjunto de ações e serviços de diferentes 

setores, sobretudo, da assistência social, da justiça, da segurança pública e da saúde, que 

visam à ampliação e à melhoria da qualidade do atendimento; à identificação e ao 

encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência, assim como à 

integralidade e à humanização do atendimento. 

Com base no exposto, a exemplo do estado do Rio Grande do Sul – na busca de uma 

rede de atendimento mais completo e eficiente às mulheres em situação de violência – que 

criou as Patrulhas Maria da Penha23, na Secretaria de Segurança Pública, com atuação da 

Brigada Militar, a cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, após o deferimento das 

medidas protetivas determinadas pela Lei Maria da Penha, também criou seu projeto, 

denominado “Botão do Pânico”. 

O projeto Botão do Pânico conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Vitória, 

na qual a Guarda Civil Municipal, mediante Grupamento de Proteção Comunitária (GPC), 

empenhada nas "Patrulhas Maria da Penha", tem a função de realizar os atendimentos das 

ocorrências.  

[...] Desde 2013, mulheres em Vitória que se sentem ameaçadas por ex-maridos, 
namorados ou companheiros contam com um mecanismo importante de proteção: o 
Botão do Pânico. 
 
O dispositivo faz parte de um projeto piloto lançado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo (TJ-ES) em parceria com a Prefeitura. O objetivo é reduzir 
os altos índices de violência doméstica registrados na capital. 
 
O equipamento foi distribuído para 100 mulheres que estão sob medida protetiva na 
11ª Vara Criminal de Vitória e pode ser acionado caso o agressor não mantenha a 
distância mínima garantida pela Lei Maria da Penha. Ele capta e grava a conversa 
num raio de até cinco metros. A gravação poderá ser utilizada como prova judicial. 
 
O Botão do Pânico também dispara informações para a Central Integrada de 
Operações e Monitoramento (CIOM), com a localização exata da vítima, para que 
um carro da Patrulha Maria da Penha seja enviado ao local. Para garantir agilidade 

                                            
23 Ver Glossário. 
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no atendimento ao pedido de proteção, a administração municipal disponibiliza 
viaturas da Guarda  24 horas24.                                                          

 

Este capítulo tem o propósito de compreender a prática de um dos agentes de 

segurança pública que opera diariamente também neste Projeto. 

Em 1º de setembro de 2015, por meio de uma rápida entrevista concedida pelo 

Guarda Municipal (GM) Edvandro Sipolatti Esguersoni, gerente da Central Integrada de 

Operações e Monitoramento (GCIOM), podemos entender, de forma simples, sua experiência 

com a implementação do projeto Botão do Pânico no seu cotidiano. 

 

 

3.1 O papel da Guarda Municipal com o projeto Botão do Pânico 

          

 

 Guarda Municipal é a denominação utilizada no Brasil para designar as instituições 

que podem ser criadas pelos municípios para colaborar na segurança pública, utilizando-se do 

poder de polícia delegado pelo município por meio de leis complementares25. É uma 

importante alternativa na garantia da segurança pública com atuação no combate à violência 

urbana, fiscalização do trânsito, apoia os órgãos policiais estaduais e federais quando 

solicitadas, entre outras atividades.  

Neste contexto, a Guarda Civil Municipal26 de Vitória – ES, criada mediante Lei 

Municipal 6.033/2003, alterada pela Lei 8.114/2011, está inserida na Secretaria Municipal de 

Segurança Urbana (SEMSU) e é composta por três grupamentos: Gerência de Operação e 

Fiscalização de Trânsito (GOFT), Gerência de Proteção Comunitária (GPC) e Gerência da 

Central Integrada de Operações e Monitoramento (GCIOM). 

 Sua estrutura é dividida em duas categorias: 

1) Agentes de trânsito: que devem ser acionados em situações envolvendo a 

organização do trânsito na cidade; acidentes; serviço de guincho; fiscalização 

                                            
24 Dados disponíveis no sítio da Prefeitura Municipal de Vitória: <http://www.vitoria.es.gov.br/cidadao/botao-
do-panico-busca-proteger-mulheres-da-violencia-domestica>. 
25 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda_municipal_Brasil>. Acesso em: 16 abr. 2016. 
26 Algumas administrações locais têm utilizado a denominação Guarda Civil Municipal para designar o órgão em 
cidades do interior e Guarda Civil Metropolitana para as grandes capitais do Brasil. A denominação "Guarda 
Civil" é oriunda das garbosas Guardas Civis dos Estados, extinta durante a ditadura militar. Informação 
disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda_municipal_Brasil >. Acesso em: 16 abr. 2016. 
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de obras em via pública ou flagrantes de infração ao Código Brasileiro de 

Trânsito. 

