
Comemora-se" em 25 de novembro o dia internacional da não violência contra a mulher. Com intuito de 
reforçar a importância dessa data, além de proporcionar uma reflexão importante acerca do tema, a Rede 
Sororidade, de modo inovador e em ação conjunta no Rio de Janeiro e em Brasília, entregou ao Ministério 
Público uma representação postulando o funcionamento ininterrupto das delegacias de proteção à mulher 
em todos os estados brasileiros. 

Tal iniciativa partiu da constatação de que na maioria dos estados da federação as delegacias 
especializadas de proteção à mulher apenas funcionam em dias e horários úteis, sendo que 
comprovadamente o maior número de agressões contra a mulher ocorre no período noturno ou aos finais 
de semana. Aliada a essa constatação de natureza prática, é também importante lembrar que o Brasil, no 
documento de política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Classificou como uma 
das três formas de violência aquela perpetrada pelo próprio Estado, que age ou se omite diante de uma 
violação contra a mulher. Nesse sentido, é flagrante a omissão do Estado Brasileiro ao não implementar 
funcionamento ininterrupto de todas as delegacias de proteção à mulher justamente nos momentos em 
que, estatisticamente, ocorre o maior quantitativo de violações. 

Além do já mencionado documento de política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, 
que por si só seria capaz de assegurar o pleiteado na representação apresentada ao Ministério público, 
temos também a Lei Maria da Penha, que em seu art.12-A garante prioridade na criação de delegacias de 
proteção à mulher e atendimento especializado àquelas vítimas de violência doméstica. Desse modo, 
percebe-se que a intenção do legislador foi uma proteção integral e pensada exclusivamente para a 
mulher e apenas com o funcionamento ininterrupto de tais delegacias se pode alcançar o desiderato da 
lei. 

E foi assim que a Rede Sororidade, atuante em sete estados da federação, fez a sua parte para honrar o 
dia 25 de novembro e garantir que a busca pela não violência contra a mulher não cessará enquanto 
ainda existirem mulheres precisando de ajuda, afinal, juntas somos mais fortes. 
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