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RESUMO: Visando atender os compromissos internacionais assumidos pelo 
Estado brasileiro para proteção à mulher, foi sancionada no Brasil, em 07 de 
agosto de 2006, a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. 
A Lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher e estabeleceu medidas de assistência e 
proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, bem como 
de punição e de possibilidade de reeducação dos agressores, alicerçadas na 
Constituição Federal e nas Convenções Internacionais de direitos humanos das 
mulheres. Em seu momento inicial, a Lei foi questionada, mas chegou a ser 
reconhecida pela Organização das Nações Unidas - ONU como uma das três 
melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as 
mulheres. Considerando-se o art. 226, § 8º da Constituição da República, que 
estabelece que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 
de suas relações”, a necessidade de cumprimento à Resolução nº 128 de 17 de 
março de 2011, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ; e considerando ainda, 
que o Poder Judiciário desempenha papel fundamental para a efetividade da Lei 
nº 11.343/2006, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI criou a 
Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica, em dezembro 
de 2011, tendo dentre suas atribuições, a de elaborar sugestões para o 
aprimoramento da estrutura do Judiciário na área do combate e prevenção à 
violência doméstica e familiar contra as mulheres. Para reafirmar o compromisso 
com esta matéria e fortalecer estas ações em âmbito nacional, o CNJ tem 
desenvolvido diversas iniciativas, dentre estas, a instituição da Política Judiciária 
Nacional de Enfrentamento à violência contra a mulher, através da Portaria nº 
15 de 07 de março de 2017, que foi ratificada pela Resolução nº 254 do CNJ, em 
2018. Diante do exposto, a presente pesquisa tem por objetivo verificar se estão 
sendo desenvolvidas, no âmbito do Poder Judiciário Piauiense, ações que dão 
cumprimento ao que é atribuído a este poder para aplicabilidade da Política 
Judiciária Nacional. A relevância do presente estudo deve-se à necessidade de 
se verificar as ações que estão sendo desenvolvidas, e a contribuição destas 
para o fortalecimento para prevenção e enfrentamento a este fenômeno ainda 
tão forte e expressivo no Estado do Piauí, e o mesmo será feito utilizando-se da 
metodologia da pesquisa análise documental e ainda a análise bibliográfica. O 
presente estudo parte da hipótese de que com a instituição de uma Política 
nacional os Tribunais perceberam a relevância que o CNJ espera dentre destes 
quanto a ações desenvolvidas junto a este segmento, e seu resultado poderá 
contribuir para uma melhor percepção da instituição quanto à necessidade de 
maior aperfeiçoamento ou mesmo de novas iniciativas que garantam seu 



compromisso com a execução de políticas que contribuam para a proteção a 
mulheres em situação de violência de gênero, no âmbito doméstico e familiar. 
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