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Mensagem da Presidenta Dilma Rousseff por 
ocasião dos seis anos da Lei Maria da Penha

Hoje a Lei Maria da Penha comple-
ta seis anos. É uma data para se 
reafirmar o compromisso do Bra-
sil com o combate a todas as for-
mas de violência contra a mulher 
e com o fortalecimento dos instru-
mentos e ações que visam ao fim 
da impunidade dos agressores.

A Lei Maria da Penha, ao tipificar 
criminalmente a violência domés-
tica, tornou-se um marco legal em 
uma  luta histórica das mulheres e 
consolidou um caminho que precisa 
ser aprofundado, especialmente na 
responsabilização dos agressores.

A campanha “Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – A lei é 
mais forte”, que lançamos hoje, é um movimento firme para a mobilização 
da sociedade e dos sistemas jurídicos e policiais, rumo a esse objetivo.
A Lei Maria da Penha foi um importante passo em direção a um 
país mais justo, mais livre e igualitário, onde todas as brasilei-
ras e todos os brasileiros possam conviver em paz e harmonia.
 
Dilma Rousseff
Presidenta da República Federativa do Brasil

Lançamento da campanha “Compromisso e Atitude 
pela Lei Maria da Penha – A lei é mais forte” marca 

os seis anos da legislação

A ministra Eleonora Menicucci, da 
Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres da Presidência da República 
(SPM-PR), e parceiros lançaram a 
campanha “Compromisso e Atitu-
de pela Lei Maria da Penha – A lei 
é mais forte”, em 7 de agosto, em 
Brasília. Lançada durante a aber-
tura do encontro nacional “O Papel 
das Delegacias no Enfrentamento 
à Violência contra as Mulheres”, a 
campanha é uma resposta do poder 
público contra a impunidade. 

Em mensagem divulgada na terça-feira sobre os seis anos da Lei Maria da 

Posicionamento Público

A lei é mais forte - Em artigo publicado 
no jornal O Globo, no sábado (11/08), mi-
nistra Eleonora aborda compromisso do 
governo federal com o fim da impunida-
de da violência contra as mulheres. Leia 
aqui a íntegra do artigo “Políticas solidá-
rias”.

Mural Compromisso e Atitu-
de pela Lei Maria da Penha 

Ministro Gilberto Carvalho, da Secre-
taria-Geral da Presidência da República: 
“A conquista das mulheres no Brasil tem 
sido uma das páginas mais brilhantes no 
presente. Cada vez mais organizações 
sociais e políticas estão mudando. Mas 
restam chagas duras. Quero te cumpri-
mentar Eleonora e, também, ao Flávio 
Caetano e a Regina Miki, por esse en-
contro que tem como finalidade o fim da 
violência contra a mulher. Só construire-
mos um Brasil justo, fraterno e igualitário, 
quando essa batalha da violência contra 
a mulher for vencida até o seu último ges-
to”, 

Ministro Gilberto Carvalho, da Secre-
taria-Geral da Presidência da República: 
“Nós estamos na luta de um processo his-
tórico e cultural, em que a opressão e a 
violência são tidas como paisagens e na-
turais. É contra essa indiferença que nós 
lutamos, que vocês lutam lá na base. A 
presença de vários ministros nessa mesa 
representa, exatamente, a importância 
que a presidenta Dilma dá para esse pro-
cesso libertador no Brasil”, ministro Gil-
berto Carvalho, da Secretaria-Geral da 
Presidência da República.

Luciane Bortoleto, juíza e membro do 
CNJ: “Não podemos ficar só ocupados 
com pilhas e burocracia. Não podemos 
esquecer que atrás das pilhas de pro-
cessos e números, existem mulheres que 
precisam da nossa atenção”.

“Demoramos, mas conseguimos ter a Lei 
Maria da Penha, uma lei exemplar que 
leva o título de uma mulher lutadora e 
símbolo para todos nós”, Flávio Caetano, 
secretário de Reforma do Judiciário do 
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Ministra Eleonora conduz ato de lançamento da campanha do 
governo federal e do sistema de justiça 
Foto: Juliana Camelo/SPM
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Ministério da Justiça.