2) Agentes Comunitários de Segurança: que devem ser acionados em casos de 

dano ao patrimônio público, para denúncias de pequenos delitos ou de 

situações suspeitas em praças, escolas e parques municipais. 

Para estes, uma de suas funções é realização de patrulhamento preventivo 

permanente no território do município para a proteção da população, agindo na comunidade 

com o objetivo de diminuir a violência e a criminalidade, promovendo a mediação dos 

conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; 

 Atuando 24 horas por dia, os agentes realizam rondas, de forma a agilizar o 

atendimento das ocorrências policiais, bem como delitos flagrados pelas câmeras de 

videomonitoramento da Central Integrada de Operações e Monitoramento (CIOM).  

 As funções da Gerência da Central Integrada de Operações e Monitoramento 

(GCIOM) são: 

• Articular as ações e iniciativas intra e intersetoriais de parceiros internos e externos 

focadas na prevenção à violência, identificando suas interfaces com o intuito de 

otimizar recursos e potencializar resultados; 

• Monitorar e avaliar resultados obtidos pelas ações desenvolvidas; 

• Promover a integração intersetorial no planejamento, execução e avaliação das ações 

de prevenção à violência no município de Vitória; 

• Executar atividades operacionais indiretas e serviços de apoio, por meio do 

videomonitoramento e tecnologias correlatas que potencializem as atividades 

operacionais da Guarda Municipal de Vitória e demais agências de defesa social do 

Estado; 

• Subsidiar ações de planejamento operacional, prevenção inteligência e controle da 

violência. 

Neste sentido, antes de iniciar o relato do gerente do GCIOM, podemos antecipar que 

a Central de Videomonitoramento também possui papel fundamental nas atividades do projeto 

Botão do Pânico, pois além das viaturas equipadas com os smartphones, é nesse lugar que as 

informações do dispositivo, quando acionado, são visualizadas e monitoradas.  
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O guarda municipal informa que a principio o projeto experimental foi uma 

responsabilidade muito grande para a Guarda Municipal, visto que a instituição tem como 

dever garantir o eficaz atendimento à mulher que está em situação de violência.  

 

“{...} Existia toda uma preocupação da Guarda com o Instituto (INTP) de que o 
sistema funcionasse devido a ainda não ter o conhecimento necessário com a vida da 
mulher em risco e que precisa do referido atendimento, todavia, a experiência foi 
dada como positiva e muito boa.” 

 

A preocupação de Sipolatti se faz coerente visto o Artigo 8º da Lei Maria da Penha. 

Vejamos: 

[...] A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por 
diretrizes: (...) IV - a implementação de atendimento policial especializado para as 
mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher (...) VII - a 
capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo 
de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no 
inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia.  
 

A Guarda Civil Municipal de Vitória – ES auxilia as atividades de segurança com 

profissionais habilitados a compreender a complexidade dos problemas na área de segurança e 

comprometidos em solucioná-los. Sua formação prima pela necessidade de perceber 

interesses, motivações, valores, estigmas e preconceitos em jogo; mediar conflitos e formular 

com a comunidade estratégias para solução das situações de violência. 

[...] Ao longo da carreira profissional, os agentes de trânsito e comunitários de 
segurança passam por uma série de cursos presenciais e treinamentos promovidos 
pela Prefeitura de Vitória de acordo com a matriz curricular definida pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça. 

A qualificação inclui cursos e treinamentos voltados para o aprimoramento das 
táticas operacionais e para a promoção da cidadania dos moradores de Vitória. Nesse 
sentido, há agentes capacitados a utilizarem a Linguagem Brasileira de Sinais 
(Libras) e grande parte do efetivo participou de treinamento voltado para a 
Qualidade do Atendimento. 

