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Contabilizando muitos compromissos
e atitudes pelos direitos das mulheres

P

assado um ano desde seu lançamento, a Campanha Compromisso e
Atitude pela Lei Maria da Penha – A
lei é mais forte contabiliza um saldo de
ações e de adesões em todas as regiões
do país e apresenta a primeira edição de
seu Informativo, para divulgar as atividades desenvolvidas pelos parceiros desta
iniciativa.
Resultado da cooperação entre o Governo Federal, Poder Judiciário, Ministério
Público e Defensoria Pública, a Campanha
busca fortalecer os esforços nos âmbitos
municipal, estadual e federal para garantir a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha, a fim de alterar os comportamentos
de violência contra as mulheres e responsabilizar os agressores.
Neste primeiro número, o Informativo
Compromisso e Atitude pela Lei Maria da
Penha traz:
- uma entrevista exclusiva em que a
ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, fala sobre os desafios do
Judiciário para a efetiva implementação
da Lei;
- uma reportagem especial sobre o
acordo de cooperação técnica desenvolvido pelos parceiros da Campanha no Estado de São Paulo, que antecipa os primeiros frutos da atuação conjunta;
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ADESÕES
Todas as regiões do
país pactuam parcerias
com a Campanha

- matérias exclusivas, que reúnem
informações sobre as atividades empreendidas em diferentes Estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, o Governo
comemora os primeiros resultados da
Patrulha Maria da Penha. No Maranhão,
o Ministério Público Estadual desenvolve
a “Campanha Maria da Penha em Ação:
prevenção da violência doméstica nas
instituições de ensino” para combater o
machismo e coibir, através da prevenção,
a violência contra a mulher. Já na Bahia,
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PROTEÇÃO
Patrulha Maria da Penha
acompanha medida
protetiva no RS

DESAFIOS
Entrevista com a
ministra Laurita Vaz (STJ)
COOPERAÇÃO
Acordo entre parceiros
faz Campanha avançar
no Estado de SP

um projeto de Empoderamento Econômico das Mulheres Vítimas de Violência, desenvolvido pela Defensoria Pública, mostra que a autonomia financeira contribui
para resgatar a autoestima das mulheres
e as ajuda a romper o ciclo de violência.
Essas matérias - e muito mais - podem ser acessadas na íntegra no Portal
Compromisso e Atitude, um espaço na
internet a serviço da divulgação de informações e ações relevantes dos parceiros
da Campanha.
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PREVENÇÃO
MP faz ação educativa
em escolas no Maranhão
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ADESÕES

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Todas as regiões do país pactuam parcerias com a
Campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha

A

Campanha Compromisso e Atitude tem
como objetivo articular e integrar as
ações do Poder Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública e Executivo para
fortalecer a aplicação da Lei Maria da Penha
e garantir o acesso à justiça a todas as mulheres brasileiras.
A ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República (SPM-PR), destaca
a importância da ação para a efetivação dos
direitos das mulheres: “A Campanha vem
para consolidar a rede de atendimento, que
inclui os Juizados de Violência, Ministério Público e Defensoria Pública, Segurança Pública
e delegacias de defesa das mulheres, serviços
de Saúde e sistema de Assistência Social”.
Na avaliação do conselheiro Ney Freitas,
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “é
preciso que os juízes tenham sensibilidade
para perceber que, por trás dos autos dos
processos, existem as angústias, apreensões e sofrimento das pessoas e, nesse caso
específico, das mulheres, que são maltratadas, agredidas e mortas como se esse fosse
um fato natural, legitimado pela história”.

Representante do Conselho Nacional
de Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG),
a promotora de Justiça do Mato Grosso
Lindinalva Rodrigues Dalla Costa destacou
que “a Campanha é de especial relevância,
pois significa a união de todos os poderes.
É necessário que todos dêem importância
ao trabalho do outro, desde os policiais, que
sejam capacitados para acolher as vítimas,
assim como as delegacias de polícia, promotores de justiça e os tribunais”.
A representante do Conselho Nacional
dos Defensores Públicos Gerais (Condege),
a defensora Laurelle Carvalho, lembra que
“todos os operadores do Direito, de todas as
áreas, estão nessa luta contra a violência à
mulher: cível, trabalhista, criminal, infância
e juventude etc. Onde trabalharmos temos
que olhar com carinho para a situação das
nossas mulheres”.
Ações realizadas em um ano
de Campanha comprovam
o acerto da iniciativa
A Campanha Compromisso e Atitude
pela Lei Maria da Penha contou com lan2