Ministra Ana de Hollanda, da 
Cultura.”Essa mobilização tem que ser 
realmente geral. Tem que ser um com-
promisso. Nós, no Ministério da Cultura, 
trabalhamos muito nesse sentido com 
nossas secretarias. Eu acho que esta-
mos conseguindo esse movimento, essa 
postura política que vem desde o gover-
no Lula ao criar essas secretarias. Acho 
que estamos conseguindo mudar muito. 
Ter a noção de que não adianta esperar 
que pessoas reajam, tenham atitudes co-
rajosas e até heróicas. Tem que ser uma 
atitude normal é o que se espera de qual-
quer cidadão. Uma reação da violência 
que atinge as mulheres. Estou aqui para 
oferecer a colaboração da cultura”.

Ministra Luiza Bairros, da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial da Presidência da República. “Quan-
do as mulheres são protegidas, elas se 
sentem mais respeitadas pela socieda-
de”.

Ministra Maria do Rosário, da Secreta-
ria de Direitos Humanos da Presidência 
da República: “Ao vermos um encontro 
tão representantivo e uma campanha 
que quer mobilizar o Brasil em favor da 
Lei Maria da Penha, nós nos somamos. 
E dizemos que o Ligue 180 tem ações in-
tegradas com o Disque 100 e integra-se 
também às ações que a Seppir coordena 
para enfrentar a violência racista e de et-
nia”.

A Campanha na Mídia

Desafio - A Lei Maria da Penha completa 
seis anos. E muitas conquistas foram al-
cançadas. Mesmo assim, o Brasil é o  7º 
lugar no ranking de países em número de 
assassinatos de mulheres a cada cem mil 
habitantes. O grande objetivo, portanto, é 
mobilizar a sociedade a adotar uma ati-
tude mais efetiva frente aos desafios do 
enfretamento à violência contra as mu-
lheres, fortalecendo a lei e valorizando a 
atuação dos operadores do direito.

Solução – A campanha publicitária tra-
duziu para a sociedade o compromisso 
no conceito criativo “a lei é mais forte” e 
ganhou corpo em diferentes ações de co-
municação que serão utilizadas ao longo 
do ano para envolver diferentes públicos 
e grupos sociais.

Lançamento nacional - A primeira fase 
da campanha “Compromisso e Atitude 
pela Lei Maria da Penha – A lei é mais 
forte”, que começou em 7 de agosto, com 
veiculação de filme publicitário em emis-
soras de TV aberta, com mídia gratuita, 
e segmentadas, anúncio em portais de 

Penha, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a necessidade de fortale-
cer os instrumentos de responsabilização dos agressores. “A campanha 
‘Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – A lei é mais forte’, que 
lançamos hoje, é um movimento firme para a mobilização da sociedade 
e dos sistemas jurídicos e policiais, rumo a esse objetivo”, declarou a 
presidenta em nota.

Eleonora Menicucci agradeceu o Conselho Nacional de Justiça, o Con-
selho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Defensores 
Públicos Gerais, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais e Colégio 
Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça que, em parceria com 
a SPM e com o Ministério da Justiça, abraçaram a causa pelo enfrenta-
mento à violência contra as mulheres. 

“Essa chaga, essa vergonha que precisamos eliminar. Queremos chegar 
na condição de poder apresentar o mapa da violência sem a violência 
contra a mulher, que perpassa por todas as raças, etnias e classes so-
ciais. É preciso que a luta contra essa violência seja supra partidária”. 
Leia mais

Assista aqui ao vídeo da campanha “Compromisso e Atitude pela Lei Ma-
ria da Penha – A lei é mais forte”

“Entramos em um caminho novo para a consolida-
ção da Lei Maria da Penha”, define ministra Eleonora 

em entrevista ao programa Bom Dia Ministro

Em entrevista ao programa Bom 
Dia Ministro da quarta-feira (08/08), 
a ministra Eleonora Menicucci, da 
SPM, comentou, entre outros as-
suntos, sobre a “Campanha Com-
promisso e Atitude - A lei é mais for-
te”, que fortalece a implementação 
da Lei Maria da Penha. Leia abaixo 
trechos da entrevista, editada pelo 
informativo Em Questão, da Secre-
taria de Comunicação da Presidên-
cia da República.