Além disso, todos os agentes participam rotineiramente de cursos à distância, 
promovidos pela Senasp, que abordam temas como direitos humanos, enfrentamento 
da violência, crimes ambientais, identificação veicular, uso progressivo da força e 
mediação de conflitos. A participação dos agentes inscritos coloca a Guarda 
Municipal de Vitória na 10ª posição entre as organizações de segurança com maior 
adesão a cursos da Senasp27. 

                                            
27 Dados disponíveis no sítio da Prefeitura Municipal de Vitória: http://www.vitoria.es.gov.br/prefeitura/guarda-
municipal>. Acesso em: 16 abr. 2016. 
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Sipolatti destacou que o tratamento, por parte dos guardas para com as mulheres, é 

algo mais humanizado, uma vez que há o estabelecimento da matriz curricular da Senasp28. 

Foi pensado em cursos voltados exclusivamente para o treinamento de direitos humanos, bem 

como nas políticas de treinamento constante dos agentes. 

 

{...} A cada dois anos, no máximo, todos os guardas passam por treinamentos 
internos, além dos treinamentos específicos da Senasp configurando-se numa 
capacitação continuada que garante qualidade e um bom atendimento. 

 

 

3.2 A infraestrutura do projeto Botão do Pânico no GCIOM 

 

 

Para que o projeto consiga atender ao seu objetivo, é necessário um conjunto de 

instrumentos para a realização das análises das informações.  

Além dos agentes de segurança, das viaturas com os smartphones, das câmeras de 

videomonitoramento, existe um único computador com o software Skybox instalado no 

GCIOM, de forma a exibir todas as informações de um possível acionamento do BP. Tendo 

acontecido, o computador emite um alerta sonoro, e o guarda municipal imediatamente 

identifica a mulher cadastrada no projeto, bem como o software, mediante GPS, informa sua 

localização. Lembrando que ao mesmo tempo em que o computador é acionado, os guardas 

que atuam nas rondas do GPC recebem o chamado mediante equipamento tecnológico 

instalado nas viaturas das Patrulhas Maria da Penha. Eles visualizam a ocorrência e seguem 

em caráter emergente para o atendimento. Somente quatro viaturas possuem os dispositivos 

de monitoramento. 

 

{...} os agentes de segurança “compraram” essa ideia de modo que o atendimento 
fosse prioridade e urgência. Mesmo que uma viatura que tenha posse do smartphone 
não estiver próxima do local, outra viatura que estiver mais próxima da região 
desloca-se para o local de atendimento, como apoio, até a viatura apropriada chegar. 
Isso ajuda muito o atendimento, até porque a Central de Monitoramento também faz 
esse papel de identificar o local onde a vítima se encontra de modo a comunicar a 
chegada da viatura mais rapidamente. 
  
{...} a equipe multidisciplinar, que realiza a parte social do projeto, é composta por 
psicólogos, assistentes sociais, etc, e, por ultimo a Guarda. Pois, além da avaliação e 

                                            
28  A Matriz Curricular Nacional para a Formação das Guardas Municipais tem por objetivo enfatizar a atuação 
das Guardas Municipais na prevenção da violência e criminalidade, destacando o papel dos Municípios no 
SUSP, assim como estabelecer diretrizes e princípios que norteiem a atuação das Guardas Municipais existentes 
nas diversas regiões do país, respeitando e considerando as especificidades regionais. 
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acompanhamento da mulher, quando existe a indicação para o Botão, a Guarda 
verifica o local de moradia da vitima, para validar a viabilidade de atendimento, uma 
vez que temos que ter um local que as viaturas possam chegar o mais próximo 
possível, além do grau de risco da região. É importante frisar que no projeto, 
nenhuma das vitimas indicadas para receber o botão foram rejeitas o atendimento o 
atendimento pela GM. 
 

 

3.3 Efetividade do projeto 

 

 

Com relação à efetividade do projeto, no ano de 2013, quando posto em prática, 

Sipolatti informou que dez mulheres receberam os dispositivos. Depois mais dez usuárias 

portaram o dispositivo e, posteriormente, suas entregas foram crescendo mensalmente. 