çamentos nas cinco regiões do Brasil, nas
capitais dos Estados com maior índice de
homicídios de mulheres: Vitória (ES), Maceió (AL), Belém (PA), Campo Grande (MS)
e Curitiba (PR).
Segundo Aparecida Gonçalves, secretária de Enfrentamento da Violência contra
a Mulher da SPM-PR, os lançamentos e as
reuniões realizadas entre representantes
dos Poderes Executivo e Judiciário comprovam o acerto da iniciativa e o engajamento
dos setores envolvidos. “As reuniões nos Estados têm mostrado muitas possibilidades
de qualificar a atuação da Justiça e os atores
estão mostrando seu comprometimento
a partir de ações concretas. Além disso, a
participação das gestoras estaduais do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres, que são as responsáveis
pela política estadual de combate à violência, é essencial para o sucesso das ações da
Campanha”, afirma a secretária.
Leia na íntegra no Portal
Compromisso e Atitude:
http://wp.me/p3hjHZ-3di

C

omo integrante do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), a ministra Laurita Hilário Vaz foi relatora de
algumas ações em que aquela Corte foi chamada a
se pronunciar sobre questões relevantes para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Em entrevista,
a ministra comenta as dificuldades encontradas pelas
mulheres que sofrem violência e como o Judiciário está
contribuindo para punir os agressores.

Foto: Assessoria STJ

Foto: Divulgação SPM/PR

Lei Maria da Penha: garantir acesso à Justiça e
celeridade são os desafios, avalia ministra Laurita Vaz (STJ)

A partir de sua experiência no sistema de Justiça,
gostaríamos que a ministra comentasse a importância de
dar crédito à palavra da mulher que é vítima de violência
sexual, um crime em que, em geral, não há testemunhas.
Laurita Vaz – Tratando-se de crimes contra a dignidade
sexual, um dos maiores obstáculos enfrentados para se apurar e
punir o agressor é a dificuldade na produção de um conjunto probatório robusto, capaz de alicerçar a convicção do magistrado. Um
dos aspectos inerentes à própria natureza dos crimes de violência
sexual é a particularidade do seu modo de execução, geralmente
perpetrado às escondidas, em locais ermos, longe de testemunhas
presenciais, em consequente desfavor da produção de prova testemunhal. De outro modo, o sentimento de medo, o constrangimento e o abalo psicológico decorrentes da violência impedem as
vítimas de procurar as autoridades policiais em tempo hábil para
a realização do exame de corpo de delito, ou mesmo de buscar
auxílio médico para a preservação da própria saúde.
Nessa esteira, muitas vítimas – em especial as mulheres, considerando serem elas, quantitativa e historicamente, as ocupantes
do polo passivo do crime – optam pelo silêncio, por não acreditarem na possibilidade de punição do agressor ante a ausência de
testemunhas ou marcas da violência no corpo. Todavia, isso não
corresponde à realidade. Os tribunais brasileiros vêm, sistematicamente, decidindo que, nessas circunstâncias, o depoimento da
ofendida se reveste de especial valor probatório, mormente quando se mostra coerente e harmonioso com os demais elementos de
convicção presentes no processo.

zir meios de atendimento humanizado à mulher, fortalecendo sua
autonomia e contribuindo para a educação da sociedade.
Nessa perspectiva, creio que o principal desafio enfrentado
pelo Poder Judiciário é garantir o fácil acesso à Justiça e a celeridade na prestação jurisdicional, em face do grande número de
demandas distribuídas por todo o país. Nesse ponto, a criação dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher surge
como dado positivo, seja pela especialização dos trabalhos ou pela
proximidade com a população.

