
1CADERNO ESPECIAL  campanhaC L I Q U E  A Q U I  >>  Í N D I C E

Uma pUblicação da
Campanha Compromisso e atitude pela lei maria da penha

Editada pelo InstItuto PatrícIa Galvão - MídIa e dIreItos

Campanha
Compromisso

e atitude
pela lei maria da penha

2017 
CADERNO ESPECIAL

realização

Secretaria de
Governo

Secretaria de 
Políticas para as Mulheres

apoio

http://www.compromissoeatitude.org.br/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/
http://www.spm.gov.br/


CADERNO ESPECIAL  campanha2 3CADERNO ESPECIAL  campanhaC L I Q U E  A Q U I  >>  Í N D I C E C L I Q U E  A Q U I  >>  Í N D I C E

Índice

Apresentação

Cinco anos de Compromisso e Atitude pela Lei Maria 
da Penha: um histórico de ação conjunta

Ações da Campanha fortalecem trabalho intersetorial 
em prol dos direitos das mulheres

Portal Compromisso e Atitude é referência sobre Lei 
Maria da Penha

A importância da produção de dados e 
informações sobre violência contra as 
mulheres

Ações para garantir o acesso das mulheres 
em situação de violência à Justiça

Parceiros da Campanha Compromisso e 
Atitude atuam na prevenção à violência 
doméstica em seus Estados

5

12

23

30

3

37

apresentação

18



CADERNO ESPECIAL  campanha4 5CADERNO ESPECIAL  campanhaC L I Q U E  A Q U I  >>  Í N D I C E C L I Q U E  A Q U I  >>  Í N D I C E

apresentação

L
ançada em agosto de 2012, a Campanha Compro-
misso e Atitude pela Lei Maria da Penha – A lei 
é mais forte é uma articulação que busca fortalecer 
os esforços nos âmbitos municipal, estadual e fede-
ral para garantir a efetivação da Lei Maria da Penha 

em todo o território nacional. Ao longo de cinco anos, a 
Campanha somou ações e alcançou amplo reconhecimen-
to entre os operadores da Lei e gestores das políticas públi-
cas de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Uma das importantes iniciativas articuladas no âmbito da 
Campanha foi a criação do Portal Compromisso e Atitude, 
um espaço em que a comunicação estratégica está a serviço 
do fortalecimento das instituições e políticas públicas necessá-
rias para ampliar a efetivação dos direitos das mulheres. 

Buscando apresentar uma síntese das conquistas e 
desafios e divulgar as ações dos órgãos parceiros e das 
empresas apoiadoras da Campanha, o Portal divulga 
este caderno especial sobre o trabalho de articulação 
e troca de experiências desenvolvido ao longo de cinco 
anos de compromissos e atitudes. 

As seis matérias produzidas especialmente 
para esta publicação reúnem entrevistas e in-
formações sobre a trajetória da Campanha, suas 
principais ações e as ferramentas que disponibi-
liza. Traz ainda a avaliação de profissionais que 
atuam diariamente na efetivação da Lei Maria da 
Penha sobre a importância da atuação articulada 
e multidisciplinar. 1

Cinco anos de Compromisso e
atitude pela lei maria da penha:

um histórico de ação conjunta

http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre-a-campanha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre-a-campanha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre-a-campanha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/
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A
rticular as ações dos poderes 
públicos e instituições do Es-
tado para fortalecer a aplica-
ção da Lei Maria da Penha. A 
partir desse objetivo foi lan-

çada em agosto de 2012 a Campanha 
Compromisso e Atitude pela Lei Maria 
da Penha – A lei é mais forte, resulta-
do da cooperação entre o Poder Judici-
ário, o Ministério Público, a Defensoria 
Pública e o Governo Federal, por meio 
da então Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República e 
do Ministério da Justiça. Com o passar 
dos anos, a ação somou novos parcei-
ros, como a Câmara dos Deputados, o 
Senado Federal e empresas públicas 
e privadas (conheça os parceiros no 
Portal Compromisso e Atitude).

Cinco anos de Compromisso e atitude
pela lei maria da penha: um histórico de ação conjunta

Durante cinco anos, a iniciativa so-
mou conquistas e alcançou amplo reco-
nhecimento entre os profissionais dos 
sistemas de segurança e justiça. Assim, a 
Campanha se consolidou como uma ação 
de cidadania que busca o envolvimento 
e o engajamento interinstitucional para 
efetivação da Lei 11.340/2006, por meio 
da mudança de atitudes e procedimen-
tos, de um melhor acolhimento das mu-
lheres e da adequada responsabilização 
dos autores de violências. Tornou-se um 
estímulo à articulação entre profissionais 
que atuam na rede de enfrentamento à 
violência contra as mulheres, fortalecen-
do a troca de experiências e a criação de 
novas estratégias, conforme apontam 
representantes de instituições parceiras 
neste caderno especial.

InforMAção eM ProL dos
dIreItos dAs MuLheres

No seu primeiro ano, a Campa-
nha Compromisso e Atitude realizou 
eventos de adesão à iniciativa por todo 
o país, em que governos estaduais e 
prefeituras e órgãos do Poder Judiciário, 
Ministério Público e Defensoria Pública 
nos âmbitos federal e estadual assumi-
ram o compromisso de promover ações 
articuladas e integradas para a efetiva 
implementação da Lei Maria da Penha e 
o fortalecimento das políticas de enfren-
tamento à violência contra as mulheres.

No mesmo período foi criado o Portal 
Compromisso e Atitude, um espaço su-
prainstitucional na internet a serviço da 
divulgação de informações e ações rele-

Cinco anos de Compromisso e atitude
pela lei maria da penha: um histórico de ação conjunta

vantes dos parceiros e apoiadores. Dispo-
nibilizando acesso a um grande conjunto 
de publicações, artigos, notícias, recomen-
dações, diretrizes, pesquisas e jurispru-
dência sobre violência contra as mulheres, 
o Portal tornou-se fonte de referência para 
profissionais e pesquisadores.

>> saiba mais consultando 
neste caderno: Portal Com-
promisso e Atitude é referên-
cia sobre Lei Maria da Penha 
na matéria sobre as ações de 
comunicação da Campanha

Além das ações de comunicação, a 
equipe da Portal Compromisso e Atitude 
também monitorou alguns casos emble-
máticos de violência contra as mulheres, 

como os julgamentos de grande reper-
cussão nacional, buscando acompanhar 
a atuação dos operadores do Direito en-
volvidos, além de chamar atenção para 
a gravidade do problema e da importân-
cia da não culpabilização da mulher: os 
assassinatos de eliza samúdio (2013) 
e de Mércia nakashima (2013) e o 
estupro coletivo e assassinato de 
duas mulheres no município de 
Queimadas/PB (2014), o estupro 
coletivo de duas adolescentes pela 
banda new hit no município de ruy 
Barbosa/BA (2012) e o homicídio 
de Amanda Bueno (2015).

fortALeCIMento dA CAMPAnhA: 
Adesões e ArtICuLAções

Além da difusão de conteúdos por 

meio do Portal Compromisso e Atitu-
de, um passo importante para a ins-
titucionalização da Campanha foi sua 
incorporação ao Programa Mulher, 
Viver sem Violência, lançado pelo 
governo federal em março de 2013. Na 
cláusula referente ao fortalecimento e 
correta aplicação da Lei Maria da Pe-
nha, que consta do termo de adesão ao 
Programa assinado por 26 unidades da 
federação, as instituições participantes 
assumiram o compromisso de atuar de 
forma articulada por meio da Campa-
nha Compromisso e Atitude, propon-
do e executando ações educativas, 
preventivas e de fortalecimento da Lei 
(veja a cláusula no box a seguir).

http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre-a-campanha/parceiros-da-campanha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre-a-campanha/parceiros-da-campanha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/
http://www.compromissoeatitude.org.br/
http://www.compromissoeatitude.org.br/portal-compromisso-e-atitude-e-referencia-sobre-lei-maria-da-penha
http://www.compromissoeatitude.org.br/portal-compromisso-e-atitude-e-referencia-sobre-lei-maria-da-penha
http://www.compromissoeatitude.org.br/portal-compromisso-e-atitude-e-referencia-sobre-lei-maria-da-penha
http://www.compromissoeatitude.org.br/portal-compromisso-e-atitude-e-referencia-sobre-lei-maria-da-penha
http://www.compromissoeatitude.org.br/portal-compromisso-e-atitude-e-referencia-sobre-lei-maria-da-penha
http://www.compromissoeatitude.org.br/caso-eliza-samudio/
http://www.compromissoeatitude.org.br/caso-mercia-nakashima/
http://www.compromissoeatitude.org.br/estupro-coletivo-e-assassinatos-em-queimadas
http://www.compromissoeatitude.org.br/estupro-coletivo-e-assassinatos-em-queimadas
http://www.compromissoeatitude.org.br/estupro-coletivo-e-assassinatos-em-queimadas
http://www.compromissoeatitude.org.br/caso-new-hit-estupro-coletivo-de-duas-adolescentes-em-ruy-barbosaba/
http://www.compromissoeatitude.org.br/caso-new-hit-estupro-coletivo-de-duas-adolescentes-em-ruy-barbosaba/
http://www.compromissoeatitude.org.br/caso-new-hit-estupro-coletivo-de-duas-adolescentes-em-ruy-barbosaba/
http://www.compromissoeatitude.org.br/caso-new-hit-estupro-coletivo-de-duas-adolescentes-em-ruy-barbosaba/
http://www.compromissoeatitude.org.br/programa-mulher-viver-sem-violencia-2015/
http://www.compromissoeatitude.org.br/programa-mulher-viver-sem-violencia-2015/
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Programa Mulher Viver Sem Violência
CLÁUSULA QUINTA 