Passados dois anos de funcionamento do projeto, o número de acionamentos do “Botão do 

Pânico” foi significativamente reduzido, fato pelo qual despertou a indicação do verdadeiro 

objetivo do projeto.  

 

{...} Na realidade, mesmo como o aumento de dispositivos distribuídos para as 
mulheres, o número de acionamentos reduziu. Transcorridos 02 anos de projeto, 
observamos que atualmente o número de acionamentos mensais diminuiu 
significativamente em relação ao primeiro ano com menos dispositivos entregues. 
Ou seja, realmente a efetividade da utilização do equipamento está se comprovando 
até mesmo pelo não acionamento. 

 

Favorável a essa redução de acionamento, pode-se perceber que o projeto causou 

outro impacto positivo na redução da violência. Foi percebida a inibição das agressões 

mediante “suposição” dos agressores em achar que a mulher possuía o dispositivo. 

 

 {...} É importante frisar que nem toda mulher recebe ou possui o dispositivo. Fato 
interessante e bastante relevante é de que a efetividade do projeto surtiu inclusive 
inibição da violência. Dado o momento em que a mulher vai a DEAM, o agressor 
“acha” que ela já sai de lá com o dispositivo, gerando o pensamento de que se 
chegar perto, ele poderá ser detido. 

 

 

3.4 Conhecendo a prática 

 

 

O agressor, a partir do momento que tem o conhecimento de que sua vítima possui o 

dispositivo, caso esta realize o acionamento, sabe que existe 50% de chance de ele ser 
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conduzido. Vale lembrar que quem está com o GPS é a mulher e não o agressor, portanto, 

depende de um deslocamento muito ágil da viatura até o local do acionamento.  

É importante destacar que a medida protetiva é concedida nos casos em que a mulher 

possui um vínculo afetivo com o agressor, seja ele seu esposo, namorado, companheiro, pai, 

filho, tio, ou seja, com as quais conviva no âmbito doméstico e familiar. Sendo assim, 

Sipolatti relata um caso: 

 

{...} A vítima muitas vezes colabora com o grau do risco que ela está sofrendo, a 
exemplo, que neste caso, era mãe de um usuário de drogas e, ele, filho, era o 
possível agressor que estava ameaçando-a com uma faca. Pôde-se ouvir todo o áudio 
narrado, seguidos dos acontecimentos simultaneamente, pela vítima – mãe. A vítima 
já não suportava mais a situação e dessa vez acionou o botão, após a chegada da 
viatura local, teve inclusive a utilização do dispositivo elétrico incapacitante não 
letal, a fim de que o agressor, sob efeito das drogas, fosse imobilizado. 

  

É importante destacar que: 

 

[...] A violência doméstica, intrafamiliar ou familiar é toda ação ou omissão 
realizada no âmbito da família por um de seus membros atingindo a vida, a 
integridade física ou psíquica de outro integrante. Ela pode ter como estímulo o 
gênero, a idade ou a situação de vulnerabilidade, no caso da mulher a violência pode 
ser ocasionada pela questão de gênero e vulnerabilidade (JESUS, 2015, p. 8). 
 
[...] A violência de gênero (sobretudo a restrita à dimensão simbólica), uma vez 
instalada no seio de relações familiares, tende a se reproduzir de forma ampliada, 
sob o olhar complacente da sociedade, do poder público e dos técnicos envolvidos 
nesse campo, prescindindo de justificativas para seu exercício cotidiano contra suas 
vítimas preferenciais (ALMEIDA, S., 2007, p. 29). 

 

A violência de gênero, apesar de ocorrer muitas vezes no ambiente privado, não 

atinge apenas as mulheres agredidas ou a família, mas acaba se tornando um problema social 

e do Estado, uma vez que por estar no âmbito privado, seu combate e a sua prevenção se 

tornam difíceis. 

 

 
3.5 Custo do Projeto 

 

 

O gerente informa que não há nenhum custo para a mulher que recebeu a medida. 

 

 (...) Como se trata de um projeto experimental, o INPT fez exceção, contudo, o 
estado está em processo de aquisição, bem como, contratação de empresa para 
realizar a continuidade, uma vez que a Prefeitura Municipal foca o seguimento na 
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ampliação dos dispositivos para as mulheres, e claro, objetiva um número menor de 
acionamentos. 

