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1. PLANEJAMENTO

Atendendo ao Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, institucionalizado
pela Portaria nº 15/2017, cujo objetivo é otimizar a prestação jurisdicional das demandas
atinentes à violência doméstica e familiar contra a mulher por meio do julgamento
concentrado de processos e fomento de ações preventivas e de combate a esse delito, a
Coordenadoria da Mulher do TJSE se organizou para desenvolver cronograma específico
durante a XI SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, realizada de 20 a 24 de agosto
de 2018, conforme data definida pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
Em preparação para a XI SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA a
Coordenadoria da Mulher do TJSE, por meio do Processo SEI nº 001351951.2018.8.25.8825, acionou previamente os magistrados deste Tribunal quanto ao início
da Campanha, disponibilizando pormenorizadamente a relação dos processos de VDFM
de cada Vara do TJSE e solicitando conferência e atualização desses processos no
Sistema de Controle Processual Virtual do TJSE, bem como a designação de pauta
específica para o julgamento concentrado das demandas de violência doméstica e familiar
contra mulher. No conteúdo do Ofício Circula nº 142, deste processo, também foi
informado que os dados estatísticos obtidos durante as " Semanas da Justiça pela Paz
em Casa" passarão a ser considerados como critério para pontuação do Selo da Justiça
em Números do CNJ, conforme inciso XVII, artigo 4º, da Portaria nº 18 do CNJ.
O 2º Grau de Jurisdição do TJSE também foi acionado para participar da
Campanha por meio do Ofício Circular nº 175, do Processo SEI nº 001666685.2018.8.25.8825, mediante a inserção de processos de violência doméstica contra a
mulher na pauta da Câmara Criminal para o respectivo período.
Servidores e usuários do Portal do TJSE também foram informados sobre a
Campanha por meio da divulgação da programação da Coordenadoria da Mulher do
TJSE para a XI SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, conforme link:
http://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/10803-xi-semana-da-justica-pela-paz-em-casatem-inicio-segunda-feira-20-08.
Quanto às atividades de cunho preventivo e de combate à violência doméstica
contra a mulher, a Coordenadoria da Mulher buscou dar continuidade as ações iniciadas
nas edições anteriores da Campanha em parceria com a rede de enfrentamento à
violência doméstica do Estado de Sergipe.
Para tanto, desenvolveu cronograma específico para a décima primeira edição da

Justiça pela Paz em Casa com atividades durante a Semana e complementares a ela,
conforme abaixo:

-20/08, segunda-feira
8h - Lançamento da XI SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA e apresentação do
Plano de Comunicação do CNJ com entrega de material gráfico no Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju.

-21/08, terça-feira
08h às 12h - Capacitação das Coordenadorias Municipais da Mulher de Sergipe no
Auditório Clara Leite do TJSE.
Facilitadora: Cybele Maria Rabelo Ramalho
13h às 16h - Capacitação das Coordenadorias Municipais da Mulher.
Facilitadoras: Sabrina Duarte Cardoso e Shirley Amanda Maria Santos Leite

-22/08, quarta-feira
9h - Início da construção do fluxo e protocolo com a Rede de São Cristóvão.
Local: Fórum da Comarca de São Cristóvão.

-23/08, quinta-feira
14h - Início da construção do fluxo e protocolo com a Rede de Estância.
Local: Fórum da Comarca de Estância.

-24/08, sexta-feira
10h - Instalação dos grupos reflexivos pela Juíza Titular da Comarca Malhador
Local: Fórum da Comarca de Malhador e no Creas

Programação complementar

-15/08, quarta-feira
8h às 17h - Capacitação da Polícia Civil na EJUSE Servidores.
Facilitadoras: Sabrina Duarte Cardoso e Shirley Amanda Maria Santos Leite.

-29/08, quarta-feira
8h - Participação da Coordenadoria da Mulher do TJSE na Instalação da Câmara Técnica

Estadual a fim de apresentar à Rede a Meta 8/2018 do CNJ e discutir sugestões para
otimização da prestação jurisdicional em Sergipe.
Local: SEIDH

2. EXECUÇÃO DA “XI SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA”

2.1-Dia 20/08/2018

O início da XI SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA ocorreu no Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju – JVDCM - com o lançamento
da Campanha e apresentação dos materiais gráficos do Plano de Comunicação
institucionalizado pelo Conselho Nacional de Justiça para as Campanhas.