DO FORTALECIMENTO E EFETIVA
IMPLEMENTAÇÃO DA
LEI MARIA DA PENHA

Os partícipes assumem reciprocamente o compromis-
so de atuar de maneira articulada e em parceria, propi-
ciando as condições necessárias para a implementação 
da Campanha “Compromisso e Atitude pela Lei Maria 
da Penha – a Lei é mais forte”, propondo e executando 
ações educativas, preventivas e de fortalecimento da 
Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, com as seguintes 
atribuições, observada a esfera de atuação:

I – Promover a formação e capacitação permanente dos 
agentes na temática da violência de gênero contra as 
mulheres, através de seminários, palestras, encontros, 
campanhas e cursos multidisciplinares;

II – Estimular a mudança cultural, a partir da dissemi-
nação de atitudes isonômicas, da prática de valores éti-
cos e de respeito à diversidade de gênero no âmbito do 
sistema de justiça e segurança pública;

III – Promover ações que visem dar celeridade aos jul-
gamentos dos casos de violência contra as mulheres, 
em especial de crimes de violência sexual e homicídio 
contra as mulheres;

IV – Intercambiar informações, documentos e apoio 
técnico institucional, necessários à fiel execução do ob-
jetivo do presente instrumento;

V – Unificar os registros de dados dos atendimentos e 
de processos para fins de estatísticas e divulgação de 
informações sobre a Lei 11.340/2006, em especial a 
identificação das vítimas de crimes de violência sexual 
e homicídio contra as mulheres; e

VI – Monitorar as ações desenvolvidas, divulgando 
seus resultados periodicamente.

Cinco anos de Compromisso e atitude
pela lei maria da penha: um histórico de ação conjunta

Cinco anos de Compromisso e atitude
pela lei maria da penha: um histórico de ação conjunta

Um ano depois, a Campanha ganhou 
a adesão do Poder Legislativo e do setor 
empresarial. A partir de sua adesão em 
março de 2014, Câmara e Senado com-
prometeram-se a dar prioridade aos PLs 
que auxiliem a efetivação da Lei Maria 
da Penha, sobretudo aqueles que haviam 
sido propostos pela Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito sobre Vio-
lência contra a Mulher (CPMI-VCM), que 
investigou em 2011 e 2012 as conquistas 
e obstáculos para fruição dos direitos pre-
vistos em lei no dia a dia das brasileiras.

Entre os PLs estava a proposta de nº 
8305/2014, sancionada em março de 
2015 e transformada na Lei Ordinária de 
nº 13.104/2015, que tipifica e qualifica o 
feminicídio – o homicídio de mulheres em 
decorrência de violência doméstica ou em 
contexto de discriminação. A proposta de 
lei feita pela CPMI-VCM originalmente de-
finia feminicídio como a forma extrema de 

violência de gênero que resulta na morte 
da mulher, apontando como circunstân-
cias possíveis a existência da relação ínti-
ma de afeto ou parentesco entre o autor 
do crime e a vítima; a prática de qualquer 
tipo de violência sexual contra a vítima, 
antes ou após a morte; e mutilação ou 
desfiguração da mulher, também antes ou 
após a morte.

O texto sofreu alterações na tramitação 
na Câmara e no Senado e, no momento da 
aprovação no Congresso Nacional, diante 
de pressões conservadoras de parlamen-
tares, a palavra ‘gênero’ foi retirada da Lei, 
mas o conceito segue sendo essencial para 
a aplicação da lei que, se aplicada com 
perspectiva de gênero, continua sendo 
uma conquista importante para tirar o pro-
blema da invisibilidade, conforme aponta 
o dossiê feminicídio.

Outro avanço no Congresso Nacional 

foi a criação do observatório da Mulher 
contra a Violência (oMV) do Senado, 
em março de 2016, com a missão de ser 
uma plataforma de referência nacional e 
internacional em dados, pesquisas, análi-
ses e intercâmbio entre as principais ins-
tituições que atuam no enfrentamento à 
violência contra as mulheres e que possa 
ser acessada e consultada via internet. 
A criação do Observatório atende outra 
recomendação da CPMI, que aponta a 
necessidade de criação de observatórios 
de monitoramento “para dar conta do con-
trole social, necessário para a eficácia da 
legislação em vigor”.

eMPresAs tAMBéM se
tornAM PArCeIrAs

O comprometimento de empresas 
públicas e privadas com o enfrenta-
mento à violência contra as mulheres 
também ampliou o alcance da men-
sagem da Campanha Compromisso e 

http://www.compromissoeatitude.org.br/mapa-da-cpmi/
http://www.compromissoeatitude.org.br/mapa-da-cpmi/
http://www.compromissoeatitude.org.br/mapa-da-cpmi/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/capitulos/o-que-e-feminicidio/#feminicidio-no-codigo-penal-brasileiro
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv
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Atitude. Em março de 2014, o Grupo 
Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Avon, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Fe-
deral, Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, Empresa Brasil de Comuni-
cação, Fundação Vale, Itaipu, Petrobras 
e Petrobras Distribuidora passaram a 
integrar as ações de conscientização 
sobre violência doméstica e familiar.

A partir da assinatura do termo de 
adesão, foram estabelecidos planos de 
trabalho para cada uma das empresas, 
com ações previstas para o período de 
um ano. Entre as atividades, as empresas 
trabalharam na divulgação da Central de 
Atendimento à Mulher – Ligue 180, para 
sensibilizar e ampliar o conhecimento do 
público interno e/ou externo da empresa 
acerca dos direitos das mulheres e o en-

frentamento à violência e divulgar infor-
mações sobre a legislação vigente.

Entre as ações desenvolvidas pelas 
empresas apoiadoras da Campanha des-
taca-se ainda a 9ª edição da Caravana 
siga Bem, um amplo trabalho de cons-
cientização sobre a violência doméstica 
realizado pela Petrobras e Petrobras Distri-
buidora, em parceria com outras empresas 
e com a ONU. De maio de 2015 a fevereiro 
de 2016, o projeto percorreu 32 mil quilô-
metros de estradas, visitando mais de 110 
cidades em 22 estados e o Distrito Federal.

InstItuIções do sIsteMA
de justIçA reAfIrMAM

IMPortânCIA dA CAMPAnhA
Com uma trajetória de engajamento 

pela efetivação da Lei Maria da Penha, a 

Campanha conquistou amplo reconheci-
mento entre os operadores do Direito – o 
que motivou a aprovação de moções que 
reafirmam a importância estratégica da 
Compromisso e Atitude pelo Fórum Na-
cional de Juízes de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher (Fonavid) e pela 
Comissão Permanente de Combate à Vio-
lência Doméstica e Familiar contra a Mu-
lher (Copevid), do Conselho Nacional de 
Procuradores Gerais (CNPG).

Juízes especializados em violência do-
méstica e familiar aprovaram a moção du-
rante o 8º Fonavid, que aconteceu em Belo 
Horizonte (MG), de 9 a 12 de novembro de 
2016. O texto destacou a importância da 
Campanha Compromisso e Atitude pela 
Lei Maria da Penha, apontando a necessi-
dade de sua continuação.

Cinco anos de Compromisso e atitude
pela lei maria da penha: um histórico de ação conjunta

Já os integrantes da Copevid aprova-
ram a moção pela continuidade da Cam-
panha na reunião ordinária realizada de 
9 a 12 de novembro de 2016, em Belém 
(PA). O texto já havia sido referendado por 
todos os promotores e promotoras que 
participaram do Encontro Nacional da Co-
pevid, em setembro, no Paraná.

“A moção tem em vista a importância e 
relevância histórica da Campanha Compro-

misso e Atitude pelo fortalecimento da Lei 
Maria da Penha e pela integração promovida 
entre todos os atores do sistema de justiça, 
além da difusão dos trabalhos desenvolvi-
dos. A Campanha foi e está sendo funda-
mental no processo de implementação da 
Lei Maria da Penha e no fortalecimento das 
mulheres brasileiras”, ressalta a promotora de 
justiça do Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP) e então coordenadora-geral da 
Copevid, Valéria Diez Scarance Fernandes.

À frente da coordenação da Comissão 
de Proteção e Defesa dos Direitos da Mu-
lher do Colégio Nacional dos Defensores 
Públicos Gerais (Condege), a defensora 
Dulcielly Nóbrega de Almeida também 
destacou a importância da Campanha.

“Foi uma iniciativa brilhante da SPM 
no sentido de articular o sistema de justi-
ça. Pela primeira vez trabalhamos de uma 
forma muito colaborativa. Essa Campanha 
realmente foi e é extremamente impor-
tante do ponto de vista da articulação e 
integração dos parceiros, porque noticia 
as boas práticas. Antes, mesmo traba-
lhando conjuntamente, estávamos muito 
fechados nas nossas próprias realidades. 
A Campanha fez uma articulação nacional, 
promovida pela SPM. É importantíssimo 
e esperamos que essa ação continue por 
muito tempo”, ressalta a defensora Dul-
cielly Nóbrega de Almeida .

“Essa Campanha foi a primeira em nível nacional a respeito dessa temática, o combate 
da violência doméstica. O Portal Compromisso e Atitude está sempre reproduzindo as ma-
térias que são do interesse dessa temática, como as decisões dos tribunais, mostrando para 
a sociedade o avanço e a evolução desses entendimentos. Isso tem sido muito importante 
para integrar realmente a política da prevenção. Os meios de comunicação têm que fazer 
essa abordagem e as campanhas são imprescindíveis para isso”, avalia a juíza Madgéli 
Frantz Machado, titular do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e presidente do 8º Fonavid.

