
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RELATÓRIO - 

“14ª Semana da Justiça pela Paz em Casa” 

Nossa Justa Causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracaju-Se 

Agosto/2019 



 

1. PLANEJAMENTO 

  

Atendendo ao Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, 

institucionalizado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ por meio da Portaria 

nº 15/2017 e, posteriormente, ratificado pela Resolução nº 254/2018, a 

Coordenadoria da Mulher do TJSE desenvolveu programação específica para a 

14ª SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, designada a para do dia 19 a 23 

de agosto de 2019. 

O objetivo do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa é otimizar a 

prestação jurisdicional das demandas de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher - VDFCM com a concentração de julgamento de processos e com o 

fomento de ações preventivas e de combate a esse delito durante as três 

edições anuais denominadas “SEMANAS DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA”. 

Em preparação para esta 14ª edição, a Coordenadoria da Mulher do 

TJSE, por meio do Processo SEI nº 0016631-91.2019.8.25.8825 , acionou 

previamente os magistrados deste Tribunal informando sobre: o período da 

Campanha; os novos parâmetros estatísticos para preenchimento do Glossário; 

a valoração na pontuação do Selo da Justiça decorrente da participação dos 

Tribunais nas Semanas da Justiça pela Paz em Casa, conforme inciso XVII, 

artigo 4º, da Portaria nº 18 do CNJ; a meta 8 do CNJ para o exercício de 2019, 

voltada à apreciação dos 50% dos processos de VDFCM e de Feminicídios 

pendentes até dezembro de 2018; e a existência do Portal da Coordenadoria 

da Mulher como sítio de consulta sobre a temática. Ademais, solicitou aos 

magistrados a conferência e a atualização dos processos de VDFCM no Sistema 

de Controle Processual Virtual do TJSE, bem como a designação de pauta 

específica para o julgamento concentrado dessas demandas. 

Servidores e usuários do Portal do Tribunal de Justiça de Sergipe 

também foram informados sobre a Campanha mediante ampla divulgação da 

programação da Coordenadoria da Mulher do TJSE para a 14ª SEMANA DA 

JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, conforme link: 

https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/11465-paz-em-casa-semana-comeca-com-palestra-

sobre-feminicidio-no-tce . 

https://sei.tjse.jus.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=625242&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=1477&infra_hash=89c9fceb142a8249b60a40c6ce3f3d8d2d1cc21952a402518f28ee745dfaf137
https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/11465-paz-em-casa-semana-comeca-com-palestra-sobre-feminicidio-no-tce
https://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/11465-paz-em-casa-semana-comeca-com-palestra-sobre-feminicidio-no-tce


Quanto às atividades de cunho preventivo e de combate à temática, a 

Coordenadoria da Mulher fomentou ações voltadas ao empoderamento 

feminino, à intersetorialidade da rede de enfrentamento à VDFM e à 

conscientização sobre o ciclo da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Para tanto, desenvolveu cronograma específico nesta 14ª SEMANA DA 

JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, conforme abaixo:   

 

19/08/2019, segunda-feira 

 

09h – Palestra sobre Feminicídio no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; 

 

20/08/2019, terça-feira 

 

08 às 12h –II Encontro do Fórum Estadual da Rede de Prevenção e Combate à 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do TJSE; 

 

21/08/2019, quarta-feira 

 

08 às 12h - ‘I Seminário de Enfrentamento à violência doméstica contra a 

mulher: a rede em foco’, no Centro Cultural Gilson Prado Franco, em Nossa 

Senhora do Socorro/SE; 

 

22/08/2019, quinta-feira 

 

10H - Participação da Juíza Rosa Geane Nascimento na sessão do Grande 

Expediente com os deputados na Assembleia Legislativa de Sergipe;                 

 

23/08/2019, sexta-feira 

 

08h – Encerramento da 14ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, com café da 

manhã no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no Fórum 

Gumersindo Bessa, Aracaju/SE 

 



2. EXECUÇÃO DA “14ª SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA” 

  

2.1-Dia 19/08/2019 

   

O início das ações da 14ª SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA 

ocorreu no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, mediante convite da 

Conselheira Susana Azevedo, onde a Juíza Coordenadora da Mulher do TJSE, 

Dra. Rosa Geane Nascimento Santos, e a Juíza de Direito da Comarca de 

Glória/SE, Dra. Iracy Ribeiro Mangueira Marques, realizaram Palestras sobre 

Feminicídio. 