Em relação à campanha que lançamos, “Compromisso e Atitude - A lei 
é mais forte”, em parceria com o Ministério da Justiça, com o Conse-
lho Nacional de Justiça, com a Defensoria Pública, o Ministério Público, 
a Procuradoria-Geral da União e com o apoio efetivo da Secretaria de 
Comunicação da Presidência da República, pretendemos atingir toda a 
sociedade brasileira no que diz questão à mudança de mentalidade, à 
sensibilização para a questão da violência contra as mulheres. Ela terá 
três fases. Primeiro, essa campanha que nós lançamos. Depois, terá um 
site paralelo sobre a campanha. E, também, adesivos que serão lançados 
para ônibus, carros, banheiros, em lugares públicos, ônibus. Pretende-
mos, efetivamente, sensibilizar a população para três questões: é crime 
bater em mulher; a lei é mais forte, vai para a cadeia; não podemos convi-
ver mais com tamanha violência contra as mulheres. Leia mais 

          
Já curtiu? Compartilhou? 

Clique aqui para ver o álbum de fotos no facebook da SPM sobre o lançamento 
da campanha “Compromisso e Atitude – A lei é mais forte”.
Visite também: http://www.brasil.gov.br/compromissoeatitude

Ministra Eleonora atende emissoras de rádio de 15 estados 
Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
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http://www.brasil.gov.br/compromissoeatitude
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internet e ação em redes sociais. Foram 
cerca de 350 inserções de anúncio em 
emissoras de TV aberta (mídia gratuita), 
TV a cabo e portais de internet de gran-
de audiência.  Saiba mais no portal www.
brasil.gov.br/compromissoeatitude 

Reforço – A segunda fase está progra-
mada para acontecer em 24 de agosto, 
com o início dos seminários regionais, e 
ações de comunicação destinadas a ope-
radoras e operadores de direito e justiça. 
Na ocasião, será lançado o Portal Com-
promisso e Atitude, que será um espaço 
para operadoras e operadores de direito 
e justiça, instrumento para o trabalho e 
fonte segura de dados, doutrinas e juris-
prudências. Estão planejadas ações de 
comunicação com anúncios em revistas, 
portais de internet e TVs segmentadas, 
todas destinadas ao público do sistema 
de justiça.

Lançamentos regionais - Seminários re-
gionais voltados a operadoras e operado-
res do direito e da justiça serão o espaço 
destinado ao debate sobre a aplicação da 
Lei Maria da Penha e dos julgamentos de 
tribunais de júri de assassinatos de mu-
lheres. Os encontros vão acontecer, de 
agosto a dezembro deste ano, nos se-
guintes estados: Alagoas, Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Pará e Paraná.

Reedição da Lei Maria da Penha - Nos 
seis anos da Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006), a SPM reeditou a publica-
ção da norma para torná-la mais conheci-
da. O documento tem 100 mil exemplares, 
que serão distribuídos para organismos 
de políticas para as mulheres, rede de 
atendimento à mulher em situação de 
violência, conselhos de direitos das mu-
lheres, organizações da sociedade civil, 
entre outras. Faça aqui o download da 
publicação Lei Maria da Penha

Informativo Ligue 180 - O balanço se-
mestral da Central de Atendimento à Mu-
lher – Ligue 180, da SPM, foi publicado 
como parte das ações da Secretaria nos 
seis anos da Lei Maria da Penha. O in-
formativo tem apresentação da ministra 
Eleonora Menicucci, da SPM, sobre a 
importância do serviço para a população 
brasileira. Contém, ainda, dados sobre 
os atendimentos feitos nos seis anos de 
vigência da Lei Maria da Penha e no pri-
meiro semestre deste ano, trazendo o 
ranking por estados e, pela primeira vez, 
por capitais e municípios. Acesse aqui a 
publicação “Balanço Semestral – Janeiro 
a Junho 2012”

Ouça aqui a entrevista da ministra Eleonora ao programa Bom Dia Minis-
tro
Assista aqui a entrevista da ministra Eleonora ao programa Bom Dia Mi-
nistro, gravada pela TV NBr

Em lançamento de projeto do INSS, ministra das Mu-
lheres destaca compromisso de governo com o fim 

da impunidade à violência de gênero

“No sexto aniversário da Lei Maria 
da Penha, entregamos para a so-
ciedade brasileira duas conquistas: 
a campanha ‘Compromisso e Ati-
tude pela Lei Maria da Penha – A 
Lei é mais forte’ e essa parceria 
que marca a entrada do INSS no 
enfrentamento à violência contra 
as mulheres”, declarou a ministra 
Eleonora Menicucci, da SPM, no 
lançamento do projeto do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS).

O ato aconteceu na quarta-feira (08/08), em Brasília, como parte das 
ações da SPM e do INSS nos seis anos da Lei Maria da Penha.