Cinco anos de Compromisso e atitude
pela lei maria da penha: um histórico de ação conjunta

http://www.compromissoeatitude.org.br/caravana-siga-bem-e-onu-promovem-direitos-humanos-pelas-estradas-do-brasil-onu-22082016/
http://www.compromissoeatitude.org.br/caravana-siga-bem-e-onu-promovem-direitos-humanos-pelas-estradas-do-brasil-onu-22082016/
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ações da Campanha fortalecem trabalho intersetorial
em prol dos direitos das mulheres

A
rticular e mobilizar os siste-
mas de segurança e justiça 
para fortalecer a implemen-
tação da Lei Maria da Penha: 
este é o principal objetivo da 

Campanha Compromisso e Atitude. As 
ações promovidas em todo o país no 
âmbito da iniciativa, desde seu lança-
mento em agosto de 2012, permitiram 
o fortalecimento do diálogo entre juízes, 
promotores e defensores públicos, ges-
tores de políticas, delegados e policiais, 
equipes multidisciplinares, profissionais 
de saúde e outros envolvidos na chama-
da rede de atendimento – ou seja, os 
diversos serviços envolvidos no enfren-
tamento à violência contra as mulheres.

Buscando compartilhar estratégias 
que deram certo nessa trajetória, este 
caderno especial reúne informações 
sobre duas ações promovidas por par-
ceiros da Campanha, que foram exitosas 

em promover a integração entre esses 
diferentes atores: uma delas foi a rea-
lização de workshops e diálogos que 
reuniram diferentes profissionais da 
rede de atendimento para discutir como 
garantir acolhimento e a efetivação dos 
direitos das mulheres nas diferentes re-
alidades vividas; a outra foi a criação de 
uma coordenação da campanha em ní-
vel estadual em São Paulo, inciativa que 
aproximou os representantes das diver-
sas instituições envolvidas na aplicação 
da Lei Maria da Penha.

CAMPAnhA estIMuLA
enContros e IntegrAção
Um exemplo foi o Workshop Inter-

nacional Violência contra a Mulher, 
realizado em março de 2015, em São 
Paulo, com o intuito de promover entre 
os diferentes setores envolvidos o diálo-
go e a reflexão sobre suas práticas para 
compartilhar experiências e procedimen-

tos para estabelecer um trabalho conjun-
to e cooperativo. O evento  foi realizado 
em São Paulo, a partir da parceria Avon 
Foundation/Vital Voices e Instituto Patrí-
cia Galvão, com o apoio institucional das 
secretarias de Políticas para as Mulheres 
do governo federal e da Prefeitura de São 
Paulo, bem como com a colaboração das 
instituições parceiras da Campanha Com-
promisso e Atitude nos níveis nacional, 
estadual e municipal.

Ao longo de três dias, os desafios 
cotidianos da aplicação da Lei Maria da 
Penha foram debatidos por 55 represen-
tantes do Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Segurança Pública 
e profissionais dos serviços públicos de 
saúde e assistência psicossocial e da 
sociedade civil que atuam diretamente 
no acolhimento, proteção, investigação 
e julgamento de casos de violência do-
méstica e familiar. Com foco em repensar 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/trabalho-em-rede-com-foco-na-mulher-e-central-para-garantir-direitos/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/trabalho-em-rede-com-foco-na-mulher-e-central-para-garantir-direitos/
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práticas para estabelecer um trabalho 
conjunto e cooperativo, em que o centro 
é a segurança da mulher, evento propõe 
que os integrantes dos diferentes setores 
dialoguem e reflitam sobre suas práticas 
para compartilhar experiências e cons-
truir conjuntamente novos caminhos para 
superar velhos problemas.

Em 2017, o Instituto Avon, uma das 
empresas parceiras da Campanha, não 
só repetiu, como expandiu a iniciativa: 
em parceria com a ONG Vital Voices, 
realizou o 2º Workshop Internacional de 
Acesso à Justiça do Programa “Respos-
tas Eficazes à Violência Contra as Mu-
lheres” – edição que aconteceu em três 
capitais: Brasília, São Paulo e Fortaleza.

Durante o encontro em São Paulo, a 
gerente sênior do Instituto Avon, Daniela 
Grelin, destacou a importância da atua-
ção conjunta para uma resposta coletiva.

Em sentido semelhante, uma das par-
ticipantes do evento, a coronel Helena San-
tos, lembrou que “a integração dos agen-
tes é fundamental para que a mudança se 
efetive, para a mudança de consciência de 
homens e mulheres”, reforçou, citando o 
artigo 8º da Lei Maria da Penha, que pre-
vê um conjunto articulado de ações para 
a implementação da política pública que 
visa coibir a violência doméstica e familiar.

enContro nACIonAL
Em 2016, a metodologia implemen-

tada no 1º Workshop em 2015 – a de 
reunir profissionais de diferentes áre-
as do sistema de justiça para debater 
o enfrentamento à violência contra as 
mulheres e compartilhar informações e 
práticas para fortalecer a efetivação de 
direitos – inspirou ainda a realização do 
1º encontro “diálogos no sistema 

“Esse é um problema que perpassa toda a sociedade. Mas 78% dizem que não in-
terferem em briga de casal ou interferem apenas se houver algum tipo de violência 
extrema. É pela transformação deste estado de coisas que estamos aqui hoje”, afir-
mou a gerente Daniela Grelin, fazendo referência aos dados da pesquisa “Visível 
e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil”, realizada pelo Datafolha a 
pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e com o apoio do Instituto Avon e 
do Consulado do Canadá.

ações da Campanha fortalecem trabalho
intersetorial em prol dos direitos das mulheres

de justiça para o enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres“.

O evento reuniu cerca de 60 agentes 
públicos de todas as regiões do país, que 
representaram a Defensoria, a Promoto-
ria e o Poder Judiciário de seus estados. 
O encontro foi uma oportunidade para 
esses profissionais debaterem caminhos 
para sedimentar consensos em relação 
à aplicação da Lei Maria da Penha e, ao 
mesmo tempo, pactuar responsabilida-
des em disseminar informações sobre 
este tema para toda a sociedade.

O encontro foi uma iniciativa da 
então Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres do Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial e dos 
Direitos Humanos, em articulação 
com o Fórum Nacional de Juízes de 
Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher (Fonavid), da Comissão Per-

manente de Violência Doméstica (Copevid) do Grupo Nacional de Direitos Huma-
nos do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) e da Comissão Especial 
para Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher do Colégio Nacional de Defenso-
res Públicos Gerais (Condege), no âmbito da Campanha Compromisso e Atitude.

Para os operadores do Direito presentes, a iniciativa foi muito importante, conforme 
ressaltaram em entrevista ao Portal Compromisso e Atitude na ocasião:

“Pela primeira vez reunimos o Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública de 
praticamente todos os estados brasileiros para dialogar a respeito do enfrentamento à vio-
lência contra as mulheres”, destacou a promotora de justiça Valéria Diez Scarance Fernandes.

“É um passo fundamental para otimizar a prestação de serviços, de acesso à justiça e da 
efetivação real dos direitos da mulheres, para que elas se sintam apoiadas e empodera-
das para o rompimento do ciclo de violência”, frisou o defensor Ronan Ferreira Figueira, 
da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

“É histórico estarmos os três integrantes do sistema de justiça nesta oportunidade de diálo-
go e de reflexão, para que avancemos no sentido de trabalhar de forma convergente para 
a efetividade da Lei Maria da Penha”, avaliou a Juíza de Direito Madgéli Frantz Machado.

ações da Campanha fortalecem trabalho intersetorial
em prol dos direitos das mulheres

http://www.compromissoeatitude.org.br/encontro-inedito-reune-defensores-promotores-e-juizes-para-fortalecer-aplicacao-da-lei-maria-da-penha/
http://www.forumseguranca.org.br/atividades/visivel-e-invisivel-a-vitimizacao-de-mulheres-no-brasil/
http://www.forumseguranca.org.br/atividades/visivel-e-invisivel-a-vitimizacao-de-mulheres-no-brasil/
http://www.compromissoeatitude.org.br/encontro-inedito-reune-defensores-promotores-e-juizes-para-fortalecer-aplicacao-da-lei-maria-da-penha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/encontro-inedito-reune-defensores-promotores-e-juizes-para-fortalecer-aplicacao-da-lei-maria-da-penha/
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fortALeCIMento dA CAMPAnhA 
eM níVeL estAduAL

Por meio da adesão à Campanha 
Compromisso e Atitude, a pauta da vio-
lência doméstica ganhou divulgação 
dentro das instituições que atuam no 
processo de implementação da Lei Maria 
da Penha. São Paulo foi o sétimo Estado 
a aderir à iniciativa, em março de 2013.

Desde então, representantes dos 
órgãos dos sistemas de segurança e 
justiça, gestores e ativistas de São Paulo 
passaram a realizar reuniões periódicas 
para debater estratégias conjuntas de 
atuação. À frente da Coordenadoria Esta-
dual da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar do Poder Judiciário 
do Estado de São Paulo (Comesp), um 
dos órgãos integrantes da Campanha 
Compromisso e Atitude em nível esta-
dual, a desembargadora Angélica de 
Maria Mello de Almeida destaca que a 

importância primeira da Campanha foi mostrar 
a relevância do trabalho entre os vários setores 
e agentes envolvidos no enfrentamento à vio-
lência doméstica e familiar e de gênero.