Durante o evento, estiveram presentes a magistrada e a equipe da Coordenadoria
da Mulher, a juíza titular e os servidores do JVDCM, membros do Ministério Público e da
Defensoria Pública de Sergipe.

Na ocasião, a juíza coordenadora da mulher agradeceu a participação dos
presentes e ressaltou a importância do JVDCM como uma jurisdição que atua de forma
completa e especializada, com equipe multidisciplinar integrada e que abarca o maior
quantitativo dos processos de VDCM de Sergipe.
Em seguida o Plano de Comunicação, emitido pelo CNJ, que padroniza
nacionalmente as mídias físicas e virtuais das Campanhas da Justiça pela Paz em Casa,
foi apresentado e publicizado ao Judiciário Sergipano por meio da entrega de panfletos,
bottons e banners, e mediante a ampla divulgação nos portais da Coordenadoria da
Mulher e do TJSE.

2.2- Dia 21/08/2018

Na manhã e tarde do segundo dia da Campanha a Coordenadoria da Mulher
organizou o “Encontro com as Coordenadoras Municipais de Enfrentamento à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher do Estado de Sergipe”, no Auditório Clara Leite do
TJSE.

O evento contou com a participação das facilitadoras a Professora Cybele Maria
Rabelo Ramalho e as Analistas Psicossociais da Coordenadoria da Mulher Sabrina
Duarte Cardoso e Shirley Amanda Maria dos Santos Leite, por meio da realização de
palestras, capacitações e dinâmicas de grupo.

Esta capacitação decorre de uma das ações do Projeto Interior em Rede da
Coordenadoria da Mulher que visa otimizar a prestação jurisdicional das Comarcas do
interior do Estado de Sergipe no combate à violência doméstica e familiar contra a
mulher por meio da integração e do fortalecimento da rede municipal de atendimento a
essa violência.
O “Encontro com as Coordenadoras Municipais de Enfrentamento à Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher do Estado de Sergipe” teve como objetivo integrar a
rede municipal de atendimento à VDCM com a apresentação das atribuições de todas as
esferas de atuação e capacitá-la sobre as questões de gênero, sobre o atendimento
psicossocial aos envolvidos nesses crimes, sobre as formas de prevenção e combate à
VDCM, sobre o desenvolvimento interno de projetos e fluxogramas de encaminhamento,
dentre outras vertentes.

2.3- Dia 22/08/2018

Para o terceiro dia da XI SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, a
Coordenadoria da mulher fomentou reunião para construção de fluxograma e formatação
de protocolo da rede de atendimento/enfrentamento do município de São Cristóvão/SE.

A reunião foi realizada no Fórum da Comarca do Município de São Cristóvão com a
presença da Coordenadoria da Mulher do TJSE, da respectiva rede municipal de
atendimento à VDCM e do magistrado da Comarca.
Em decorrência da apresentação do Projeto Interior em Rede, pela Coordenadoria
da Mulher, no município de São Cristóvão/SE, constatou-se a necessidade de construção
de fluxograma municipal para as demandas de VDCM para identificação das entidades
que compõem a rede municipal e para apresentação das formas de encaminhamento
dessas demandas.

Ademais, a reunião teve o propósito de formatar protocolo integrado entre os
participantes para estabelecimento das diretrizes municipal no atendimento/enfrentamento
à VDCM, bem como de estabelecer as atribuições de cada entidade em documento
individualizado.