A ministra da SPM destacou o compromisso do governo da presidenta 
Dilma Rousseff com a responsabilização dos agressores de mulheres e 
com o fim da impunidade. De acordo com Eleonora Menicucci, a nota 
pública divulgada pela presidenta nos seis anos da Lei Maria da Penha 
“é determinada e demonstra o posicionamento do governo federal de que 
está ao lado das mulheres”. 

A ministra frisou, ainda, a importância dos dados da Central de Atendi-
mento à Mulher – Ligue 180, da SPM, que dá voz às mulheres e apoio 
para que elas tenham condições de acabar com a situação de violência. 
“São pedidos de socorro e tenho o orgulho de dizer que o nosso governo 
está atendendo esse pedido de socorro com ações concretas”. Leia mais

Confira também:
Agressores de mulheres deverão ressarcir pagamento de benefícios pre-
videnciários a suas vítimas
SPM, Ministério da Previdência Social e INSS firmam cooperação para 
enfrentamento da violência contra as mulheres

Álbuns de fotos no facebook SPM:
Ajuizamento de ações regressivas do INSS na Justiça Federal
Lançamento do projeto INSS no Enfrentamento à Violência contra as Mu-
lheres
Cooperação entre SPM, Ministério da Previdência Social e INSS

Nos seis anos da Lei Maria da Penha, Ligue 180 re-
gistra 52% de risco de morte em relatos de violência 

contra as mulheres

Entre as formas de violência contra as mulheres que são enquadradas 
na Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, a física é o tipo mais frequente. 
Nesses seis anos de vigência da lei, a Central de Atendimento à Mulher 
– Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 

Ministra Eleonora saúda parceria entre a SPM, o Ministério da Pre-
vidência e o INSS 
Foto: Isabel Clavelin/SPM

http://www.facebook.com/SPMulheres
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http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2012/balanco-semestral-ligue-180-2012
http://www2.planalto.gov.br/multimidia/galeria-de-audios/audio-da-entrevista-concedida-pela-ministra-da-secretaria-de-politicas-para-as-mulheres-da-presidencia-da-republica-eleonora-menicucci-no-programa-bom-dia-ministro-57min41s
http://www.youtube.com/watch?v=AWdOA0GiM3o&feature=plcp
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/09-08-2013-em-lancamento-de-projeto-do-inss-ministra-das-mulheres-destaca-compromisso-do-governo-federal-com-o-fim-da-impunidade-a-violencia-de-genero
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/01-08-agressores-de-mulheres-deverao-ressarcir-pagamento-de-beneficios-previdenciarios-a-suas-vitimas/?searchterm=inss
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/01-08-agressores-de-mulheres-deverao-ressarcir-pagamento-de-beneficios-previdenciarios-a-suas-vitimas/?searchterm=inss
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/30-07-spm-ministerio-da-previdencia-social-e-inss-firmam-cooperacao-para-enfrentamento-da-violencia-contra-as-mulheres/?searchterm=inss
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/07/30-07-spm-ministerio-da-previdencia-social-e-inss-firmam-cooperacao-para-enfrentamento-da-violencia-contra-as-mulheres/?searchterm=inss
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.419948048041481.87646.289411781095109&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.420498851319734.87829.289411781095109&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.420498851319734.87829.289411781095109&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.417751471594472.87070.289411781095109&type=3
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da República (SPM-PR), registrou 2.714.877 atendimentos. A violência física esteve presente em 196.610 casos rela-
tados. Desses, 93.903 (52%) apresentaram risco de morte e 83.442 (45%) risco de espancamento.

Para a ministra Eleonora Menicucci, da SPM, “os dados do Ligue 180  nos trazem a necessidade da urgência na 
consolidação da rede de atendimento. Temos que acelerar o enfrentamento de todas as formas de violência contra as 
mulheres em situação de violência, da primeira infância à velhice”.
 
Somente neste ano, o Ligue 180 computou 388.953 atendimentos - no período de janeiro a junho – uma média de 
2.150 registros por dia. Novamente, a violência física é a mais recorrente com 26.939 atendimentos. Dos 25.232 ca-
sos que registraram risco sofrido, verificou-se que 13.219 (52,4%) apresentam risco de morte e 11.513 (45,6%) risco 
de espancamento. Leia mais

DF, Pará e Bahia lideram ranking nacional do Ligue 180 no primeiro semestre de 2012

Nos seis primeiros meses de 2012, Distrito Federal, Pará e Bahia tiveram o maior índice de procura dentre os 388.953 
registros da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República (SPM-PR). A procura pelo serviço foi feita por 625 mulheres em cada 100 mil do Distrito Federal (1º), 
515 do Pará (2º), 512 da Bahia (3º), 490 do Espírito Santo (4º) e 473 do Mato Grosso do Sul (5º). 
 