A partir da junção de esforços foi possível identificar e im-
plementar ações para melhoria do atendimento à mulher. A 
instalação de varas especializadas em violência doméstica foi 
uma das necessidades apontadas pelo grupo. O estado de São 
Paulo conta hoje com dez varas especializadas – sete na capital 
e três no interior, além de quatro anexos de violência domésti-
ca. Anualmente chegam ao Judiciário paulista cerca de 53 mil 

“Foi um desafio aceito pelo TJSP na medida em que nós, operadores do Direito, e 
especialmente nós, juízes, não estávamos acostumados a trabalhar em grupo. Essa 
discussão com vários setores da comunidade estimulou uma intervenção que está 
se aperfeiçoando, no sentido de acolher a mulher desde o início, para que ela tenha 
acesso e venha a juízo, demandando sua condição de risco de violência doméstica e 
familiar ou risco de gênero, e para que esse atendimento se dê de uma forma efetiva 
e eficaz até o final”, afirma a desembargadora Angélica de Maria Mello de Almeida.

ações da Campanha fortalecem trabalho
intersetorial em prol dos direitos das mulheres

novos casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

“As varas especializadas contam com 
equipe multidisciplinar, o que faz diferen-
ça no atendimento à violência doméstica, 
com a contribuição das áreas de psicolo-
gia e assistência social, contando também 
com a rede do grupo de atendimento das 
casas abrigo do município e do Estado”, re-
força a desembargadora Angélica.

Ações PArA forA
A equipe da Campanha promoveu 

ainda júris simulados de violência domés-
tica em universidades e trabalhou na sen-
sibilização de médicos legistas que atuam 
na capital paulista e Grande São Paulo, 
para garantir o detalhamento dos laudos 
de perícia nos casos de violência contra a 
mulher; reivindicou junto à Secretaria de 
Segurança Pública do Estado o cadastra-

mento e visualização das medidas prote-
tivas no sistema de Identificação Criminal 
da Polícia Militar de São Paulo. Implemen-
tou projetos sociais, como o Fênix, que dá 
a mulheres vítimas de violência doméstica 
que tiverem seus dentes comprometidos 
por traumas físicos a possibilidade de tra-
tamento odontológico gratuito, uma ini-
ciativa que, segundo a magistrada, além 
de dar condição de saúde, resgata a auto-
estima da mulher.

Para a promotora pública Valéria 
Scarance, que representa o Ministério 
Público de São Paulo no grupo da Cam-
panha Compromisso e Atitude, esta é 
uma das principais iniciativas em termos 
de políticas públicas para efetivação da 
Lei Maria da Penha.

“A Campanha conseguiu agregar Mi-
nistério Público, Poder Judiciário, Defen-

soria Pública, Poder Legislativo e Poder 
Executivo para fixação de estratégias, 
articulação para elaboração de projetos 
de lei e mobilização para campanhas 
nacionais, além de concentrar informa-
ções fundamentais e apoiar medidas 
relevantes ao longo da nossa história. 
A Campanha Compromisso e Atitude é 
uma peça fundamental para que a Lei 
Maria da Penha se torne efetivamente 
uma realidade no nosso país”, frisa a 
promotora Valéria Scarance.

O acordo celebrado em nível esta-
dual foi replicado na esfera municipal 
em quatro cidades: além da capital, que 
aderiu simultaneamente à Campanha, 
as cidades de Santo André, São José dos 
Campos e São Sebastião formalizaram 
posteriormente sua adesão.

ações da Campanha fortalecem trabalho intersetorial
em prol dos direitos das mulheres
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portal Compromisso
e atitude é referência
sobre lei maria da penha

portal Compromisso e atitude é
referência sobre lei maria da penha

O 
Portal Compromisso e Atitu-
de é um espaço na internet 
a serviço da divulgação de 
informações e ações relevan-
tes dos parceiros da Campa-

nha Compromisso e Atitude pela Lei 
Maria da Penha – A lei é mais forte. 
Além da divulgação, traz seções e conte-
údos especiais, produzidos sempre com 
objetivo de gerar os debates necessários, 
apontar avanços e desafios, estimular 
alianças em prol dos direitos das mulhe-
res e compartilhar experiências assertivas 
para a efetivação da Lei Maria da Penha.

O objetivo do Portal é mobilizar, in-
formar e sensibilizar operadores do Di-
reito, gestores e profissionais de rede de 
atendimento para fortalecer e ampliar a 
implementação da Lei Maria da Penha a 
partir de produção sistemática de conte-
údos e informações. Com estatísticas, ar-
tigos, diretrizes, pesquisas e jurisprudên-

cia entre outras informações sobre a Lei 
11.340/2006, o Portal Compromisso e 
Atitude consolidou-se ao longo de cinco 
anos como uma fonte de conteúdo espe-
cializado para o público jurídico, pesqui-
sadores e especialistas no enfrentamento 
à violência contra a mulher.

Desde 2012, o Portal Compromis-
so e Atitude pela Lei Maria da Penha 
viabilizou a produção sistemática e 
ampla disponibilização de conteúdos 
inéditos e de confiabilidade, voltados 
para subsidiar a atuação de operado-
res do sistema de Justiça e de gestores 
de políticas públicas no enfrentamento 
à violência de gênero.   Desde o lan-
çamento, em dezembro de 2012, a 
página acumulou mais de 5 milhões 
de acessos por quase 2,5 milhões de 
usuários e segue como importante ca-
nal de informação e debates sobre os 
direitos das mulheres.

estruturAdo CoMo
uMA ferrAMentA

A criação do Portal foi estruturada a 
partir de um estudo qualitativo com ope-
radores do Direito que atuam no campo 
do enfrentamento à violência contra as 
mulheres. A partir das sugestões e expec-
tativas aportadas no estudo, o Portal foi 
desenvolvido buscando subsidiar o traba-
lho dos envolvidos na aplicação da lei e no 
atendimento às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar, por meio de 
exemplos de práticas bem-sucedidas e de 
peças jurídicas de utilidade no dia a dia 
dos profissionais. As ações também con-
tam com divulgação pelas redes sociais, 
nas páginas oficiais no Facebook e Twitter, 
além de envio de boletins e publicações 
para o e-mail daqueles que se cadas-
tram pra receber informações.

Os conteúdos a serem divulgados 
são definidos por um Conselho Editorial 

http://www.compromissoeatitude.org.br/o-que-e-a-campanha-compromisso-e-atitude-pela-lei-maria-da-penha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/o-que-e-a-campanha-compromisso-e-atitude-pela-lei-maria-da-penha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/o-que-e-a-campanha-compromisso-e-atitude-pela-lei-maria-da-penha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/category/noticias/materias-exclusivas/
http://www.compromissoeatitude.org.br/category/noticias/materias-exclusivas/
http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/cadastre-se/
http://www.compromissoeatitude.org.br/cadastre-se/
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formado por profissionais especializa-
dos que representam todas as institui-
ções parceiras da Campanha Com-
promisso e Atitude. Em sua última 
reunião, o Conselho Editorial do Portal 
contava com representantes de todas 
as instituições parceiras da Campanha: 
Ministério da Justiça, Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres, Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), 
Conselho Nacional de Procuradores-Ge-
rais de Justiça (CNPG), Colégio Nacional 
dos Defensores Públicos-Gerais (Conde-
ge), Colégio Permanente de Presidentes 
de Tribunais de Justiça, Senado Federal 
e Câmara dos Deputados. O promotor Pierobom também des-

taca que artigos de interpretação de 
pontos polêmicos da Lei Maria da Penha 
e decisões judiciais de temas específicos 
são outros conteúdos presentes no site e 
que são relevantes no cotidiano de quem 
trabalha com a lei.

“O Portal tem relevância por congregar em um único espaço as principais informações 
relacionadas à violência doméstica. Se um pesquisador ou profissional da área do 
Direito tiver alguma dúvida, ele sabe que pode recorrer ao Portal da Campanha, por-
que aí estarão relacionadas as informações mais atuais e relevantes relacionadas ao 
enfrentamento da violência doméstica, tudo compilado por um Conselho Editorial que 
tem o compromisso de reunir materiais que tenham qualidade acadêmica e fidelida-
de aos princípios que norteiam a aplicação da Lei Maria da Penha”, frisa o promotor 
de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Thiago Pierobom, que 
participa do Conselho Editorial do Portal representando o CNPG.

portal Compromisso e atitude é
referência sobre lei maria da penha

Conteúdos esPeCIAIs
Em julho de 2013, o Portal lançou 

ainda uma publicação que traz reporta-
gens, artigos e entrevistas exclusivas: o 
Informativo Compromisso e Atitude. 

Produzido nas versões eletrônica 
e impressa, o Informativo traz dados e 
opiniões de especialistas e acadêmicos, 
além do conhecimento e experiência de 
juízes, procuradores, defensores e repre-
sentantes dos poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário diante do desafio de pre-
venir, coibir e responsabilizar os autores 
de violência contra as mulheres no Brasil.

O periódico se tornou mais uma 
fonte de referência trazida pelo Portal 
Compromisso e Atitude, com 15 edições 
publicadas até o final de 2017. Exemplo 
disso foi o destaque dado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep) à edição do informativo 

sobre Feminicídio, colocada como um 
dos itens de referência para a produção 
da redação do Exame Nacional do Ensino 
Médio de 2015, que teve como tema “A 
persistência da violência contra a mulher 
na sociedade brasileira”.

Na ocasião, a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres emitiu uma nota ofi-
cial parabenizando o Inep por fazer “com 
que 7.746.261 mil jovens – dos quais 
4.458.265 (57,5%) são do sexo femini-
no – refletissem sobre esta epidemia da 
violência contra a mulher, reflexo de uma 
sociedade patriarcal e machista”.

O Portal Compromisso e Atitude 
também contribuiu para ampliar o 
acesso ao relatório final da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito sobre 
Violência contra a Mulher, que inves-
tigou as políticas de enfrentamento à 
violência contra as mulheres nos 26 

Estados brasileiros e no Distrito Federal 
de março de 2012 a julho de 2013.

O relatório final da CPMI foi apresenta-
do em julho de 2013 e traz o diagnóstico 
das ações em cada Estado para a aplica-
ção da Lei Maria da Penha, recomenda-
ções aos Governos dos Estados e federal, 
propostas de legislação e alguns casos 
emblemáticos de violação aos direitos 
das mulheres. A partir desse resultado, foi 
elaborado o Mapa da CPMI, uma ferra-
menta interativa para facilitar o acesso às 
informações resultantes do trabalho de 
investigação sobre cada ente federativo.

