
 

 

 

MANIFESTO EM DEFESA DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 

 

A Casa da Mulher Brasileira é uma ação central do Programa Mulher Viver sem 

Violência, do Governo Federal, em parceria com os Estados e Distrito Federal, tendo 

como princípio um atendimento humanizado e qualificado, no mesmo espaço para 

mulheres em situação de violência. 

A Casa da Mulher Brasileira do Distrito Federal foi inaugurada em junho de 2015, 

e, desde então, vem passando por inúmeras situações de interdições. Atualmente encontra 

- se fechada para atendimento ao público desde abril 2018. 

A concepção original da Casa é de funcionamento 24h com a permanência dos 

serviços integrados: Recepção, Acolhimento e Triagem/Psicossocial, Brinquedoteca, 

Alojamento de Passagem, Serviço de Promoção e Autonomia Econômica, Central de 

Transporte, Defensoria Pública, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, 

Ministério Público e Núcleo Judiciário da Mulher/TJDF. Entretanto, essa concepção não 

foi implementada no período de funcionamento da unidade o que impossibilitou a 

efetivação dos serviços integrados em razão dos problemas estruturais identificados no 

espaço físico, que comprometiam a permanência dos órgãos nas áreas a eles destinados, 

de acordo com o projeto arquitetônico da Casa. 

Nós manifestamos nossa indignação com tal falta de respeito com as mulheres que 

necessitam desse atendimento, uma vez que a diretriz da CMB nos reporta a prestar um 

pronto atendimento, qualificado a mulher que sofreu violência. A ideia é que seja este o 

espaço do primeiro atendimento após a violência sofrida. Nos preocupamos com a 

ausência de um local que realize um atendimento integrado, rompendo assim com a 

revitimização da mulher em situação de violência. É importante reforçar que a Casa da 

Mulher Brasileira(CMB) é um equipamento que além de romper com a chamada rota 

crítica (deslocamento da mulher em busca de atendimento, peregrinando por vários 

órgãos) evita situações de violência institucional, que possam sofrer as mulheres que 

procuram atendimento especializado. 

Diante do exposto, reforçamos a importância da consolidação da Política Pública 

para a mulher no Distrito Federal que, diante do não funcionamento deste importante 

equipamento social de garantia e efetivação de direitos, perde -se um espaço pedagógico 

de conscientização, de fortalecimento, bem como de prevenção e de combate á violência 

contra a mulher.  

Na defesa deste importante espaço criamos o movimento em Defesa da Casa 

da Mulher Brasileira e convidamos a todos e todas a participarem da primeira 

reunião em prol desta causa a realizar-se na LBV no dia 10 dezembro ás 19 h.  

Entidades inicialmente signatárias: SINDSASC, SINPRO, CMP. 