No mesmo período, em 2011, as cinco primeiras posições no ranking nacional do Ligue 180 foram ocupadas pela 
Bahia (1º), Sergipe (2º), Pará (3º), Distrito Federal (4º) e Piauí (5º).  “De norte a sul do Brasil, a violência é uma reali-
dade. Nesse primeiro semestre, vários  crimes nos chocaram pela barbárie. É por isso que a SPM está liderando uma 
campanha  pelo fim da impunidade e pela responsabilização dos agressores”, destaca a ministra Eleonora Menicucci, 
da SPM. Leia mais

Ranking de atendimentos do Ligue 180 por unidade federativa
(número de registro do Ligue 180 dividido pela população feminina estadual e multiplicada por 100 mil)

Ranking de registro por taxa da população feminina (por 100 mil) 

UF 1º Semestre 2012 1º Semestre 2011 Comparação entre a posição do estado 
em 2012 e 2011 

Posição Taxa Posição Taxa (%)

Distrito Federal 1º 625,69 4º 419,82 49,04%

Pará 2º 515,94 3º 429,01 20,26%

Bahia 3º 512,40 1º 448,88 14,15%

Espírito Santo 4º 490,91 7º 281,44 74,43%

Mato Grosso do Sul 5º 473,90 18º 199,73 137,27%

Rio de Janeiro 6º 456,80 11º 242,51 88,36%

Piauí 7º 456,60 5º 394,35 15,79%

Alagoas 8º 401,44 8º 281,36 42,68%

Sergipe 9º 392,48 2º 430,02 - 8,73%

Maranhão 10º 365,50 6º 309,05 18,27%

Rio Grande do Norte 11º 337,78 10º 243,67 38,62%

Amapá 12º 305,38 19º 191,61 59,38%

Pernambuco 13º 281,57 14º 235,32 19,66%

Minas Gerais 14º 280,52 13º 235,39 19,17%

Goiás 15º 279,74 12º 238,94 17,07%

Rio Grande do Sul 16º 259,79 20º 159,33 63,05%

Fonte: Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180/SPM-PR
Acesse aqui a publicação “Balanço 
Semestral – Janeiro a Junho 2012”

http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/07-08-nos-seis-anos-da-lei-maria-da-penha-ligue-180-registra-52-de-risco-de-morte-em-relatos-de-violencia-contra-as-mulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/07-08-df-para-e-bahia-lideram-ranking-nacional-do-ligue-180-no-primeiro-semestre-de-2012
http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2012/balanco-semestral-ligue-180-2012
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Paraná 17º 255,69 15º 219,22 16,64%

São Paulo 18º 239,13 16º 210,05 13,84%

Tocantins 19º 234,95 9º 247,87 - 5,21%

Acre 20º 228,81 21º 157,02 45,72%

Mato Grosso 21º 224,90 25º 135,75 65,67%

Roraima 22º 212,27 24º 142,42 49,05%

Paraíba 23º 201,92 17º 207,33 - 2,61%

Ceará 24º 173,58 23º 145,04 19,68%

Rondônia 25º 173,47 22º 149,62 15,94%

Santa Catarina 26º 150,77 26º 97,31 54,93%

Amazonas 27º 97,31 27º 79,96 21,69%

Campo Grande, Brasília e Vitória lideram ranking das capitais que mais acessam o 
Ligue 180

Pela primeira vez, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República (SPM-PR), faz um levantamento por capitais e pelos 50 municípios que mais acessam o 
serviço. O estudo tem como referência os 388.953 atendimentos efetuados pelo Ligue 180, de janeiro a junho de 2012 
– com média de 2.150 atendimentos por dia.
 