Ações do sIsteMA de justIçA
Outro objetivo do Portal é contribuir 

para que a sociedade conheça as ações de 
juízes, promotores, defensores e demais 
profissionais que atuam na implementa-
ção da Lei Maria da Penha. Com essa fi-
nalidade, o Portal também tem noticiado 

portal Compromisso e atitude é
referência sobre lei maria da penha

http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre/parceiros-da-campanha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre/parceiros-da-campanha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/informativo-compromisso-e-atitude/
http://www.compromissoeatitude.org.br/mapa-da-cpmi/
http://www.compromissoeatitude.org.br/category/noticias/noticias-dos-tres-poderes/
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iniciativas realizadas nos diferentes 
estados do país, com destaque especial 
aos julgamentos de casos de feminicídio, 
violência sexual e violência doméstica. 

A partir do segundo semestre de 2013 
o Portal iniciou o levantamento de notí-
cias divulgadas pelos tribunais de jus-
tiça e imprensa e as reuniu em tabelas, 
realçando os principais dados de cada caso: 
vítima e agressor, datas do crime e do julga-
mento e a sentença recebida pelo réu.

Com o intuito de informar e acompa-
nhar o desdobramento de tais crimes, o 
Portal conta ainda com a seção Casos 
emblemáticos, que além de trazer o 
histórico dos crimes também mostra a 
ação do Sistema de Justiça Criminal na 
resposta a inúmeras situações de violên-
cia contra mulheres.

Hoje, o Portal da Campanha Compromisso e Atitude é a ferramenta na internet que 
disponibiliza um dos conjuntos mais amplos de materiais sobre o tema da violência con-
tra as mulheres, mantendo os atores engajados com a temática atualizados sobre as 
mais recentes alterações legislativas e decisões judiciais e sobre as práticas exemplares 
em curso que podem ser adaptadas e replicadas em seus locais de atuação e também 
repercutidas entre seus pares, em especial por meio de suas redes sociais.

“Pelos contatos e cadastramentos de usuários recebidos pelas ferramentas dispo-
níveis no próprio Portal, observa-se que essa plataforma especializada na temática da 
violência contra a mulher hoje atinge um público muito mais amplo que o original-
mente previsto, indo muito além do universo de operadores do Direito e gestores de 
políticas públicas. Hoje o Portal recebe também visitas de pesquisadores, profissionais 
de imprensa, ativistas de movimentos sociais, estudantes e outras pessoas que se in-
teressam pelo tema da violência de gênero, que tem cada vez mais mobilizado a aten-
ção de toda a sociedade. Pode-se dizer que o Portal Compromisso e Atitude agregou 
qualidade e confiabilidade à comunicação da Campanha com seu público principal e 
foi muito além, atendendo inteiramente ao propósito de ser a plataforma virtual de 
uma Campanha permanente pelo direito das mulheres a uma vida sem violência e a 
pleno acesso à Justiça”, avalia Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto 
Patrícia Galvão e editora do Portal Compromisso e Atitude.
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http://www.compromissoeatitude.org.br/category/noticias/noticias-dos-tres-poderes/
http://www.compromissoeatitude.org.br/category/noticias/noticias-dos-tres-poderes/
http://www.compromissoeatitude.org.br/category/noticias/noticias-dos-tres-poderes/
http://www.compromissoeatitude.org.br/julgamentos-de-crimes-de-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.compromissoeatitude.org.br/julgamentos-de-crimes-de-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.compromissoeatitude.org.br/julgamentos-de-crimes-de-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.compromissoeatitude.org.br/casos-emblematicos-de-assassinato-e-outros-crimes-contra-mulheres
http://www.compromissoeatitude.org.br/casos-emblematicos-de-assassinato-e-outros-crimes-contra-mulheres
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a importância da produção de dados e
informações sobre a violência contra as mulheres

S
istematizar e cobrar a produção de pesquisas e 
informações que ajudem a compreender melhor 
e enfrentar à violência contra as mulheres, confor-
me previsto na Lei Maria da Penha (saiba mais 
no box ao lado), também é um dos objetivos da 

Campanha Compromisso e Atitude.

Diretrizes sobre a produção de dados na LEI 
MARIA DA PENHA

Em seu artigo 8º, a Lei 11.340/2006 enumera como uma 
das diretrizes para as políticas públicas a serem desenvol-
vidas pela União, Estados, municípios e em ações não-go-
vernamentais: a “promoção de estudos e pesquisas, esta-
tísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva 
de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às 
consequências e à frequência da violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, para a sistematização de dados, a 
serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica 
dos resultados das medidas adotadas.”

Já no artigo 38º, a Lei determina a criação de um sistema 
de dados e informações: “as estatísticas sobre a violência 
doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas 
bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e 
Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e  
informações relativo às mulheres.

Parágrafo único.  As Secretarias de Segurança Pú-
blica dos Estados e do Distrito Federal poderão 
remeter suas informações criminais para a base de 
dados do Ministério da Justiça.”

a importância da produção de dados e informações
sobre a violência contra as mulheres

Além de sistematizar dados e es-
tatísticas divulgados por instituições 
nacionais e mecanismos internacionais 
no Portal Compromisso e Atitude, a 
Campanha também vem apoiando a 
produção de pesquisas e plataformas 
de informação: duas pesquisas nacio-
nais de opinião foram realizadas no 
âmbito da Campanha, que também deu 
suporte para a produção do dossiê fe-
minicídio.

PesQuIsAs CAPtAM PerCePção 
dA soCIedAde

No aniversário de sete anos da Lei 
Maria da Penha, a pesquisa nacional “Per-
cepção da sociedade sobre violência 
e assassinatos de mulheres”, realizada 
pelo Data Popular e Instituto Patrícia Gal-
vão com apoio da Campanha Compro-
misso e Atitude, revelou significativa pre-
ocupação da sociedade com a violência 
doméstica e os assassinatos de mulheres 
pelos parceiros ou ex-parceiros no Brasil.

Os dados mostraram que 54% dos entre-
vistados, de ambos os sexos e todas as clas-

ses sociais, conhecem uma mulher que já foi 
agredida por um parceiro e 56% conhecem 
um homem que já agrediu uma parceira.

Além de mapear a preocupação da 
sociedade, a pesquisa levantou ainda a 
percepção sobre o que mudou com a lei 
de enfrentamento à violência domés-
tica e as avaliações sobre as respostas 
do Estado frente ao problema. O estudo 
mostrou que 98% da população conhe-
ce a Lei Maria da Penha e que, para 
86% dos entrevistados, as mulheres 
passaram a denunciar mais os casos de 
violência doméstica após a Lei.

http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-e-estatisticas-sobre-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-e-estatisticas-sobre-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/
http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-mais-violencia-dentro-de-casa-do-que-em-espacos-publicos-no-brasil/
http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-mais-violencia-dentro-de-casa-do-que-em-espacos-publicos-no-brasil/
http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-mais-violencia-dentro-de-casa-do-que-em-espacos-publicos-no-brasil/
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a importância da produção de dados e
informações sobre a violência contra as mulheres

VIoLênCIA sexuAL
O apoio da Secretaria de Políti-

cas para as Mulheres e da Campanha 
Compromisso e Atitude pela Lei Maria 
da Penha tornou possível a realização 
de mais uma pesquisa em âmbito nacional, 
desta vez, com foco na violência sexual.

A pesquisa mostra que 76% das mu-
lheres e 67% dos homens consideram 
que a impunidade é o principal motivo 
para que um homem cometa uma vio-
lência sexual contra uma mulher. Quan-
do questionados sobre o que acham 
que acontece com um homem que co-
mete violência sexual, 52% consideram 
que não acontece nada, enquanto 29% 
acreditam que o agressor é preso.

O estudo revela que, para 59% 
dos entrevistados, as vítimas de vio-
lência sexual que denunciam não 
recebem o apoio de que precisam e 

segurança pública

a pesquisa perguntou também
o que costuma acontecer com uma 
mulher que denuncia que sofreu 
violência sexual:

73%
acreditam que as mulheres
são julgadas pelas pessoas

28%
afirmam que a mulher que
denuncia é considerada culpada

54%
consideram que as mulheres
não são levadas a sério

77%
pensam que as vítimas não
costumam denunciar o agressor

Fonte: pesquisa instituto patrícia Galvão/locomotiva
“percepções e comportamentos sobre violência
sexual no brasil”, 2016.

a importância da produção de dados e informações
sobre a violência contra as mulheres

Fonte: Pesquisa Instituto Patrícia Galvão/Data Popular “Percepção da sociedade sobre violência e assassinatos de mulheres”, 2013.

que 54% acreditam que as vítimas 
não contam com o apoio do Estado 
para denunciar o agressor.

74% afirmam que nenhum dele-
gado deveria perguntar para uma mu-
lher vítima de estupro como ela estava 
vestida e 54% acreditam que procurar 
uma justificativa para o estupro no 
comportamento da vítima significa cul-
par a mulher. Nove de dez entrevista-
dos (90%) consideram que quem pre-
sencia ou fica sabendo de um estupro 
e fica calado também é culpado.

Na percepção da população sobre 
o estupro chama atenção que 49% 
avaliam que a maior parte dos estu-
pros acontece dentro de casa e 64% 
concordam que o estuprador muitas 
vezes é um colega de escola ou de 
trabalho. A divulgação dos dados foi 
feita em dezembro de 2016.
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o trabalho de operadores do Direito que atuam nos casos de 
crimes contra a vida de mulheres, além de uma importante fer-
ramenta de sensibilização e advocacy junto à mídia.