Houve avanços na ação do Poder Judiciário em relação
aos direitos das mulheres após a promulgação da Lei Maria da Penha? E quais são os principais desafios que persistem?
Laurita Vaz – Certamente, ainda há um longo caminho a
se trilhar em busca da consagração dos direitos das mulheres no
nosso país. Contudo, cabe lembrar que o advento da Lei Maria da
Penha representou um marco na história da impunidade, além de
agregar valores de direitos humanos às ações de políticas públicas, aumentar os mecanismos de proteção das vítimas e introdu-

Confira entrevista na íntegra no Portal Compromisso e Atitude
http://wp.me/p3hjHZ-3au

3

Informativo

No 1 - Julho/2013

PATRULHA MARIA DA PENHA
Foto: Géssica Brandino

COOPERAÇÃO

Integração
e prevenção
para enfrentar
a violência
doméstica no RS

I

A

adesão de São Paulo à Campanha
Compromisso e Atitude, celebrada
em março deste ano, marcou o
início de um novo pacto entre os poderes Judiciário, Executivo e Legislativo
no enfrentamento à violência contra as
mulheres. Com o efetivo engajamento,
expresso em um termo de cooperação
técnica, as esferas se comprometeram a
ampliar a interlocução e atuar de modo
integrado para que o Estado apresente
respostas eficazes às milhares de mulheres vítimas de violência.
Após três reuniões de trabalho, o
compromisso já trouxe resultados práticos: as instituições preparam um seminário para setembro com o objetivo de
divulgar o saldo dos primeiros seis meses
da atuação conjunta.
Entre as iniciativas que serão apresentadas estão o levantamento dos equipamentos
existentes para atender a mulher em situação
de violência no Estado e o mapeamento das

estratégias adotadas para coibir o problema
que renderam bons resultados. Além disso, o
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) prepara a inauguração de novos Juizados Especializados em Violência Doméstica em cidades do
interior, a começar por Guarulhos, Sorocaba e
São José dos Campos.
Dessa forma, as instituições parceiras
passam da etapa de sensibilização de seus
próprios quadros em relação ao tema para
as ações práticas. Assim como o TJSP, o
Governo Estadual, Assembleia Legislativa
e Executivo Municipal, Ministério Público,
Defensoria Pública e Ordem dos Advogados
do Brasil – signatários do acordo – devem
apresentar à sociedade ações que prometem dar celeridade aos julgamentos dos
crimes de violência contra as mulheres e
também garantir acesso à Justiça e melhor
acolhimento às vítimas.

O acordo técnico celebrado em nível
estadual já foi replicado na esfera municipal
em três cidades: além da capital, que aderiu
simultaneamente à Campanha, as cidades
de Santo André e São José dos Campos já
formalizaram sua adesão.
Para além das ações que serão apresentadas, a própria interlocução entre os
vários serviços do Estado na tutela dos
direitos fundamentais é um saldo bastante positivo do acordo, na avaliação da desembargadora Angélica de Maria Mello de
Almeida, coordenadora da Coordenadoria
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (COMESP).
“Com o acordo, houve uma sensibilização sobre a importância do trabalho
conjunto. A integração entre os poderes
e setores para o enfrentamento da violência contra a mulher é essencial, até
porque a divisão entre eles é apenas uma
forma de trabalho. O Estado é um só e
precisa responder à mulher em situação
de violência”, enfatiza a juíza do TJSP.

Veja a matéria na íntegra no Portal Compromisso e Atitude: http://wp.me/p3hjHZ-3dF
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mulheres que
pediram a medida protetiva”,
pontua a tenente-coronel Nádia Gerhard,
a comandante estadual da
Patrulha.
Em sua rotina, os policiais que integram a Patrulha começam o dia na
DEAM, que fornece uma listagem de
todas as medidas protetivas solicitadas
no dia anterior. A partir daí, traçam um
roteiro de visitas às mulheres.
Sala Lilás
Além da Patrulha Maria da Penha,
no segundo semestre do ano passado a
Secretaria de Segurança Pública do RS implementou outras experiências para coibir
a violência doméstica: a integração da
base de dados entre os atores envolvidos
nessas iniciativas e a Sala Lilás.
A Sala foi criada dentro do Instituto
Geral de Perícias em Porto Alegre com o
objetivo de oferecer um atendimento especializado à mulher vítima de violência.
Foto: CPC/ComSoc – C3 Alberto