 

 

3.6 Os problemas da violência contra a mulher 

 

 

Uma das indagações mais intrigantes acerca da violência contra as mulheres diz 

respeito aos fatores que levam as mulheres a permanecerem numa relação violenta a despeito 

de seu sofrimento. É comum as pessoas buscarem explicações baseando-se em ideias 

preconcebidas, em que permanece uma crença de que se ela está com o agressor é porque 

“gosta de apanhar”. 

As razões para manutenção de um vínculo afetivo/conjugal são diversas e bastante 

delicadas. Muitas vezes a mulher ama realmente o agressor; depende economicamente do 

parceiro violento, tem receio de não encontrar outro parceiro por já estar velha; por ter filhos; 

tem medo de ficar só; percepção de que é incapaz de tocar a vida e educar os filhos sem um 

companheiro; medo da perda; espera realmente que o agressor mude seu comportamento; 

falta de apoio familiar; receio de prejudicar a vida do parceiro; medo de ser morta, caso a 

relação se rompa; vergonha de admitir que apanha; vergonha de se separar; baixa autoestima, 

entre outros.  

Neste contexto, Sipolatti lembra que a violência doméstica contra mulher configura 

um assunto muito complexo, visto que a pessoa que agride uma mulher possui uma ligação 

afetiva com ela. Essa pessoa pode ter outro tipo de atitude, ou a mulher pode perdoa-lo e 

voltar a ter um relacionamento com o agressor.  

 

(...) O objetivo é manter a paz social, de modo que se é para afastar que se afaste, se 
a mulher quiser continuar a viver com o agressor continue, pois é escolha dela e tudo 
se é respeitado. Desta forma, a tratativa deve ser diferenciada, bem como, naqueles 
casos específicos recebe-se o dispositivo. 

 

A mulher em situação de violência, que possui o direito da medida protetiva após a 

decisão do juiz para a concessão do BP, é orientada, ao receber o dispositivo, a assinar um 

termo de posse, contendo todas as informações do que deve e não deve fazer. O gerente narra 

outra situação: 

 

 (...) vítima já possuía o DSP e posteriormente, num outro momento, recorreu ao 
acionamento no qual foi revelado que a mulher estava morando novamente com o 
agressor após ter recebido o Botão. Sua conduta foi inapropriada uma vez que ela 
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recebe um termo no qual se compromete em fazer a devolução do dispositivo caso 
não haja mais necessidade, assim como, retorne a morar com o agressor. A vítima 
tem total escolha dos seus atos, no entanto, deve-se atentar aos procedimentos 
estabelecidos. Neste caso, essa mulher, por esconder a situação, perdeu o direito de 
posse da referida media protetiva. Porém, cabe lembrar que são casos e casos. 

 

 

3.7 Horário em que mais ocorreram acionamentos do Botão do Pânico. 

 

 

Embora o guarda municipal entrevistado nunca tenha feito nenhuma participação 

local nesses tipos de atendimentos, já que permanece somente na Central de Monitoramento, 

relatou que o perfil desses acionamentos geralmente ocorre no período noturno, assim como 

nos finais de semana. 

 

(...) a partir das 18 horas e aos finais de semana que são justamente “o pico” da 

mensuração das ocorrências. 

 

 

3.8 Tecnologia preventiva da cidade de Vitória-ES. 

 

 

Finalizando a entrevista, o guarda municipal informa que o sistema de 

videomonitoramento da cidade de Vitória é composto por uma capilaridade muito grande de 

tecnologia para a rede municipal, pois mais da metade desse parque está ligada em fibra 

óptica. Hoje todas as unidades da Prefeitura Municipal de Vitória estão interligadas em rede 

(fibra ótica), ampliando a sensação de segurança da população. 

 A cidade de Vitória é formada por um arquipélago composto por 33 ilhas e por uma 

porção continental, totalizando 93,38 quilômetros quadrados. 

 

(...) São 207 câmeras implantadas na cidade somando vários projetos envolvidos na 
prevenção da segurança pública. Contudo, é importante lembrar que as câmeras por 
si só não resolve o problema, há a necessidade de uma equipe monitorando, equipe 
na rua realizando o atendimento e não só nas questões específicas em segurança 
pública, como também mobilidade urbana. 