Para coibir os crimes contra a vida, é preciso desde cedo 
enfrentar preconceitos, machismo, homofobia e racismo, 
aponta Farinazzo, que destaca que é preciso ainda romper a 
seletividade com que essas mortes são noticiadas, que hierar-
quizam vidas e ignoram as mulheres ‘periféricas’, que ficam 
esquecidas “por fazerem parte de um grupo que não impacta 
o interesse da grande imprensa.”

a importância da produção de dados e
informações sobre a violência contra as mulheres

“Acredito que a raiz dessa violência e da reprodu-
ção dessa violência seja os preconceitos tão presentes 
em nossa cultura, discriminações aceitas em nossa 
sociedade, presentes em nossa construção como cida-
dãos e como pessoas”, comentou durante o evento o 
promotor de justiça Flavio Farinazzo Lorza, que atua no 
3º Tribunal do Júri de São Paulo.

a importância da produção de dados e informações
sobre a violência contra as mulheres

dossIê feMInICídIo
Outra ferramenta de dados lançada com apoio da Campanha 

foi o dossiê feminicídio, uma plataforma digital com compila-
ção de dados, entrevistas, fontes e análises, que tem como objeti-
vo dimensionar e desnaturalizar práticas, enraizadas nas relações 
pessoais e instituições, que corroboram com a perpetuação da vio-
lência contra as mulheres.

A plataforma foi construída a partir de diversas pesquisas, da-
dos, documentos e legislações de referência. Também foram en-
trevistadas dezenas de especialistas de todas as regiões do país 
– pesquisadoras, operadores do Direito, profissionais que atuam 
no enfrentamento à violência, gestores, peritos, delegados, ativis-
tas feministas, antirracistas e que defendem direitos de mulheres 
lésbicas, bis, transexuais, travestis e outros.

A plataforma foi lançada em novembro de 2016 e, no mes-
mo mês, foi apresentada a promotores do Ministério Pú-
blico de são Paulo que atuam nos Tribunais do Júri da capital 
paulista. Na ocasião, o Dossiê Feminicídio foi apontado pelos 
profissionais que atuam no Tribunal do Júri como uma plata-
forma útil e estratégica para informar, sensibilizar e subsidiar 

O Dossiê está disponível pelo endereço www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/
http://www.compromissoeatitude.org.br/dossie-feminicidio-ferramenta-estrategica-para-a-midia-e-operadores-do-direito/
http://www.compromissoeatitude.org.br/dossie-feminicidio-ferramenta-estrategica-para-a-midia-e-operadores-do-direito/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/
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5
ações para garantir o
acesso das mulheres em
situação de violência à Justiça

ações para garantir o acesso das mulheres
em situação de violência à Justiça

A 
Campanha Compromisso e Atitude foi lançada com 
um grande objetivo: garantir a celeridade dos proces-
sos e aumentar o número de julgamentos de casos 
de assassinatos e violência sexual contra as mulheres 
para, assim, diminuir a sensação de impunidade vi-

venciada pela população brasileira em relação a tais crimes.

Esse e outros macro-objetivos (ver box ao lado) da Campa-
nha têm se materializado em ações concretas das instituições 
parceiras no Sistema de Justiça em nível nacional. Esta matéria 
reúne informações sobre ações promovidas no âmbito do Poder 
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública que buscam 
efetivar importantes aspectos da Lei Maria da Penha para ga-
rantir o acesso das mulheres à justiça – como a celeridade no 
encaminhamento dos casos e a capilarização dos equipamentos 
de atendimento.

ObjETIVOS DA CAMPANHA

A Campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria 
da Penha – A lei é mais forte tem como objetivo unir e 
fortalecer os esforços nos âmbitos municipal, estadual 
e federal para dar celeridade aos julgamentos dos ca-
sos de violência contra as mulheres e garantir a correta 
aplicação da Lei Maria da Penha.

Os macro-objetivos da Campanha Compromisso e Ati-
tude são:

• Envolver todos os operadores de Direito no en-
frentamento à impunidade, bem como no esforço de 
responsabilização de agressores e assassinos de mu-
lheres no país.

• Contribuir para uma percepção mais favorável da 
sociedade em relação ao Estado representado pelas 
instituições que compõem o sistema de Justiça e o 
Poder Executivo em relação à efetiva aplicação da 
Lei Maria da Penha.

• Mobilizar, engajar e aproximar toda a sociedade no en-
frentamento à impunidade e à violência contra a mulher.
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ações para garantir o acesso das
mulheres em situação de violência à Justiça

CeLerIdAde no judICIárIo 
Dados dos Tribunais de Justiça do 

país, levantados pelo estudo justiça 
em números, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), mostram que, em 2015, as 
medidas protetivas expedidas no âmbito 
da Lei Maria da Penha estiveram entre 
as vinte principais demandas por classe 
no Judiciário nacional. Foram mais de 
328 mil medidas protetivas de urgência, 
ocupando o 17º lugar entre as demandas 
jurídicas de todo o país e a 10ª em nível 
da justiça estadual.

Foi também neste mesmo ano que a 
presidente do Supremo Tribunal Federal e 
do CNJ, ministra Cármen Lúcia, deu início à 
Campanha Justiça pela Paz em Casa, mobi-
lização que visa dar celeridade aos proces-
sos e julgamentos de crimes de violência 
contra mulheres e feminicídio. A iniciativa 
chegou a sua nona edição em 2017, reali-

zada no final de novembro, e vem ao longo dos anos contribuindo 
para colocar em pauta o enfrentamento à violência contra a mulher 
dentro dos tribunais.

Durante o IX Fonavid  – o Fórum Nacional de Juízes de Vio-
lência Doméstica e Familiar, realizado em Natal (RN) de 7 a 10 
de novembro – a juíza auxiliar da Presidência do CNJ, Andremara 
Santos, apresentou dados do Departamento de Pesquisa Judiciá-
ria sobre os resultados alcançados pela Justiça pela Paz em Casa.

“A Justiça pela Paz em Casa permitiu que fossem apurados dados, per-
mitiu aferir a celeridade a essas questões decorrentes de violência do-
méstica. Nas oito edições desde o ano de 2015, a Campanha Justiça 
pela Paz em Casa acumulou aprovação de 100.560 sentenças, realiza-
ção de 118.295 audiências, 860 júris, deferimento de 50.936 medidas 
protetivas de urgência, além da redução do acervo em 206.438 proces-
sos. Isso é uma prestação de contas do que tem sido feito e do que deve 
ser feito”, ressaltou  a juíza auxiliar da Presidência do CNJ, Andremara 
Santos durante o IX Fonavid.

ações para garantir o acesso das mulheres
em situação de violência à Justiça

Nesse sentido, a juíza do CNJ apre-
sentou a Política nacional de Comba-
te à Violência contra as Mulheres do 
Cnj, discutindo a atuação do Conselho 
no enfrentamento à violência. A política, 
instituída em março de 2017 pela minis-
tra Carmén Lúcia por meio da Portaria 
nº 15/2017, tem como objetivo “fomen-
tar a criação e a estruturação de unida-
des judiciárias, nas capitais e no interior, 
especializadas no recebimento e no pro-
cessamento de causas cíveis e criminais 
relativas à prática de violência doméstica 
e familiar contra a mulher baseadas no 
gênero, com a implantação de equipes 
de atendimento multidisciplinar”.

Embora tenham sido criados em 
muitas cidades brasileiras, o aumento do 
número e a distribuição das varas e jui-
zados especializados no Brasil continuam 
sendo uma reivindicação constante dos 

profissionais que atuam na aplicação da 
Lei Maria da Penha. Em 2017, o relató-
rio Justiça em Números mostrou que as 
varas e juizados haviam chegado a 105 
e este número já aumentou para 114 
unidades que atuam exclusivamente na 
aplicação da Lei Maria da Penha, mas 
ainda com grande concentração nas ca-
pitais, segundo notícia do Cnj sobre o 
Mapa de Produtividade Mensal de 2016, 
elaborado pelo Conselho.

Para a juíza do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul Madgéli Frantz 
Machado, que presidiu o VIII Fonavid, 
é preciso que o Sistema de Segurança 
Pública e o Judiciário invistam na estru-
tura de atendimento às mulheres em 
situação de violência doméstica para 
lidar com a crescente demanda de ca-
sos. A juíza reforça ainda que, além de 
criar varas especializadas, é preciso que 
todas sejam devidamente equipadas e 
que contem com equipes multidiscipli-
nares para lidar com a complexidade 
da violência contra a mulher.

“A violência é algo que não somente o jurídico vai resolver. O juiz precisa 
do técnico, do psicólogo, do assistente social, para compreender aque-
la situação e fazer os encaminhamentos para a rede, para os serviços 
adequados, e de muitas políticas públicas, especialmente na questão 
da saúde, e da assistência social”, frisa a juíza Madgéli Frantz Machado.

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/03/48676a321d03656e5e3a4f0aa3519e62.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/03/48676a321d03656e5e3a4f0aa3519e62.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/03/48676a321d03656e5e3a4f0aa3519e62.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/03/48676a321d03656e5e3a4f0aa3519e62.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/03/48676a321d03656e5e3a4f0aa3519e62.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/juizados-de-violencia-domestica-ainda-sao-insuficientes-no-interior-do-pais/
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MInIstérIo PúBLICo CoLoCA feMInICídIo eM PAutA
Em 2016, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Públi-

ca (Enasp) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
adotou a redução de feminicídios como meta. De acordo com 
o conselheiro do CNMP Valter Shuenquener, o primeiro esforço 
concentrado gerou uma redução de mais de 50% no número de 
inquéritos de feminicídio em tramitação em 2016. 

