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RESUMO

Trata-se de trabalho que investiga os ritos, procedimentos e culturas presentes nos julgamentos dos juizados de violência doméstica e familiar das 
regiões de Santa Cruz e Campo Grande (abrangidos pelos 2º e 4º juizado de violência doméstica do forum de Bangu), Rio de Janeiro. 
Considerando que o Brasil é um dos países com maiores índices de violência contra a mulher no mundo, e que atualmente um número expressivo 
destes atos são levados a apreciação das instâncias judiciais de resolução de conflitos, a realização de pesquisa com a utilização de metodologia 
própria da antropologia jurídica serve como ferramenta para o estudo sobre a cultura de violência de gênero neste país e análise sobre as práticas 
do Judiciário para controlar este problema social. Além disso, esta pesquisa objetiva identificar os principais aspectos culturais da violência contra 
a mulher e seu tratamento judicial, analisar os ritos e procedimentos realizados nos juizados de violência doméstica e familiar estudados e 
descrever a dinâmica de funcionamento destes juizados. Para alcançar esses objetivos acompanhamos as audiências do juizado de violência 
doméstica e familiar e sentenças proferidas pelo referido juizado. Desvendar os aspectos culturais do fenômeno da violência de gênero no Brasil é 
de imprescindível importância para a reflexão sobre as condutas e políticas que podemos adotar para mitigar este grave problema social. De 
acordo com as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, em seu Sistema de Informações de Mortalidade, o registro total de 
homicídios de mulheres no Brasil alcançou a cifra de 4.465, número este que reflete apenas o ano de 2011. Considerando estes dados, chega-se a 
conclusão de que a cada dia, no Brasil, 11 mulheres são assassinadas. Setenta por cento (70%) delas por seu marido ou ex-marido, noivo ou ex-
noivo, namorado ou ex-namorado, de modo que se pode dizer que por dia sete mulheres são assassinadas no Brasil pelas mãos de seus parceiros 
ou ex-parceiros sentimentais. Na década de 2000 a 2009, no Brasil, estima-se que cerca de 30 mil mulheres foram vítimas de violência de gênero 
com resultado morte.
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