De acordo com o ranking por capitais, a procura pelo Ligue 180 foi feita por 65,67 mulheres em cada 100 mil de Cam-
po Grande (1º), 62,67 de Brasília (2º), 51,73 de Vitória (3º), 44,16 de Salvador (4º) e 42,46 de São Luís (5º).  “Essa 
inovação nos levantamentos que a SPM produz deve colaborar para que a  violência que atinge as mulheres brasilei-
ras receba respostas mais eficientes e rápidas”, afirma a ministra Eleonora Menicucci, da SPM. Leia mais

Ranking das capitais por taxa de 10 mil mulheres 
(número de registro do Ligue 180 dividido pela população feminina do município e multiplicado por 10 mil)

 Taxa de Registro pela 
população feminina

UF CAPITAL

1 65,67 MS CAMPO GRANDE

2 62,57 DF BRASILIA

3 51,73 ES VITORIA

4 44,16 BA SALVADOR

5 42,46 MA SAO LUIS

6 41,71 RN NATAL

7 39,35 PI TERESINA

8 38,82 RJ RIO DE JANEIRO

9 36,87 PA BELEM

10 36,63 PR CURITIBA

11 34,68 AL MACEIO

12 28,30 MT CUIABA

13 26,60 SE ARACAJU

14 25,25 MG BELO HORIZONTE

15 25,22 SC FLORIANOPOLIS

16 24,45 SP SAO PAULO

17 23,98 GO GOIANIA

18 23,32 RO PORTO VELHO

19 22,17 TO PALMAS

20 21,30 PE RECIFE

21 21,10 RS PORTO ALEGRE

22 20,42 AC RIO BRANCO

23 20,09 PB JOAO PESSOA

24 18,82 RR BOA VISTA

Fonte: Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180/SPM-PR

http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/07-08-campo-grande-brasilia-e-vitoria-lideram-ranking-das-capitais-que-mais-acessam-o-ligue-180
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25 16,95 AP MACAPA

26 11,65 CE FORTALEZA

27 7,27 AM MANAUS

Em encontro nacional de delegacias, Maria da Penha pede mais atenção para a mu-
lher vítima de violência doméstica

Maria da Penha, que deu o nome da Lei nº 11.340/2006, abriu os trabalhos do segundo dia do encontro nacional “O 
Papel das Delegacias no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, no dia 8 de agosto, em Brasília. Com base 
em sua história de vítima de violência doméstica e familiar, ela destacou a necessidade de os Centros de Referência 
de Atendimento à Mulher estarem localizados bem próximos às Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 
(DEAMs). 

“Além de denunciar, ela precisa de acolhimento e orientações. Ela precisa de 
ajuda, de informação para compreender que ela vive um ciclo de violência e que 
esse ciclo de violência não acaba como num passe de mágica. Mas que isso é 
possível através de todo um processo. Essa mulher acredita que o companheiro 
ou marido vai voltar ao que era no início, por isso ela precisa de ajuda”, afirmou 
Maria da Penha. 
 
Sobre o funcionamento das DEAMs, Maria da Penha disse ser um absurdo que 
muitas ainda funcionem até as 17h e que também não atendam em regime de 
plantão durante os finais de semana. “Os governos estaduais precisam implan-
tar delegacias da mulher em todos os municípios com mais de 60 mil habitan-
tes, o que ainda não acontece”, frisou. Leia mais

 

Fortalecimaneo da Rede é prioridade para especialistas e profissionais de segurança 
pública

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situação de violência 
em todo o país foi o destaque da primeira mesa-redonda do encontro nacional 
“O Papel das Delegacias no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, em 
7 de agosto, em Brasília. O evento é uma realização da SPM e do Ministério 
da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e 
conta com a participação de delegadas, delegados e servidores da segurança 
pública de todos os estados brasileiros.

“A atuação da rede de atendimento à mulher é fundamental para trabalhar a au-
toestima das mulheres vítimas de violência doméstica”, destacou a secretária-
-executiva da SPM, Lourdes Bandeira. Acrescentou que, no entanto, o trabalho 
em rede é recente e que ainda não temos o hábito de trabalhar em rede.

A secretária alertou para o grau misógino de interiorização dessa mulher, “que a deixa sem a autoestima, que não se 
considera um sujeito da sociedade. É essa autoestima que precisa ser trabalhada pela rede”, assinalou.  Leia mais

 
Aplicação da Lei Maria da Penha causa dúvidas após decisão do STF, 

apontam delegadas

A aplicação da Lei Maria da Penha após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em fevereiro, ainda causa dúvi-
das em muitas delegadas. A questão foi colocada durante o encontro nacional “O Papel das Delegacias no Enfrenta-
mento à Violência contra as Mulheres. O STF decidiu que o Ministério Público pode seguir com uma ação penal contra 
o agressor mesmo sem ter a representação da vítima.

Maria da Penha reflete sobre funcionamento da rede de atendimento 
Foto: Juliana Camelo/SPM

          
Já curtiu? Compartilhou? 

