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1. PLANEJAMENTO 

 

 Em 12 de maio de 2015, em Brasília, ocorreu a reunião no Gabinete da Ministra 

Vice-Presidente Carmem Lúcia Antunes Rocha Supremo Tribunal Federal, com a 

participação dos coordenadores da Campanha Justiça pela Paz em Casa dos vinte e sete 

Tribunais de Justiça. 

 O encontro focou na proposta de uma mobilização nacional para a “2ª SEMANA 

DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA” que teria como data sugerida 03 a 07 de agosto do 

corrente ano. A adesão dos presentes foi praticamente imediata e surgiram propostas de 

atividades a serem desenvolvidas. 

 Denominada “2ª Semana da Justiça pela Paz em Casa”, algumas providências 

foram listadas para que fossem disponibilizadas e implementadas prioritariamente até a 

data acordada. Sendo sugerido: 

 

1. Formalização de convênios entre os Tribunais de justiça e Universidades de Ensino 

Superior para instituição do serviço de estágio de estudante das áreas de 

psicologia e serviço social para atuarem nas varas e Juizados da Violência 

Doméstica contra a Mulher; 

2. Que seja dado um enfoque maior ao mapeamento das condições e crimes 

praticados por mulheres presas, principalmente as que estão em presídios 

femininos; 

3. Que seja dada uma maior atenção aos juízes sobrecarregados ou debilitados 

buscando-se uma maior contribuição no andamento dos trabalhos; 

4. Mapeamento de processos que podem ser julgados na “2ª Semana Justiça pela 

Paz em Casa”; 

5. Identificação e apresentação das carências que cada Estado apresenta, incluindo 

condições materiais e outras medidas que podem ser adotadas para aprimorar a 

prestação jurisdicional; 

6. Preenchimento do formulário que será encaminhado pelo Gabinete da Ministra 

Carmem Lúcia; 

 

 A partir das diretrizes traçadas na reunião supracitada, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Sergipe iniciou levantamento de ações já realizadas pela Coordenadoria da 

Mulher e o que mais deveria ser executado na semana em questão. E, no que diz respeito 



às atividades sugeridas para a data, pode-se verificar que o TJ/SE, através da 

Coordenadoria da Mulher, já havia realizado algumas delas, conforme Cronograma/Plano 

de Ações desta Coordenadoria traçados para o exercício de 2015 e apresentados ao final 

de 2014 à Presidência do TJSE, em anexo (doc.04). 

 

 Outrossim, visando atender da melhor forma e com eficácia as atividades 

vislumbradas na reunião realizada no STF acerca da “2ª Semana da Justiça pela Paz em 

Casa”, o TJ/SE traçou seu planejamento para a data estipulada. A seguir, consta tabela de 

plano de trabalho: 

 

DATA/HORÁRIO AÇÃO LOCAL 

03/08/2015 
8:30 horas 

Lançamento da Semana da Justiça pela 
Paz em Casa 

Juizado da Violência 
Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher do 
TJSE 

03/08/2015 
8:30 horas 

Lançamento de Convênio para Estágio 
Curricular 

Juizado da Violência 
Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher do 
TJSE 

03/08/2015 
10horas 

Lançamento Vídeo - Documentário Palácio da Justiça 
Tobias Barreto de 
Menezes 
 

04/08/2015 
08:30horas 

Projeto “Informar para Conscientizar” 
 Reunião Instituto GBarbosa. 

Coordenadoria da 
Mulher do TJSE 

04/08/2015 
10 horas 

 

Promoção do Projeto Educação e Lúdico: 
grafite nas Escolas, ano II 

Secretaria Municipal de 
Educação 

04/08/2015 
15 horas 

Mostra de Filme: “O Corpo é Meu” e 
“Candelária: aquela que conduz a luz”. 

Centro Cultural de 
Aracaju - Praça 
General Valadão 
 

05/08/2015 
7 horas 

Projeto “Informar para Conscientizar” Canteiro de Obra da 
Celi 

05/08/2015 
15 horas 

Mostra de Filme: “O Silêncio das 
Inocentes”.  

Centro Cultural de 
Aracaju - Praça 
General Valadão 

05/08/2015 
16 horas 

Roda de Conversa – “Violência 
Doméstica contra a Mulher nos Meios de 
Comunicação” 
 

Centro Cultural de 
Aracaju – Praça 
General Valadão 
 



05/08/2015 
18 horas 

Abertura da exposição de arte da 
“Gênese à Liberdade” 

Centro Cultural de 
Aracaju – Praça 
General Valadão 

05/08/2015 
15 horas 

Mostra de Filmes: “Que bom te ver viva” Centro Cultural de 
Aracaju - Praça 
General Valadão 
 

06/08/2015 
8 horas 

Oficinas com oficiais de justiça do interior, 
abordando o tema da violência doméstica 
contra a mulher 

Auditório da EJUSE 
Servidor – 7º andar – 
anexo II 
 

07/08/2015 
8 horas 

Seminário Violência Doméstica contra a 
Mulher: construindo novos olhares. 