Ao iniciar o evento a Conselheira Susana Azevedo ressaltou que o 

trabalho feito pela Coordenadoria da Mulher do TJSE é muito importante e 

destacando: “Por isso, colocamos o Tribunal de Contas à disposição do Tribunal 

de Justiça. As juízas Rosa Geane e Iracy já sabem onde estão os problemas e 

queremos somar as forças para que juntos possamos dar a tranquilidade e a 

segurança que a mulher precisa para viver, trabalhar, tomar conta dos seus 

filhos, ser uma cidadã”. 

 

 

 



Durante a palestra, Rosa Geane lembrou que no Brasil, diariamente, 13 

mulheres são vítimas de feminicídio e o país ocupa o quinto lugar no ranking 

mundial desse tipo de crime. “Por isso a importância das leis que combatem a 

violência contra a mulher. Os gestores passam, mas as leis permanecem e 

precisam ser efetivadas. Dar visibilidade ao feminicídio, algo que estamos 

fazendo hoje aqui, é uma forma de combatê-lo”, garantiu. 

 

 

 

A Juíza Iracy Mangueira conceituou feminicídio como um crime cometido 

em situação de violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher. “As notificações de feminicídio têm 

crescido e temos que trabalhar na prevenção e na responsabilização dos 

autores de violência. Falamos nessa palestra sobre as causas, consequências e 

o que podemos fazer para que não aconteça um mal maior dentro do ciclo da 

violência que a mulher é vítima”, alertou. 



 

 

O auditório do TCE ficou repleto e só do Externato São Francisco, 

instituição da Igreja Católica que atende crianças carentes, mais de 20 

funcionários participaram do evento. “Nossa reunião pedagógica mensal está 

sendo hoje aqui, com toda equipe da instituição. Fechamos as portas lá e 

abrimos aqui para podermos, depois, passar para as mães o que aprendemos 

com pessoas competentes. Toda primeira quinta-feira do mês temos reunião 

com as mães e esse tema será repassado”, informou Irmã Mabel, diretora do 

Externato São Francisco. 

  



2.2- Dia 20/08/2019 

 

Na manhã do segundo dia da Campanha a Coordenadoria da Mulher do 

TJSE realizou o II Encontro do Fórum Estadual da Rede de Prevenção e 

Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do TJSE com o 

objetivo de promover uma maior interlocução, visando à prevenção e 

enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, procurando 

detectar os problemas e ajudar na solução. 

 

 

No início do evento a Juíza Coordenadora da Mulher do TJSE, Dra. Rosa 

Geane Nascimento Santos destacou: “O objetivo é diagnosticar os problemas 

da Rede e apontar uma ação que possa solucioná-los. A ideia é que no Fórum 

haja uma explanação acerca de boas práticas no enfrentamento à violência 

contra a mulher, no caso de hoje, será a apresentação dos resultados dos três 

meses do projeto-piloto da Patrulha Maria da Penha, desenvolvida pela Guarda 

Municipal com as mulheres que têm medidas protetivas deferidas pelo Juizado 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Na primeira edição do 

Fórum Estadual, em março, foi a explanação acerca dos grupos reflexivos para 

autores de violência doméstica. Os encontros serão sempre realizados durante 

a programação da Semana pela Paz em Casa, então, três encontros por ano 

com a Rede para essa interlocução”. 