Clique aqui para ver o álbum de fotos no facebook da SPM sobre o lançamento da campanha “Compromisso e Atitude – A lei é 
mais forte”.
Visite também: http://www.brasil.gov.br/compromissoeatitude

Fonte: Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180/SPM-PR

Encontro acontece reúne cerca de 300 delegadas e delegados
Foto: Juliana Camelo/SPM

http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/08-08-em-encontro-nacional-de-delegacias-maria-da-penha-pede-mais-atencao-para-a-mulher-vitima-de-violencia-domestica
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/07-08-em-encontro-nacional-de-delegadas-fortalecimento-da-rede-e-prioridade-para-especialistas-e-profissionais-de-seguranca-publica
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.419871094715843.87619.289411781095109&type=3


Boletim Mulheres em Pauta, Edição Especial

6 7

Algumas delegadas reclamaram da insegurança jurídica provocada pela deci-
são e as subsequentes interpretações diversas de juízes e promotorias. Foram 
relatados casos em que processos estão sendo reabertos, devido a decisões 
judiciais baseadas no julgamento do STF. Porém, algumas delegadas acredi-
tam que a lei não deve retroagir para prejudicar quem quer que seja. Leia mais

Relação entre drogas e violência contra as mulheres precisa ser mais bem estudada, 
diz ONU em encontro nacional de delegacias

Há carência de pesquisas relacionando o uso de drogas à violência contra as mulheres. A constatação foi feita du-
rante o encontro nacional “O Papel das Delegacias no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”. Também ficou 
prejudicado o debate sobre a exploração sexual das mulheres enquanto usuárias de drogas por falta de dados siste-
matizados sobre o tema.

O oficial de Programa em Prevenção ao Crime do Escritório sobre Drogas e 
Crimes das Nações Unidas (UNODC), Nívio Nascimento, questionou o dado 
de que, em alguns estados, o maior número de assassinato de mulheres está 
relacionado ao tráfico. “Em que contexto isso está relacionado às drogas? Está 
ligado ao uso, ao tráfico?”, indagou. Segundo Nívio, o termo “drogas” tem di-
ferentes significados dependendo do contexto e, diante disso, também seria 
necessário quantificar o número de homicídios contra mulheres relacionados a 
álcool e outras drogas lícitas, por exemplo. Leia mais

CNJ, Ministério da Justiça e Ministério Público avaliam ações para enfrentamento à 
impunidade durante encontro nacional de delegacias

A aplicação da Lei Maria da Penha e o enfrentamento à impunidade como forma de prevenção à violência foram os 
temas abordados por órgãos do sistema de justiça no segundo dia do encontro nacional “O Papel das Delegacias no 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, em 8 de agosto, em Brasília. A delegada da DEAM de Belém do Pará, 
Alessandra Jorge, afirmou que os dados de atendimentos de violência doméstica são alarmantes na capital paraense. 
“São 900 atendimentos e 600 boletins registrados, mensalmente, de violência doméstica, além dos casos que não 
são denunciados”, apontou.

De acordo com a delegada Alessandra, apesar das dificuldades, ela trabalha 
preventivamente com o apoio das investigadoras bem preparadas e que reali-
zam palestras de esclarecimento da Lei Maria da Penha e sobre a violência do-
méstica. “Também temos uma agenda mínima de capacitação dos servidores 
da rede de atendimento à mulher. 

Estamos com um projeto para, em breve, termos no mesmo espaço a dele-
gacia, os serviços do IML, da Defensoria Pública e psicológico, entre outros”. 
Alessandra enfatizou que as delegadas da mulher são multiuso. Leia mais

Participantes de encontro nacional de delegacias defendem fortalecimento da rede 
de atendimento às mulheres vítimas de violência

As participantes da segunda mesa-redonda do segundo dia do encontro nacional “O Papel das Delegacias no En-

Profissionais de segurança pública debatem desafios para melhoria 
no atendimento às mulheres
 Foto: Elza Milhomem/SPM

Além da segurança pública, encontro tem participação de secretárias 
de mulheres e gestoras do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Vio-
lência contra as Mulheres
Foto: Juliana Camelo/SPM

Delegadas e delegados apresentam realidade do sistema de segu-
rança pública 
Foto: Juliana Camelo/SPM

          
Já curtiu? Compartilhou? 