 

Neste capítulo, com base nas falas do agente de segurança, é interessante destacar o 

comprometimento e a relevância que o projeto Botão do Pânico representa para a cidade de 

Vitória – ES no combate à violência contra a mulher.  
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A Guarda Municipal, que atua 24 horas à disposição dos atendimentos dessas 

mulheres em situação de violência, se mostra uma instituição capacitada, fortalecida e 

articulada para a rede de proteção objetivando u prestação de um serviço rápido e eficiente e 

que mostre resultados. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Em que pese que o Botão do Pânico seja um projeto experimental, é notória sua 

contribuição no enfrentamento à violência contra a mulher no estado do Espírito Santo.  

De forma geral, as mulheres agredidas que receberam o BP se sentiram mais seguras,  

e o atendimento policial, realizado pela Guarda Municipal de Vitória – ES, mostrou-se 

exclusivo, prioritário, ágil e eficaz no caso de descumprimento da medida. Uma vez que o 

município possui um eixo voltado para prevenção da violência contra a mulher no seu Plano 

Municipal de Segurança Cidadã, com o intuito de oferecer assistência e serviços qualificados, 

denota-se um fortalecimento de articulação da rede de proteção à mulher na referida cidade. 

Do acompanhamento realizado com as mulheres detentoras de medidas protetivas, de 

acordo com a pesquisa levantada pela CAVVID, pode-se observar que o Botão do Pânico tem 

sido significativo para suas vidas, sobretudo, causou reações positivas na comunidade, assim 

como redução ou, pelo menos, inibição da violência contra mulher na cidade de Vitória – ES.  

Segundo os dados do Mapa da Violência de 2015, o estado do Espírito Santo reduziu 

de 9,8 para 9,3 o número de assassinatos de mulheres entre 2010 e 2013.  

Conforme introduzido no início deste trabalho, o enfrentamento da violência contra a 

mulher é tarefa de todos os poderes públicos. Nesse sentido, o dispositivo configura-se em 

mais um instrumento de proteção dentro do universo jurídico da Lei Maria da Penha, o que 

não exclui todas as outras ações necessárias para a garantia da proteção integral às mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar. 

É possível dizer que tal experiência tem sido considerável na estratégia de ampliação 

dos mecanismos de proteção à mulher no município. 

A época do lançamento do dispositivo, abril de 2013, as estatísticas apontavam que 

70% das mulheres assassinadas no estado do Espírito Santo eram vítimas do marido ou 

parceiro.  

 

[...] Dentre todos os tipos de violência contra a mulher, existentes no mundo, aquela 
praticada no ambiente familiar é uma das mais cruéis e perversas. O lar, identificado 
como o local acolhedor e de conforto passa a ser, nestes casos, um ambiente de 
perigo contínuo que resulta num estado de medo e ansiedade permanentes. Envolta 
no emaranhado de emoções e relações afetivas, a violência doméstica contra a 
mulher se mantém, até hoje, como uma sombra em nossa sociedade (SENADO 
FEDERAL, 2005). 
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 De acordo com informações obtidas em conversas corriqueiras com a população 

capixaba, houve quem dissesse que a culpa de tanta violência é gerada pelo álcool, drogas e 

ciúme; outros, pelo machismo exacerbado na presente região, visto que a cidade de Vitória, 

por ser uma ilha, preza-se uma forte cultura provinciana em respeito ao nome da família. 

Contudo, é interessante observar que esses são apenas fatores que podem desencadear uma 

crise, conforme exposto nas características de violências apresentadas no Capítulo 1. Como se 

pode comprovar ao longo da pesquisa, essas não são necessariamente as causas, além de não 

servirem como justificativa para explicar o fenômeno.  

 

[...] o homem é socializado para externar sua agressividade. Assim como a 
suavidade é valorizada na mulher, a agressividade aumenta, segundo a ideologia 
machista, a virilidade do homem. Saffioti (1989, p. 57) 

 

Nesse sentido, se faz necessária a implementação de processos sistemáticos de 

avaliação que visem à identificação de possíveis impactos sobre a frequência da violência 

doméstica na cidade de Vitória. Observa-se que os resultados apresentados na pesquisa, 

demonstram que, mesmo sob medida protetiva, algumas mulheres ainda têm medo de seus 

agressores, bem como da reincidência da agressão.   