Já os resultados do segundo esforço da Enasp para a redução 
dos inquéritos  foram divulgados em evento realizado no dia 10 de 
maio de 2017, em Fortaleza (CE): entre março de 2016 e março de 
2017, foram abertos 2.925 inquéritos de feminicídio no Brasil. Des-
te total, 1.663 tiveram baixa, resultando em 1.474 denúncias, 101 
arquivamentos e 88 desclassificações; enquanto os outros 1.262 
casos estão sendo investigados, segundo informações do Minis-
tério Público do Ceará.

Outro avanço na mensuração da violência contra a mulher 
foi a aprovação por unanimidade pelo CNMP da criação do Ca-
dastro nacional de Violência doméstica e familiar contra 
a Mulher, também em 2016. Criado pela resolução CnMP nº 
135/2016, depois alterada pela resolução nº 167/2017. O 

banco de dados é alimentando por informações dos Ministérios 
Públicos estaduais sobre os processos em que haja aplicação da Lei 
Maria da Penha, incluindo os casos de feminicídio em contexto de 
violência doméstica contra a mulher. Em artigo ao Informativo 
Compromisso e Atitude, o conselheiro do CNMP explica que a 
taxonomia desenvolvida para o Cadastro é minuciosa e permite 
conhecer melhor as circunstâncias e contextos dos crimes.

“É possível, por exemplo: verificar a idade do agressor e sua 
escolaridade; o local e circunstâncias da agressão, como dia e 
horário; a situação da vítima; entre tantas outras possibilidades. 
O resultado dessa iniciativa já oferece efeitos práticos. Pesquisa-
dores das mais diversas áreas já têm material para estudo. Além 
disso, operadores do Direito têm a chance inédita de lançar mão 
do CNVD para moldar a persecução criminal, o que será uma 
enorme contribuição à proteção da mulher”, frisa o conselheiro 
Valter Shuenquener.

ações para garantir o acesso das
mulheres em situação de violência à Justiça

defensorIA PúBLICA
defIne ProtoCoLo 

Uma das grandes inovações jurídicas 
da Lei Maria da Penha é a previsão de 
um defensor público ou advogado para 
defender os direitos não apenas dos réus, 
como das vítimas nos casos de violência 
doméstica e familiar – assistência que 
pode ser decisiva para que a mulher seja 
informada e orientada sobre seus direitos 
e se apodere deles para romper o ciclo de 
violência, conforme aponta a defensora 
Juliana Belloque, no livro Lei Maria da 
Penha comentada em uma perspec-
tiva jurídico-feminista (Carmen hein 
de Campos, org., 2011).

Tornar o direito previsto em realidade, 
porém, ainda é um desafio no Brasil, cuja 
superação passa desde a destinação de 
recursos humanos e financeiros para o 
enfrentamento à violência de gênero até 
a assimilação das inovações da Lei Ma-
ria da Penha pelas Defensorias Públicas 
estaduais.

Buscando avançar na materialização 
desse direito, o Colégio Nacional de Defen-
sores Públicos-Gerais (Condege) – institui-
ção parceira da Campanha Compromisso 
e Atitude – assinou em junho de 2014 um 
protocolo de intenções para a criação de 
núcleos estaduais especializados no aten-

dimento às mulheres vítimas de violência 
em todas as Defensorias Públicas e sua 
institucionalização. Em outubro do mes-
mo ano, o Condege aprovou o Protocolo 
Mínimo de Padronização do Acolhi-
mento e Atendimento da Mulher em 
situação de Violência doméstica e fa-
míliar no âmbito das Defensorias Públicas 
Estaduais e do Distrito Federal.

Além das diretrizes gerais, o docu-
mento define em seu primeiro capítulo 
os padrões específicos para a criação dos 
Núcleos de Defesa da Mulher (Nudem), 
com recomendações referentes à loca-
lização, instalações, espaço físico e atri-

ações para garantir o acesso das mulheres
em situação de violência à Justiça

http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-e-tema-de-evento-organizado-pela-enasp-no-ceara/
http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-e-tema-de-evento-organizado-pela-enasp-no-ceara/
http://www.compromissoeatitude.org.br/saiba-mais-sobre-o-sistema-de-cadastro-nacional-de-violencia-domestica-contra-mulher-do-cnmp/
http://www.compromissoeatitude.org.br/saiba-mais-sobre-o-sistema-de-cadastro-nacional-de-violencia-domestica-contra-mulher-do-cnmp/
http://www.compromissoeatitude.org.br/saiba-mais-sobre-o-sistema-de-cadastro-nacional-de-violencia-domestica-contra-mulher-do-cnmp/
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-1351.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-1351.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2017/05/CNMP_Resolucao167_violenciadomestica23052017.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/de-volta-para-o-futuro-o-cnvd-como-ferramenta-revolucionaria-para-mudar-o-enfrentamento-a-violencia-e-salvar-vidas-por-valter-shuenquener/
http://www.compromissoeatitude.org.br/de-volta-para-o-futuro-o-cnvd-como-ferramenta-revolucionaria-para-mudar-o-enfrentamento-a-violencia-e-salvar-vidas-por-valter-shuenquener/
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/02/2_artigos-27-e-28.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/02/2_artigos-27-e-28.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/02/2_artigos-27-e-28.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/02/2_artigos-27-e-28.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/12/cartilha_condege-Protocolo-M%C3%ADnimo.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/12/cartilha_condege-Protocolo-M%C3%ADnimo.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/12/cartilha_condege-Protocolo-M%C3%ADnimo.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/12/cartilha_condege-Protocolo-M%C3%ADnimo.pdf
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buições. Uma recomendação essencial 
é a presença da equipe multidisciplinar, 
composta por psicólogos e assistentes 
sociais, fundamental para dar assistência 
adequada às mulheres e para encami-
nhar casos de violência psicológica.

Para a coordenadora da Comissão 
Especial para Promoção e Defesa dos Di-
reitos da Mulher do Condege e defensora 
pública do Distrito Federal, Dulcielly Nó-
brega de Almeida, o acompanhamento 
da vítima de violência ao longo do pro-
cesso é fundamental para que a mulher 
possa romper o ciclo de violência.

“O acolhimento jurídico vai permitir que resolva não só o problema da vio-
lência doméstica, como também todas as demandas correlatas como danos 
morais, ajuizar a ação de divórcio, alimentos, guarda dos filhos, regulamenta-
ção do direito de visitas e outras ações. Isso vai fazer com que a mulher tenha 
garantidos seus direitos, seja para conseguir uma medida protetiva ou para 
conseguir uma ação na vara de família, orientando para que ela seja bem assis-
tida e não seja prejudicada no divórcio ou na audiência. Os direitos dela estão 
sendo garantidos pelo defensor ou advogado, que também vão zelar para que 
não ocorram perguntas discriminatórias e que reforcem estereótipos, para que 
haja uma boa condução do processo e para que ela não seja revitimizada. Isso 
dá segurança para a mulher, que sabe que alguém estará ali para recorrer por 
ela se for preciso e tomar as medidas necessárias”, reforça a defensora Dulcielly 
Nóbrega de Almeida.

ações para garantir o acesso das
mulheres em situação de violência à Justiça

ações para garantir o acesso das mulheres
em situação de violência à Justiça

6
parceiros da Campanha

Compromisso e atitude atuam
na prevenção à violência doméstica

em seus estados
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parceiros da Campanha Compromisso e atitude
atuam na prevenção à violência doméstica em seus estados

C
om o intuito de contribuir com o pro-
cesso de conscientização sociocultural 
para a correta e efetiva aplicação da Lei 
Maria Penha, assim como para cons-
trução de relações de gênero não vio-

lentas, diversos profissionais das instituições que 
aderiram à Campanha Compromisso e Ati-
tude têm atuado para além de seus gabinetes 
e desenvolvido ações de prevenção à violência 
doméstica e familiar. Tais práticas buscam uma 
mudança em médio e longo prazo que ajude a 
transformar a cultura de violência existente na 
sociedade e, assim, diminuir os índices de vio-
lência contra as mulheres até sua erradicação.

Em entrevista ao Informativo Compro-
misso e Atitude, a ministra Cármen Lúcia, atu-
almente presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral e do Conselho Nacional de Justiça, destacou 
a importância dos aspectos preventivos da Lei 
Maria da Penha (ver box ao final da matéria).

“A igualdade se faz para que todos possam ter mais chances de viver de modo 
equilibrado, o que é extremamente difícil em num quadro de violência e injusti-
ça. É necessária uma transformação cultural, que não acontece apenas com as 
leis. Mas, a Lei tem um papel importante: com ela podemos intervir nas situa-
ções de violência reiteradas, gravosas, que trazem consequências não só para 
as mulheres, mas para toda família e sociedade”, frisou a ministra Cármen Lúcia.

parceiros da Campanha Compromisso e atitude atuam na
prevenção à violência doméstica em seus estados

justIçA VAI à esCoLA
Buscando efetivar os aspectos pre-

ventivos da Lei Maria da Penha, tribunais 
de justiça de vários estados têm levado 
informações sobre violência contra a mu-
lher e a Lei Maria da Penha à população 
em diferentes espaços – na mídia, nas es-
colas, em eventos. Uma das iniciativas é 
desenvolvida pela Coordenadoria da Mu-
lher em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar (Comsiv) do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, que aderiu à Campa-
nha Compromisso e Atitude em abril de 
2013. No ano seguinte, a Comsiv iniciou 
o projeto “Justiça vai à Escola”, que orienta 
estudantes de escolas das redes pública 
e privada de ensino do Estado sobre te-
mas relacionados à violência doméstica.