Clique aqui para ver o álbum de fotos no facebook da SPM sobre o en-
contro nacional “O Papel das Delegacias no Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres”.

http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/08-08-2013-aplicacao-da-lei-maria-da-penha-causa-duvidas-apos-decisao-do-stf-apontam-delegadas
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/08-08-relacao-entre-drogas-e-violencia-contra-as-mulheres-precisa-ser-mais-bem-estudada-diz-onu-em-encontro-nacional-de-delegacias
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/08-08-2013-cnj-ministerio-da-justica-e-ministerio-publico-avaliam-acoes-para-enfrentamento-a-impunidade-durante-encontro-nacional-de-delegacias
https://www.facebook.com/SPMulheres?ref=hl#!/media/set/?set=a.419865681383051.87616.289411781095109&type=3
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frentamento à Violência contra as Mulheres”, ocorrida em 8 de agosto, defenderam o fortalecimento da rede de aten-
dimento. 

“É necessária uma articulação com toda a rede e também a melhoria dos servi-
ços oferecidos nas áreas da segurança pública, justiça, promotorias, defenso-
rias públicas, assistência social, psicológica e de saúde”, apontou a gerente do 
Centro de Referência Loreia Valadares, de Salvador, Lídia Maria Miller Lasser-
re. De acordo com ela, as mulheres que chegam a uma delegacia precisam do 
atendimento especializado e humanizado.

A secretária estadual da Mulher de Pernambuco, Cristina Buarque, informou 
que no estado, que tem 184 municípios, foram criados 129 organismos munici-
pais de políticas para as mulheres. Cada município, apontou ela, criou casas-
-abrigo onde queria. 

Acrescentou que esta é uma responsabilidade do governo estadual. Aos municípios cabe  a implantação de secreta-
rias ou coordenadorias de mulheres e subordinar a elas os Centros de Referência. 

“O núcleo de abrigamento tem uma lei específica. E esses espaços não podem representar um castigo para as mulhe-
res vítimas da violência doméstica”. Cristina Buarque argumentou que muitas delegadas tomam medidas da mesma 
forma que os delegados, sem se agregar às redes de atendimento. Leia mais

Grupo de Trabalho vai elaborar norma técnica da Lei Maria da Penha

A SPM e o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp) e a Secretaria da Reforma do Judiciário (SRJ), entre outras 
instituições, vão integrar um grupo de trabalho (GT) para elaborar uma norma 
técnica para a Lei Maria da Penha. 
 
O anúncio foi feito no encerramento do encontro nacional “O Papel das Delega-
cias no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, na quarta-feira (08/08), 
em Brasília. O evento reuniu mais de 400 pessoas, entre delegadas e dele-
gados responsáveis pelo atendimento às mulheres, secretárias estaduais de 
Políticas para as Mulheres e gestoras do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres.

A diretora do Departamento de Políticas, Programas e Projetos da Senasp, do Ministério da Justiça, Cristina Villanova, 
anunciou as prioridades do GT, além da elaboração da norma técnica: construção de políticas públicas efetivas para 
o enfrentamento à violência contra as mulheres; caracterização do femicídio; formação de profissionais para a área; 
estruturação de equipe; entre outros temas.
 
A secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SPM, Aparecida Gonçalves, lembrou que várias pes-
quisas apontam as delegacias especializadas no atendimento à mulher como uma das instituições que mais possuem 
credibilidade com a população.
 
Mas, para que as delegacias possam fazer um trabalho de excelência, é preciso de toda a rede de atendimento seja 
integrada, como lembrou Aparecida. “Não é possível fazer o enfrentamento sem ter a rede integrada”, disse. Ela sa-
lientou que o papel dos organismos de políticas para as mulheres é o de “ajudar a articular e correr atrás”. “A SPM 
ajuda a elaborar, propor e avançar para a Senasp”, exemplificou. Leia mais
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Gestoras e delegadas falaram sobre a realidade em estados e mu-
nicípios 
Foto: Juliana Camelo/SPM

Secretária Aparecida Gonçalves (à esquerda) encerra encontro na-
cional de delegacias 
Foto: Juliana Camelo/SPM

http://www.facebook.com/SPMulheres
http://twitter.com/#!/spmulheres
http://www.youtube.com/user/Spoliticasmulheres
http://www.flickr.com/photos/spmulheres
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/08-08-participantes-de-encontro-nacional-de-delegacias-defendem-fortalecimento-da-rede-de-atendimento-as-mulheres-vitimas-de-violencia
http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2012/08/09-08-grupo-de-trabalho-vai-elaborar-norma-tecnica-da-lei-maria-da-penha