Auditório do Palácio – 
Praça Fausto Cardoso 
 

07/08/2015 
8 horas 

Exposição de fotografia “Reencontro” Auditório do Palácio da 
Justiça – Praça Fausto 
Cardoso 

 

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

 

 As atividades realizadas durante a “2ª Semana da Justiça pela Paz em casa” 

encontram-se pormenorizadas e ilustradas com fotos nos Relatórios Diários da referida 

semana, conforme anexo (doc.03). 
 
 
 2.1 INSERÇÕES NA MÍDIA 

 

 No intuito de divulgar não somente a “2ª Semana da Justiça pela Paz em Casa” e 

os eventos/atividades planejados para esta, mas, sobretudo, chamar a atenção para o 

necessário e urgente combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, foram 

realizadas nos dias 03, 05, 06 e 07 de agosto de 2015 diversas inserções/chamadas na 

mídia local: 

 

03/08 
 
Divulgação do Lançamento da “2ª Semana da Justiça pela Paz em Casa” no Juizado 

da Violência Doméstica e Familiar do Estado de Sergipe através da rádio Liberdade 



FM, da TV Sergipe, da TV Justiça, do Jornal Correio de Sergipe, do site Infonet e do 

site do TJSE. 

 

Divulgação da instituição do Convênio de Estágio Obrigatório para os estudantes de 

psicologia, serviço social e direito, firmado entre o TJSE e a Universidade Tiradentes, 

no Juizado da Violência Doméstica e Familiar do Estado de Sergipe através da Rádio 

Liberdade FM, da TV Sergipe, da TV Justiça, do Jornal Correio de Sergipe,do site 

Infonet e do site do TJSE. 

 

05/08 

Divulgação da Roda de Conversa “Violência Doméstica contra a Mulher nos meios de 

comunicação”, no Centro Cultural de Aracaju, através da TV Justiça, do site Infonet, 

do site F5 News e do site do TJSE. 

 

Divulgação da Abertura da exposição de arte “Da Gênese à Liberdade”, do artista 

plástico Antônio Cruz, no Centro Cultural de Aracaju, através da TV Justiça, do site 

Infonet, do site F5 News e do site do TJSE. 

 

Divulgação no site do TJSE da palestra sobre o tema “Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher”, no canteiro de obra da Construtora CELI, destinada aos 

empregados da empresa. 

 

Divulgação do Informe na TV Sergipe, filiada REDE GLOBO, sobre o Convênio entre 

o TJSE e o Ciosp (Centro Integrado de Operações e Segurança Pública) que 

proporciona a vítima de violência doméstica o disc 190, em caso de descumprimento 

de medida protetiva. 

 

06.08 

Entrevista ao Jornal Correio Web de Sergipe a respeito dos 11 anos da Lei Maria da 

Penha, seus reflexos no Estado de Sergipe desde a sua vigência e a importância da 

“2ª Semana da Justiça pela Paz em Casa”. 



 

Coluna do jornalista Cláudio Nunes sobre a Roda de Conversa “Violência Doméstica 

contra a Mulher nos meios de comunicação” e a importância da “2ª Semana da 

Justiça pela Paz em Casa” no site Infonet. 

 

Divulgação do Informe na TV Sergipe, filiada REDE GLOBO, sobre o Convênio entre 

o TJSE e o Ciosp (Centro Integrado de Operações e Segurança Pública) que 

proporciona a vítima de violência doméstica o disc 190, em caso de descumprimento 

de medida protetiva. 

 

07/08 

Divulgação do Seminário “A Violência Doméstica Contra a Mulher: Construindo 

Novos Olhares” no Jornal da Cidade, na Rádio UFS e no site do TJSE. 

 

Divulgação do Informe na TV Sergipe, filiada REDE GLOBO, sobre o Convênio entre 

o TJSE e o Ciosp (Centro Integrado de Operações e Segurança Pública) que 

proporciona a vítima de violência doméstica o disc 190, em caso de descumprimento 

de medida protetiva. 

 
 
2.2 AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS 
 

Também durante toda a semana aconteceram audiências e impulsos processuais 

em todo o estado de Sergipe nos processos relativos à violência doméstica e familiar 

contra a mulher. 

A movimentação processual durante toda a “2ª Semana da Justiça pela Paz em 

Casa” atingiu um total significativo no Estado de Sergipe de 234 Audiências, 55 

Sentenças, 14 Medidas Protetivas concedidas e 1 Júri realizado. 

Registre-se que no Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do 

TJSE foram realizadas 141 audiências e cerca de 87 processos foram julgados. 

 
            Em todo interior do Estado, foram designadas audiências em processos que 

tratam de crime decorrente de violência doméstica resultando em 100 audiências o que, 

dentro de uma realidade própria do Estado tais números apresentam-se elevados e, 



portanto, alcançando assim, o objetivo da semana. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe entende que o combate e prevenção à 

violência doméstica e familiar contra a mulher são ações que devem ser continuadas e 

eficazes. Deste modo, marcou tal idéia com a estruturação de uma Coordenadoria da 

Mulher atuante e com uma gama de trabalhos pioneiros no estado e quiçá no país. São 

atividades e convênios que focam a causa da violência doméstica contra a mulher, indo 

no cerne de questões fundamentais para a busca da quebra do ciclo da violência. 

  

 

Aracaju, 27 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