Acordo entre parceiros de São Paulo:
da sensibilização à prática

ntegração, especialização, aproximação entre o Estado e as vítimas e responsabilização do agressor. Princípios
que têm sido apontados há anos como
essenciais por quem atua no enfrentamento à violência contra a mulher têm se
mostrado de fato eficazes na experiência
do Rio Grande do Sul (RS).
A Patrulha Maria da Penha é formada
por quatro policiais militares, sendo dois
homens e duas mulheres, que contam
com uma viatura diferenciada, já que
a ideia é que ela seja identificada nas
visitas realizadas às residências das vítimas, mostrando para a sociedade, principalmente para vizinhos e agressores,
o engajamento do Estado na proteção
daquela mulher.
Os profissionais que atuam na Patrulha
passam por capacitação de uma semana
com aulas sobre temas relacionados à violência doméstica, como a Lei Maria da Penha, psicologia forense, andamento de processos, depoimento sem dano, entre outros.
Além da especialização, o diferencial da
Patrulha é que ela não atende a ocorrência,
mas sim trabalha após o delito, fiscalizando o cumprimento da medida protetiva e
acompanhando mulheres que foram vítimas de agressão. “Pela primeira vez a PM
não é só chamada, ela vai ao encontro das

A proposta é
não colocar a vítima em situações
de constrangimento
e trabalhar em favor
da dignidade da mulher,
explica a corregedora-geral do
IGP, Andrea Brochier Machado. Além do
acolhimento humanizado, a Sala Lilás tem a
função de qualificar a coleta de provas para
materialidade do crime no processo, para
garantir a responsabilização do agressor.
Segundo o secretário da Segurança
Pública do Estado Airton Michels, somente
em 2012, o Rio Grande do Sul contabilizou
99 feminicídios – assassinatos de mulheres
por razão de gênero, número que considera
alarmante e consequência da cultura machista predominante em todo o Brasil. “Nós
gestamos ideias para identificar o risco e
dar um acompanhamento mais efetivo a
essas mulheres”, explica.
Na avaliação do Executivo estadual,
até o momento o saldo é bastante positivo: quase 4.500 mulheres atendidas pela
Patrulha e Sala Lilás, um acolhimento
mais humanizado, maior proteção às
vítimas, o encorajamento à denúncia e
a aposta na expansão das experiências
para o interior do Estado.
Os projetos contam com a participação
da Secretaria Estadual de Políticas para as
Mulheres, Ministério Público do Estado e
Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Confira a reportagem na íntegra no Portal Compromisso e Atitude: http://wp.me/p3hjHZ-39q
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Ministério Público
promove ações
preventivas em
escolas no Maranhão

A

tuação intersetorial, aproximação da
sociedade e ações educativas. Os princípios já consagrados pela Lei Maria
da Penha foram adotados pelo Ministério
Público do Maranhão (MPMA) como resposta ao elevado índice de violência contra as
mulheres no Estado.
Em agosto do ano passado, as Promotorias
Especializadas na Defesa da Mulher de São Luís
lançaram a campanha “Maria da Penha em Ação:
prevenção da violência doméstica nas instituições de ensino”.
O objetivo é conscientizar a sociedade, de modo mais geral, e
os alunos e professores da rede pública de ensino, mais especificamente, sobre os direitos das mulheres, buscando assim combater
o machismo e a violência doméstica.
“Não adiantar olhar só para o processo, a violência doméstica é uma situação que vai além dos limites da própria
ação penal”, explica a promotora de justiça Selma Regina
Souza Martins, titular da 16ª Promotoria Especializada na
Defesa da Mulher.
Em 2012, a campanha realizou palestras em 90 escolas estaduais de São Luís, atingindo 51.600 alunos, e capacitou 390
professores das disciplinas Português e Artes. “A gente leva o
conteúdo da Lei Maria da Penha em linguagem acessível para
passar conhecimento à população. Além da exposição de profissionais da rede de atendimento, usamos recursos audiovisuais,
como o próprio depoimento da Maria da Penha e o vídeo que o
MPMA fez com a cantora Alcione. Nosso lema é motivar”, deta-

lha a promotora.
Os resultados são promissores: entre agosto
e outubro de 2012, período da campanha, foram registradas 149 denúncias, enquanto que
no mesmo período de 2011 ocorreram apenas
61 denúncias de violência contra a mulher – um
acréscimo de 144%, segundo informações do
Disque Denúncia Maranhão.
O dado levou o órgão a destacar a campanha
do MPMA em seu relatório: “Ações como essas
levam o conteúdo da Lei Maria da Penha para o
ambiente escolar e familiar, a fim de diminuir os
índices de violência doméstica, e incentivam a prática da denúncia”,
enfatizou o Disque Denúncia na publicação lançada em junho deste ano sobre as denúncias de violência doméstica praticada contra
crianças adolescentes, mulheres e idosos em 2012.
Com a boa recepção, em maio de 2013 o MPMA lançou a
segunda etapa da campanha Maria da Penha em Ação, que
desta vez atingirá as escolas da rede municipal de São Luís.
As instituições de ensino já estão recebendo as palestras organizadas pelo Ministério Público, que levam às escolas, além
das promotoras especializadas, outros profissionais da rede de
atendimento à mulher.
“A partir da iniciativa do MP, outros setores aderiram; então,
quando há uma palestra nas escolas, a DEAM, o Centro de Referência, o Disque Denúncia, entre outros, também participam,
apresentando os serviços e direitos das mulheres”, conta a delegada Kazumi Tanaka, da Delegacia Especializada de Atendimento à
Mulher (DEAM) de São Luís.