 

 

A magistrada Rosa Geane também expôs aos integrantes da Rede de 

Enfrentamento e Prevenção à VDFCM as articulações promovidas pela 

Coordenadoria da Mulher para a construção da Casa da Mulher Brasileira e 

criação do Centro de Educação e Reabilitação de Agressores, em Sergipe. 

O II Encontro do Fórum Estadual da Rede de Prevenção e Combate à 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do TJSE destinou-se, também, 

à apresentação dos resultados do projeto-piloto da Patrulha Maria da Penha, 

após a assinatura do Convênio nº 03/2019 do TJSE. Este Convênio teve por 

objetivo fornecer atendimento especializado pela Guarda Municipal de Aracaju 

às vítimas de violência doméstica que gozam de medida protetiva de urgência 

concedida pelo Juizado de VDFCM de Aracaju. 

 

Na ocasião, a Guarda Municipal Vaneide Dias de Oliveira destacou: “A 



Patrulha Maria da Penha, que é um braço forte da efetivação da Lei, realiza um 

atendimento diferenciado, uma vez que não se realiza apenas o 

acompanhamento das medidas protetivas, como também fazemos o 

encaminhamento para a Rede, então se oferece segurança e também o 

fortalecimento dessa mulher com os órgãos da Rede. Tem sido um trabalho 

desafiador, mas ao mesmo tempo, gratificante porque vemos que há um 

resultado direto, uma vez que, percebemos, que o autor da agressão tem uma 

maior consciência de que aquela mulher está sobre a proteção do Estado, não 

podendo o agressor quebrar a medida protetiva”. 

Ao final do evento, a equipe multidisciplinar da Coordenadoria da Mulher 

do TJSE para realizou oficina com os integrantes da Rede. 

           



2.3- Dia 21/08/2019 

 

Para o terceiro dia da 14ª SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, a 

Dra. Rosa Geane Nascimento Santos, juíza da Coordenadoria da Mulher do 

Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), palestrou no município de Nossa 

Senhora do Socorro/SE durante o 1º Seminário Municipal de Enfrentamento à 

Violência Doméstica: A Rede em Foco, sobre o combate à violência contra a 

mulher e políticas pública para esse enfrentamento. 

O evento teve como objetivo levar informações acerca da rede municipal 

de enfrentamento à violência contra a mulher, bem como publicizar dados 

sobre o mapeamento das mulheres em situação de violência no município, que 

estão sendo acompanhadas pela rede de atendimento, além de direcionar 

ações futuras. 

 

 

 

“Esse seminário, que reúne vários atores da Rede, é de fundamental 

importância porque Nossa Senhora do Socorro é o município sergipano de 



maior índice de processos de violência doméstica e familiar. A Coordenadoria 

da Mulher do TJSE desenvolve um trabalho de enfretamento e combate a esse 

tipo de violência desde 2016 em Socorro, por meio dos seus projetos, 

especialmente o Projeto Interior em Rede. Em março, nós criamos o Fórum 

Estadual da Rede e fazemos um convite à rede de Socorro para que venha 

participar do Fórum”, explicou a magistrada. 

 

 

 

Dra. Rosa Geane Nascimento Santos também ressaltou que “Já podemos 

notar melhoria nos serviços da Rede. A DAGV, por exemplo, melhorou as 

instalações e atende as mulheres vítimas com acolhimento de melhor 

qualidade. Acredito que essa iniciativa irá fortalecer a rede e um trabalho 

constante e diferenciado pode reduzir os índices de violência neste município. 

Honrada, agradeço o convite para compartilhar as ações e projetos da 

Coordenadoria da Mulher do TJSE. Parabenizo o Prefeito, a Secretária, a 

Coordenadora Municipal da Mulher e todos os demais envolvidos nesta 



iniciativa exitosa. Decerto, ela trará excelentes resultados para a cidade”. 