Conforme descrito no Capítulo 1, a secretária de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, Aparecida Gonçalves, alude à tornozeleira eletrônica como uma medida protetiva 

possivelmente mais eficiente, uma vez que a proposta da referida medida é a de monitorar 

eletronicamente a conduta de agressores envolvidos em crimes de violência doméstica, pois o 

referido aparelho permanece sob a responsabilidade deste.  

A Câmara dos Deputados ainda analisa o Projeto de Lei 4972/2013 no qual enseja 

modificação na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha, para estabelecer 

o uso de monitoramento eletrônico como meio de fiscalizar o cumprimento das medidas 

protetivas de urgência que obrigam o agressor. 

Caso o PL seja aprovado, tal medida servirá como mais um mecanismo de 

fiscalização das medidas protetivas de urgência com caráter diferencial aplicada ao ofensor. 

Contudo, é importante lembrar que as medidas protetivas, independentemente de a sobrecarga 

ser da agredida ou do agressor, devem prezar pela disciplina, com maior detalhamento, 

vigilância da conduta do agressor de forma a propiciar o aumento da segurança das mulheres 

em situação de risco, além de garantir a efetiva aplicação e eficácia da lei especial.  

Com base no apontamento realizado pela secretária Aparecida, o Botão do Pânico 

exibiu-se de forma isolada, embora a parceria do projeto seja realizada por órgãos 
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competentes da cidade de Vitória. Como a implantação do projeto ocorre unicamente nessa 

cidade, talvez estes motivos configurem desvantagens ao projeto. A referida medida protetiva 

de urgência, que está em execução desde o ano de 2013, possui rotulação criada pelo estado 

do Espírito Santo. Contudo, quando da experiência in loco, realizada em setembro de 2015, 

foi observado um fato curioso, no qual algumas munícipes de regiões e/ou bairros adjacentes, 

que compõe a grande Vitória, desconheciam o referido projeto.  

Ademais, outro ponto a ser observado é de que a cidade de Vitória – conforme relato 

do GM Sipolatti e observação no decorrer do presente trabalho – possui tecnologia altamente 

desenvolvida em quase 100% da cidade, fato gerador do questionamento de uma cidade tão 

moderna, que busca progressos para a qualidade de vida de sua população, ainda permanecer 

culturalmente retrógrada. 

 No entanto, ainda que o Botão do Pânico tenha apresentado desvantagens, assim 

como possíveis falhas em sua aplicação, metodologia e, inclusive, tecnologia, o projeto 

mostrou-se uma ferramenta bem desenvolvida, capaz de cumprir com seu objetivo de inibir a 

violência na cidade de Vitória, primando pela segurança da mulher agredida e visando à 

possibilidade do afastamento e detenção do agressor.  

Trata-se de algo relativamente novo, no qual se pode constar o empenho e a 

preocupação dos órgãos envolvidos no processo de forma a direcionar os melhores caminhos 

para o aperfeiçoamento, bem como ampliação na divulgação do projeto. 
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GLOSSÁRIO 

 

CASAS-ABRIGO:  são locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento 

integral a mulheres em risco de vida iminente em razão da violência doméstica. É um serviço 

de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período 

determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de 

suas vidas (SPM/PR, 2001, p. 27). 

 

CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER: são espaços de 

acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à 

mulher em situação de violência, que devem proporcionar o atendimento e acolhimento 

necessário à superação de situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher 

e o resgate de sua cidadania (SPM/PR, 2006). 

 

DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE ATENDIMENTO À MULHER: são unidades 

especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As 

atividades das Delegacias têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de 

prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem ser pautadas no 

respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado Democrático de Direito (Norma 

Técnica de Padronização das DEAMs, SPM: 2006). Com a promulgação da Lei Maria da 

Penha, as DEAMs passam a desempenhar novas funções que incluem, por exemplo, a 

expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo máximo de 48 horas (SPM/PR, 

2006, p. 28). 