Saiba mais acessando a íntegra dessa matéria no Portal Compromisso e Atitude: http://wp.me/p3hjHZ-38I
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Defensoria Pública/BA
Foto: Assessoria de Imprensa / DPBA

CAMPANHA ‘MARIA DA PENHA EM AÇÃO’

Fotos: Divulgação MPMA
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Empoderamento econômico
de mulheres ajuda a romper o
ciclo da violência

C

om a intenção de evitar que a falta
de recursos seja mais um fator para
impedir que a mulher em situação de
violência deixe o agressor, o Núcleo Especializado na Defesa da Mulher da Defensoria Pública da Bahia (NUDEM) retomará
seu projeto de empoderamento econômico de vítimas de violência doméstica neste
ano. A proposta é encaminhar as mulheres
que procuram a Defensoria a políticas públicas de capacitação e de acesso ao mercado de trabalho por meio de uma parceria
com o Executivo estadual.
Em 2012, a Defensoria atendeu mais

de 4.000 mulheres e constatou que mais
da metade dos agressores eram os próprios
companheiros, maridos ou ex-companheiros das vítimas. O NUDEM observou ainda a
relação entre a violência de gênero e o perfil
das pessoas atendidas pela Defensoria Pública: a maioria possui renda familiar de até
um salário mínimo.
“Infelizmente, a violência atinge todas
as mulheres indiscriminadamente, mas
o público-alvo da Defensoria é a mulher
‘hipossuficiente’ – ou seja, aquela que não

pode pagar o advogado, seja porque tem
renda muito baixa, seja porque o agressor
impede seu acesso aos bens e à renda”, explica a defensora Cristina Ulm, da Vara de
Violência Doméstica contra a Mulher.
Segundo a defensora, a falta de autonomia financeira, além de gerar dificuldades
objetivas para se desvencilhar do agressor
em caso de violência doméstica, fragiliza
ainda mais a mulher que já está com sua
autoestima debilitada.
Diante dessa barreira prática e psicológica para findar o ciclo de violência, o NUDEM estabeleceu, em 2009, uma parceria
com a Secretaria do Trabalho, Emprego e
Renda do governo estadual e com serviços
de intermediação de mão de obra, buscando
encaminhar com grau de prioridade as mulheres em situação de violência para políticas públicas de formação e auxílio à entrada
no mercado de trabalho.
“A inclusão nesses programas provoca
o resgate da autoestima e muda a vida dessa mulher, porque mostra a possibilidade
de viver sem violência”, conta a defensora
pública Firmiane Venâncio, coordenadora
do NUDEM.
Para reforçar o empoderamento das mulheres, durante o período de formação profissional elas participam também de palestras
e recebem informações sobre a violência de
gênero, o ciclo de violência e seus direitos,
para que compreendam o processo pelo qual
estão passando. Além disso, a parceria prevê
que o Governo do Estado forneça transporte e
alimentação para as mulheres atendidas pelo
projeto, facilitando a participação.
Segundo a defensora, o resgate da
autoestima faz diferença já no decorrer do
processo, uma vez que a mulher vítima de
violência está mais fortalecida para suportar
o peso da tramitação da ação penal.
“A forma como uma mulher que participa do projeto chega na audiência já é
completamente diferente da mulher que
ainda está numa situação de dependência
econômica em relação ao agressor”, relata.
Diante dos bons resultados, a perspectiva
do NUDEM é retomar o projeto, que parou no
ano passado, nos próximos meses, uma vez
que as tratativas com a Secretaria do Trabalho,
Emprego e Renda já estão em curso.

Saiba mais detalhes no Portal Compromisso e Atitude: http://wp.me/p3hjHZ-3ac
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