A desembargadora Kárin Emmeri-
ch, superintendente da Coordenadoria, 

“A Lei Maria da Penha é, acima de tudo, uma lei que possui um conjunto de estra-
tégias de proteção à vítima, no que vale analisar o artigo 8º da Lei, que tem uma 
série de diretrizes em relação à integração dos serviços em rede, em especial a 
área de educação. Se queremos que as gerações futuras não repliquem os atuais 
comportamentos sociais de tolerância à violência contra a mulher é absolutamen-
te essencial o investimento na educação das próximas gerações”, reforça ainda o 
promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Thiago 
Pierobom, que é Membro do Conselho Editorial do Portal Compromisso e Atitude.

explica que adolescentes que presencia-
ram violência doméstica em casa podem 
aprender e repetir o comportamento 
violento, no caso dos meninos, ou de 
submissão e naturalização da violência 
sofrida, no caso das meninas.

“Quando estive na escola, os profes-
sores relataram que são muito procurados 
pelos alunos, principalmente as meninas, 
e, às vezes, não sabem como lidar com os 
casos. O projeto nos possibilita passar al-
guma informação para o educador nesse 
sentido e ter uma linha de ligação com a 
escola. Buscamos quebrar essa ideia de 
que a mulher não tem valor e que a violên-
cia aconteceu por culpa dela. E, em relação 
aos garotos especificamente, muitas vezes 
eles nem percebem que estão reproduzin-
do a violência, porque é algo naturalizado”, 
conta a desembargadora Kárin Emmerich.

Além da explicação sobre a Lei Ma-
ria da Penha feita pelos magistrados, 
o projeto também conta com apoio do 
grupo de teatro da Universidade Federal 
de Minas Gerais, chamado Trupe a Torto 
e a Direito. Os estudantes apresentam 
uma peça sobre violência contra a mu-
lher, abordando o tema de forma lúdica. 
Depois de um tempo, o grupo retorna à 
escola para ter o feedback sobre o resul-
tado, por meio de redação e oficinas com 
os adolescentes.

Para dar continuidade ao projeto, 
diante do aumento da demanda, a Comsiv 
criou o “Jovens Transformadores”, iniciativa 
que capacita estudantes de Direito para 
que possam ir às escolas realizar palestras. 
Para a superintendente, todas as iniciati-
vas reforçam o papel das ações para evitar 
novos casos de violência contra a mulher.

http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre-a-campanha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre-a-campanha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/aspectos-preventivos-da-lei-maria-da-penha-apontam-caminhos-para-coibir-a-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.compromissoeatitude.org.br/aspectos-preventivos-da-lei-maria-da-penha-apontam-caminhos-para-coibir-a-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/
http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/
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“Não é possível pensarmos só na repressão. É a prevenção que 
vai poder viabilizar uma mudança no comportamento. Em tese, é 
mais fácil aplicar a lei e prender, mas não é apenas esse o papel do 
Judiciário. Nós, magistrados que atuamos com questões sociais, 
temos que sair de trás das nossas mesas e ver o que podemos 
fazer de forma efetiva. É preciso tirar essa impressão de um Judi-
ciário distante e punidor”, reforça a magistrada Kárin Emmerich.

parceiros da Campanha Compromisso e atitude
atuam na prevenção à violência doméstica em seus estados

justIçA eM seu BAIrro
Aproximar o Judiciário da população 

foi um desafio também assumido pela 
Coordenadoria Estadual das Mulheres 
em Situação de Violência Doméstica e Fa-
miliar do Tribunal de Justiça da Paraíba. O 
estado aderiu à Campanha Compromisso 
e Atitude por meio do Programa Mulher, 
Viver sem Violência, em agosto de 2013, 
mas um ano antes já havia dado início 
ao projeto “Justiça em seu Bairro: mulher 
merece respeito”.

Desenvolvido há mais de quatro 
anos, o projeto teve início em escolas dos 
bairros com maiores índices de violência 
doméstica de João Pessoa. Após a pri-
meira ação, começaram a surgir convites 
e, assim, a iniciativa foi ganhando os bair-
ros até chegar às universidades particula-
res e públicas e a outros espaços, como o 
exército, a maçonaria e a polícia militar.

Em 2016, um ciclo começou a ser 
desenvolvido com foco nos estudantes 
de medicina. A titular da Coordenadoria 
e responsável pelo projeto, juíza Rita de 
Cassia Martins Andrade, explica que o 
distanciamento dos médicos e o silêncio 
das mulheres em situação de violência 
resultam na subnotificação dos casos, 
algo que precisa ser revertido. Para isso, 
é necessário que os profissionais tenham 
sensibilidade para perceber que a violên-
cia contra a mulher nem sempre deixa 
sequelas físicas. “Dependendo do que 
tenha acontecido, a violência psicológi-
ca pode ser muito mais forte do que um 
tapa. É uma ferida que fica pela vida in-
teira”, frisa a juíza. 

Para a magistrada, é fundamental 
que os trabalhos de conscientização se-
jam feitos de forma contínua e que o Tri-
bunal e a rede de enfrentamento apoiem 

as iniciativas para que as ações cheguem à 
população. Por meio do projeto, além de divul-
gar a Lei Maria da Penha e informações sobre 
direitos, é oferecida assistência direta por meio 
da equipe multidisciplinar da Coordenadoria.

“Sempre levo a minha equipe de assistentes sociais,  psicólogos e psiquiatras aos 
locais onde fazemos as palestras e deixamos espaço para quem quiser conversar 
no local. Quem quiser atendimento continuado pode buscar independentemente 
de ter processo”, reforça a magistrada Rita de Cassia Martins Andrade.

parceiros da Campanha Compromisso e atitude atuam na
prevenção à violência doméstica em seus estados

Com a garantia da resposta do Judiciário e 
o fortalecimento das ações preventivas, a juíza 
acredita que será possível reduzir os índices de 
violência doméstica. “Se tenho hoje cerca de 
10 mil processos de violência doméstica, será 
que se não estivesse fazendo esse trabalho não 
estaria com 15 mil? Creio que muitas mortes 
foram evitadas”, aponta.
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Lei Maria da Penha aponta caminhos 
para fortalecer a prevenção 

A Lei nº 11.340/2006 contém artigos que tratam espe-
cificamente da importância da prevenção, assim como 
a previsão de vários serviços e políticas públicas.

O capítulo dedicado à implementação de medidas in-
tegradas de prevenção determina:

– a integração operacional do Poder Judiciário, do Mi-
nistério Público e da Defensoria Pública com as áreas 
de segurança pública, assistência social, saúde, educa-
ção, trabalho e habitação;

– a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e 
outras informações relevantes, com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às 
consequências e à frequência da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, para a sistematização de da-
dos, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação 
periódica dos resultados das medidas adotadas;

– o respeito, nos meios de comunicação social, dos va-
lores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a 
coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacer-

parceiros da Campanha Compromisso e atitude
atuam na prevenção à violência doméstica em seus estados

bem a violência doméstica e familiar, de acordo com o 
estabelecido no inciso III do art. 1º, no inciso IV do art. 3º 
e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;

– a implementação de atendimento policial especiali-
zado para as mulheres, em particular nas Delegacias 
de Atendimento à Mulher;

– a promoção e a realização de campanhas educativas 
de prevenção da violência doméstica e familiar contra 
a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade 
em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de 
proteção aos direitos humanos das mulheres;

– a celebração de convênios, protocolos, ajustes, ter-
mos ou outros instrumentos de promoção de parceria 
entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades 
não-governamentais, tendo por objetivo a implemen-
tação de programas de erradicação da violência do-
méstica e familiar contra a mulher;

– a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da 
Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profis-
sionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no 
inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;

– a promoção de programas educacionais que disseminem 
valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa 
humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;

– o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de 
ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, 
à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da 
violência doméstica e familiar contra a mulher.

Quando a violência – física ou psicológica – já está aconte-
cendo, a Lei ressalta ainda:

– compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre 
outras atribuições que lhe forem reservadas pela legisla-
ção local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Mi-
nistério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos 
ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de 
orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, 
voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com 
especial atenção às crianças e aos adolescentes.

E prevê a aplicação de medidas protetivas de urgência para 
resguardar o direito da mulher de viver sem violência.

Fonte: Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

parceiros da Campanha Compromisso e atitude atuam na
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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Parceiros da Campanha Compromisso e atitude pela lei maria da penha
http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre/parceiros-da-campanha/

www.agenciapatriciagalvao.org.br

www.compromissoeatitude.org.br/CompromissoEAtitude@com_atitude_lmp
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A Campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – A lei é 
mais forte é uma ação de cidadania que busca compromisso e atitude 
em relação à Lei 11.340/2006, a fim de alterar os comportamentos 

de violência contra as mulheres, garantir seus direitos e responsabilizar os 
agressores. É resultado da cooperação entre o Poder Judiciário, o Ministério 
Público, a Defensoria Pública, o Congresso Nacional e o Governo Federal, por 
meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Tem como objetivo unir e fortalecer os esforços nos âm-
bitos municipal, estadual e federal para garantir acesso à justiça e a correta 
aplicação da Lei Maria da Penha e dar celeridade aos julgamentos dos casos 
de violência contra as mulheres.

Conheça o Portal Compromisso e Atitude e saiba mais:

www.compromissoeatitude.org.br

sobre a Campanha Compromisso
e atitude pela lei maria da penha

Fundado em 2001, o Instituto Patrícia Galvão – 
Mídia e Direitos é uma organização social sem 
fins lucrativos que atua nos campos dos direitos 

das mulheres e da comunicação. Sua missão é con-
tribuir para a qualificação do debate público sobre 
questões críticas para as mulheres no Brasil, a partir 
de produções de conteúdos, dossiês, sugestões de 
pautas e notícias junto à imprensa e mobilização 
de mídias sociais, além de realização de pesquisas 
de opinião, eventos e campanhas para fomentar a 
reflexão social e demandar respostas do Estado e/
ou mudanças na sociedade e na mídia.

Saiba mais: www.agenciapatriciagalvao.org.br

sobre o instituto
patrícia Galvão
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Secretaria de 
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