 

 

 

 

 

 



 2.4- Dia 22/08/2019 

 

No quarto dia da Camapanha Nacional, a Juíza Coordenadora da Mulher 

do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Dra. Rosa Geane Nascimento Santos, 

participou de Grande Expediente na Assembleia Legislativa de Sergipe – ALESE 

e expôs aos deputados estaduais os números da violência doméstica e familiar 

contra a mulher, bem como do feminicídio, além dos projetos da Coordenadoria 

no combate a esses crimes. 

 

 

 

“A palestra tem o objetivo de mostrar a realidade nacional e estadual de 

violência doméstica e familiar e também de feminicídio, porque esta é a maior 

violência contra a mulher. A Alese tem uma lei de combate ao feminicídio e 

muitas ações boas, a exemplo do Dia de Combate, do qual participamos, 

inclusive, de um ato no dia 29/07/2019, e que traz visibilidade à causa para a 

população e esse é o primeiro passo para o combate ao feminicídio. Trazemos 



também uma prestação de contas das ações que a Coordenadoria da Mulher 

está fazendo para mudar essa realidade com o enfrentamento e o combate à 

violência doméstica e ao feminicídio. Temos projetos e viemos à Casa 

Legislativa mostrar e pedir a adesão dos parlamentares a essa causa”, 

informou Rosa Geane Nascimento. 

 

 

 

O requerimento para a participação da Coordenadoria do TJSE no 

plenário da Alese foi do Presidente Luciano Bispo, que elogiou uma das 

demandas apresentadas pela Coordenadoria da Mulher, a criação dos Centros 

de Educação e Reabilitação de Agressores. “Parabenizo o Judiciário, uma vez 

que hoje temos um caminho inverso, não apenas a preocupação com a 

mulher, mas também com o homem, com o agressor, para redução dos índices 

de violência. Quando ele agride a mulher, ele também agride a sua família e 

esse trabalho que a Justiça tem traçado é louvável porque, talvez, surtam mais 



resultados do que apenas prender o agressor”, avaliou Luciano Bispo, citando a 

boa prática realizada pelos Grupos Reflexivos na cidade de Lagarto. 

 

 

 

A Deputada Estadual Maísa Mitidieri, Presidente da Frente Parlamentar 

em Defesa da Mulher da Alese, falou da importância de se dialogar sobre a 

temática e do acesso às informações que foram apresentadas pela Juíza Rosa 

Geane. “Muito importante porque quanto mais a gente divulga, quanto mais a 

gente tem informações sobre o feminicídio e a violência contra a mulher, 

conseguimos buscar mais soluções para a redução dos índices que têm 

aumentado significativamente. Hoje a palestra de Dra. Rosa é fundamental não 

apenas para nós deputados, é para a população como um todo”, avaliou a 

deputada. 



 

 

2.5- Dia 23/08/2019 

 

O encerramento da décima quarta edição da “SEMANA DA JUSTIÇA PELA 

PAZ EM CASA” foi realizado com um lanche no Juizado de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher de Aracaju, com a presença da magistrada titular do 

Juizado e sua equipe técnica, cartorária e de assessoramento. Também 

participaram do encerramento a Juíza Coordenadora da Mulher do TJSE, Dra 

Rosa Geane Nascimento Santos, sua equipe técnica, multidisciplinar e de 

assessoramento. 

 



Na oportunidade a magistrada titular do JVDFCM, Dra. Eliane Magalhães 

ressaltou que “A Semana da Justiça pela Paz em Casa é sempre bastante 

proveitosa pois coloca em destaque a temática da violência doméstica contra a 

mulher no Estado de Sergipe e no Brasil. Assim, durante esta Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa, foram realizadas diversas atividades que colocaram 

em destaque o tema no nosso Estado. Além do julgamento de processos que 

envolvem a temática, a Coordenadoria da Mulher desenvolveu atividades de 

cunho preventivo e educativo. Vale dizer, também, que a equipe deste Juizado, 

composta por sete servidores e três assessores de Magistrado, num universo 

de quase 1500 processos, desenvolve um trabalho incessante e hercúleo para 

desenvolver uma eficiente prestação jurisdicional vez que as demandas 

envolvendo a temática da violência doméstica são, por vezes, delicadas e 

urgentes.” 