2.4- Dia 23/08/2018

Na tarde do quarto dia da Campanha, a Coordenadoria da Mulher organizou
reunião para construção de fluxograma e formatação de protocolo da rede de
atendimento/enfrentamento do município de Estância/SE.
A reunião foi realizada no Fórum da Comarca do Município de Estância com a
presença da Coordenadoria da Mulher do TJSE, da respectiva rede municipal de
atendimento à VDCM e do magistrado da Comarca.
Em decorrência da apresentação do Projeto Interior em Rede, pela Coordenadoria
da Mulher, no município de Estância/SE, constatou-se a necessidade de construção de
fluxograma municipal para as demandas de VDCM para identificação das entidades que
compões a rede municipal e para apresentação das formas de encaminhamento dessas
demandas. Ademais, a reunião teve o propósito de formatar protocolo integrado entre os
participantes para estabelecimento das diretrizes municipal no atendimento/enfrentamento
à VDCM, bem como de estabelecer as atribuições de cada entidade em documento
individualizado.

2.4- Dia 24/08/2018

Na manhã último dia da décima primeira edição da Justiça pela Paz em Casa, a
Coordenadoria da Mulher do TJSE foi convidada a participar do lançamento da instalação
dos grupos reflexivos para autores de violência doméstica conta a mulher nos municípios
de Malhador e Moita Bonita.
A Coordenadoria da Mulher foi convidada para apresentar as experiências
decorrentes dos grupos reflexivos a autores de VDCM desenvolvidos pela Faculdade
Estácio – FASE, em parceria com o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher de Aracaju, por meio do Projeto Viver Melhor.
Durante o lançamento estiveram presentes as redes municipais de atendimento à
VDCM de Malhador e Moita Bonita, a magistrada titular das respectivas jurisdições e a
equipe multidisciplinar da Coordenadoria da Mulher.
O início dos dois grupos reflexivos ocorrerão em setembro e contarão com 13
homens que participarão de dinâmicas presenciais com a temática de gênero e de
violência doméstica contra a mulher.

Nesta manhã, a juíza Coordenadora da Mulher, Iracy Ribeiro Mangueira Marques,
participou da Reunião de Análise Estratégica – RAE - consolidando a integração do
Projeto Interior em Rede no Planejamento Estratégico do TJSE até o ano de 2020.

3 – PROGRAMAÇÃO COMPLEMENTAR À XI SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM
CASA

3.1 – CAPACITAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL
Em 15/08/2018, das 8 às 17horas, na Escola Judicial de Sergipe, a Coordenadoria
da Mulher desenvolveu Capacitação para os policiais civis de Sergipe a fim de sensibilizar
esses profissionais no enfretamento/atendimento à violência doméstica e familiar contra a
mulher.
A ação decorre do Convênio nº 17/2017, firmado entre o TJSE e a Secretaria de
Segurança Pública de Sergipe, que tem por objeto "consolidar o Projeto Interior em Rede,
que se destina a integralizar e fortalecer a rede de atendimento/enfrentamento à violência
doméstica e familiar contra a mulher no Estado de Sergipe.".
A capacitação da rede de atendimento à violência de gênero é uma das premissas
do Projeto Interior em Rede, da Coordenadoria da Mulher, que se destina a identificar as
carências e otimizar a prestação jurisdicional das Comarcas do interior do Estado de

Sergipe nas demandas de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio do
desenvolvimento dos demais projetos desta Coordenadoria e também pela integralização
e do fortalecimento da rede municipal de enfrentamento a essa violência.
A Capacitação foi conduzida para 23 policiais civis, por meio de dinâmica em
grupo, pelas Analistas de Psicologia e Serviço Social, Sabrina Duarte Cardoso e Shirley
Amanda Maria Santos Leite, as quais integram a Coordenadoria da Mulher.

3.2 – PARTICIPAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA ESTADUAL DE
GESTÃO E MONITORAMENTO DO PACTO PELO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER NO ESTADO DE SERGIPE

Em 29 de agosto do corrente ano, no Auditório da Secretaria de Estado da Mulher,
Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – SEIDH, a
Coordenadoria da Mulher do TJSE foi convidada à participar da instalação da Câmara
Técnica de Sergipe, evento que contou com a participação de representantes da rede
estadual de atendimento à mulher.

A Câmara Técnica Estadual de Sergipe tem por objetivo fortalecer a rede de
atendimento à mulher e estabelecer diretrizes para a prevenção e o combate à violência
contra a mulher.