  

JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A  MULHER: são 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal que poderão ser criados pela 

União (no Distrito Federal e nos Territórios) e pelos Estados para o processo, julgamento e a 

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

Segundo a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que prevê a criação dos Juizados, esses 

poderão contar com uma equipe de atendimento mutidisciplinar a ser integrada por 

profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e da saúde (SPM/PR, 2011, p. 27). 

 

PATRULHAS MARIA DA PENHA: Projeto lançado no estado do Rio Grande do Sul, 
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apoiado pelo Banco Mundial, que une a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Instituto Geral de 

Perícias e a Superintendência de Serviços Penitenciários com o intuito de levar mais proteção 

às mulheres. Os policiais (homens e mulheres) que circulam nela foram treinados para 

cumprir um dos principais elementos da Lei Maria da Penha – as medidas protetivas de 

urgência, que têm de se dar em até 48 horas após a agressão. O trabalho dos policiais é 

mostrar às mulheres as alternativas à agressão. Nas visitas, as mulheres também ficam 

sabendo como obter a separação e a guarda dos filhos. [...] Os policiais também visitam o 

agressor para orientá-lo em relação às medidas e suas consequências. No final de cada 

encontro, a Patrulha elabora um relatório que, nos casos mais graves, pode dar mais subsídios 

ao inquérito policial (ONUBR, 2013). 
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ANEXOS 
 

 
 

Anexo A – ESCOPO DE ENTREVISTAS 

 
 Perguntas utilizadas na entrevista com a secretária de Políticas par as Mulheres – 

Aparecida Gonçalves. 
 
 Pergunta 1: O que a senhora acha sobre o projeto Botão do Pânico? 

 Pergunta 2: Quais são as vantagens e desvantagens/ restrições dessa medida? 

 Pergunta 3: Qual a diferença entre a tornozeleira e o Botão do Pânico? 

 Pergunta 4: Qual o papel da mulher? Como recai a responsabilidade com o botão do 

pânico? 

 Pergunta 5: Qual visão da SPM na implementação do Botão do Pânico no estado do 

Espirito Santo? 

 
 

 Perguntas utilizadas na entrevista com o gerente do GCIOM – Guarda Municipal 
Edvandro Sipollati 

 
 
Pergunta1: Qual a visão que o estado tem em relação ao projeto Botão do Pânico? 

Pergunta 2: Quais foram os benefícios que este projeto trouxe ao estado? 

Pergunta 3: Qual é o papel da Guarda Municipal no projeto? 

Pergunta 4: Como funciona? 
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Anexo B – IMAGENS 
 

  
Imagem 1 – Dispositivo Botão do Pânico 

 
Fonte: Instituto Nacional de Tecnologia (INTP/ES), set. 2015. 

 
  
 

Imagem 2 – Folder de divulgação do Projeto Botão do Pânico 
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Imagem 4 – Central de monitoramento (GCIOM). Guarda Municipal de Vitória – ES 

 
Fonte: imagem da pesquisadora. 

 

 

Imagem 5 – Monitores de visualização das câmeras de videomonitoramento em Vitória – 
ES (Set. 2015) 

 
Fonte: imagem da pesquisadora. 

 

 
 
 
 

Imagem 6 – Logotipo do sistema de dados Skybox do projeto Botão do Pânico 
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Fonte: Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva (INTP), 2015. 

 
 
 

Imagem 7 – Gravura explicativa do fluxo de funcionamento do Botão do Pânico 
 
 

 
Fonte: Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva (INTP), 2015. 

 

 
 

Imagem 8 – Viatura Patrulha Maria da Penha/Botão do Pânico 
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Fonte: Guarda Municipal de Vitória – ES, 2015. 

 
 

 
Imagem 9 – Secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida 

Gonçalves 

 
Fonte: Disponível em: <http://blog.planalto.gov.br/assunto/aparecida-goncalves>. Acesso 
em: 9 abr. 2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 10 – Guardas municipais de Vitória/ES que atuam no sistema de 
monitoramento da Central de Videomonitoramento – Projeto Botão do Pânico 
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GM Edvandro Sipolatti Esguersoni – Gerente CIOM; Pós-Graduanda/UnB Ângela Paixão; GM Fabiano 
Pimentel Garcia – Coordenador de Prevenção e Monitoramento.Vitória-ES. 
Fonte: imagem da pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