 

 

 

 Por fim, A Juíza Coordenadora da Mulher do TJSE, Rosa Geane 

Nascimento Santos, destacou que “É muito importante o encerramento da 

Semana da Justiça Pela Paz em Casa no JVDFCM, pois o trabalho de todos os 



integrantes dele merece elogio pelo olhar diferenciado e sensível com que 

tratam a causa da violência doméstica e familiar contra a mulher. Os números 

de audiências, medidas protetivas e julgamentos confirmam o compromisso de 

todos, especialmente da colega Eliane Magalhães. É uma Vara de integrantes 

comprometidos com a causa e valorosos. Temos certeza que o JVDFM está em 

boas mãos. Decerto, dificuldades existem, mas juntos conseguiremos reduzir 

os índices de violência doméstica e familiar em Aracaju e no Estado de 

Sergipe. No abraço dado na magistrada, a Coordenadoria abraça todos os 

servidores e reconhece o trabalho comprometido com a causa de todos. 

Reconhece também o trabalho do Ministério Público e da Defensoria Pública na 

Vara. Agradeço e parabenizo a todos pelo excelente trabalho desenvolvido no 

JVDFM”. 

 

 

 
 



  
 
 

3- MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO TJSE 
 

A movimentação processual no TJSE no 1º Grau de jurisdição, durante a 

“14ª SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA”, foi destinada a priorizar as 

demandas de violência doméstica contra a mulher. 

Há que se destacar que o Poder Judiciário Sergipano conta apenas com 

uma vara especializada nos delitos de VDFCM, correspondente ao Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju. Dessa forma, 

apenas esta vara atuou em regime de mutirão durante a Campanha. 

Abaixo seguem os dados estatísticos no 1º grau do TJSE: 

Questionário da 14ª Semana Justiça pela Paz em Casa 

Dados referentes à Semana 

1- Quantidade de Audiências de Acolhimento Realizadas na Semana: 0 

2- Quantidade de Audiências de Justificação Realizadas na Semana: 0 

3- Quantidade de Audiências de retratação Realizadas na Semana: 0 

3-Quantidade de Audiências Preliminares realizadas na Semana: 98 

4- Quantidade de Audiências de Instrução realizadas na Semana: 83 

5 - Quantidade de Despachos proferidos na Semana: 258 

6 - Quantidade de Medidas Protetivas na Semana: 8 

7 - Quantidade de sessões do Júri realizadas na Semana: 1 

8 - Número de magistrados que atuaram na Semana: 1 

9 - Número de servidores que atuaram na Semana: 10 



10 - Número de processos com sentença ou decisão durante a semana, exceto 

despachos: 191 

11-  SentCCMCVD – Total de Sentenças de Conhecimento com mérito em 

violência doméstica contra a mulher na Semana: 92 

12 - SentCSMCVD – Total de Sentenças de Conhecimento sem mérito em violência 

doméstica contra a mulher na Semana: 3 

13 - SentCCMCrimFem – Total de Sentenças de Conhecimento Criminais com 

mérito em Feminicídio na Semana: 0 

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 

14 • CpCVD - Casos Pendentes de Conhecimento em violência doméstica contra a 

mulher: 6262 

15 • CpCCrimFem - Casos Pendentes de Conhecimento Criminais em Feminicídio: 46 

Os dados obtidos pelo TJSE para preenchimento do questionário acima, 

atenderam exatamente ao parametrizado no glossário encaminhado pelo 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ.  

 

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, 30 de agosto de 2019. 

ROSA GEANE NASCIMENTO SANTOS 

Juíza Coordenadora da Coordenadoria da Mulher do TJSE 