Durante o evento foi decretada a instalação do equipamento no Estado de Sergipe
e recolhida a assinatura dos membros e suplentes que o comporão. Dentre os titulares, a
Juíza Coordenadora da Mulher, Dra. Iracy Ribeiro Mangueira Marques, assinou o termo
de posse enquanto membro titular, representando o TJSE.

4- MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO TJSE
A movimentação processual no TJSE, no 1º e 2º Grau de jurisdição, durante a “XI
SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA”, foi destinada a priorizar as demandas de
violência doméstica contra a mulher.
No 2º Grau do TJSE, na sessão de julgamento da Câmara Criminal foram
movimentados pelos desembargadores Diógenes Barreto, Edson Ulisses de Melo e Ana
Lúcia Freire de A. dos Anjos 32 processos dessa natureza entre os dias 21 e 23 de
agosto.
No 1º grau de jurisdição, há que se destacar que o Poder Judiciário Sergipano
conta apenas com uma vara especializada nos delitos de VDCM, correspondente ao
Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju. Dessa forma,
apenas essa vara atuou em regime de mutirão durante a Campanha.
Abaixo seguem os dados estatísticos no 1º grau do TJSE:

Questionário da XI Semana Justiça pela Paz em Casa

Dados referentes à Semana
1 - Quantidade de Audiências Preliminares realizadas na Semana: 135
2 - Quantidade de Audiências de Instrução realizadas na Semana: 114
3 - Quantidade de Despachos proferidos na Semana: 235
4 - Quantidade de Medidas Protetivas (Decisões concedendo medidas protetivas de
urgência à ofendida e/ou que obrigam o agressor) na Semana: 11
5 - Quantidade de sessões do Júri realizadas na Semana: 1
6 - Número de magistrados que atuaram na Semana: 1
7 - Número de servidores que atuaram na Semana: 10
8 - Número de processos com sentença ou decisão durante a semana, exceto despachos:
240
9 - SentCCMCVD – Total de Sentenças de Conhecimento com mérito em
violência doméstica contra a mulher na Semana: 31
10 - SentCSMCVD – Total de Sentenças de Conhecimento sem mérito em violência
doméstica contra a mulher na Semana: 1
11 - SentCCMCrimFem – Total de Sentenças de Conhecimento Criminais com
mérito em Feminicídio na Semana: 2
12 - SentCSMCrimFem – Total de Sentenças de Conhecimento Criminais sem
mérito em Feminicídio na Semana: 0

Dados referentes à Litigiosidade imediatamente anteriores ao início da
Semana
13 • CpCVD - Casos Pendentes de Conhecimento em violência doméstica contra a
mulher: 3259
14 • CpCCrimFem - Casos Pendentes de Conhecimento Criminais em Feminicídio: 3

Os dados obtidos pelo TJSE para preenchimento do questionário acima,
atenderam exatamente ao que parametriza o glossário encaminhado pelo Conselho
Nacional de Justiça - CNJ.
Por fim, é importante destacar que, em detrimento de ponderação suscitada pela
Coordenadoria da Mulher do TJSE na edição anterior a esta Campanha e
consequentemente da ratificação pelo CNJ, o Glossário do questionário da XI SEMANA
DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA acresceu ao assunto “lesão corporal decorrente de
violência doméstica” o assunto “lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a
mulher”. Tendo em vista o reconhecimento da divergência entre o gênero “violência
doméstica” e a espécie “violência doméstica contra a mulher”.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe entende que o combate e prevenção à
violência doméstica e familiar contra a mulher depende de ações contínuas e eficazes.
Desse modo, busca, a cada SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, expandir as
ações existentes e inovar com outros projetos, objetivando fornecer melhor prestação
jurisdicional às vítimas de violência doméstica, conforme se depreende no presente
relatório.
São atividades, projetos e convênios que focam na causa da violência doméstica
contra a mulher, procurando vencer os entraves para a ruptura do ciclo da violência e
contribuir para o empoderamento da vítima.

Aracaju, 27 de agosto de 2018

IRACY RIBEIRO MANGUEIRA MARQUES
Juíza Coordenadora da Coordenadoria da Mulher do TJSE

