- RELATÓRIO “III Semana da Justiça pela Paz em Casa”
Nossa Justa Causa

Aracaju-Se
Dezembro/2015

1. PLANEJAMENTO

Em 08 de Outubro de 2015, ocorreu uma reunião no Gabinete da Ministra Cármem
Lúcia Antunes Rocha, no Supremo Tribunal Federal, com a participação de
representantes dos Tribunais de Justiça Estaduais e do Distrito Federal. O encontro
destinou-se a uma mobilização nacional para a campanha da “III Semana da Justiça pela
Paz em Casa”, que teve como data sugerida 30 de novembro a 04 de dezembro do
corrente ano, visando proporcionar maior atenção dos Tribunais de Justiça e da
população para o combate da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Para a “III Semana da Justiça pela Paz em Casa”, algumas providências foram
listadas para que fossem implementadas prioritariamente até a data acordada. Sendo
recomendado pela Ministra do STF:
1. A superação dos resultados obtidos nas campanhas anteriores, no que tange ao
julgamento do maior número de processos possíveis relativos à violência
doméstica contra a mulher, principalmente na realização de procedimentos de júris;
2. Maior atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública na condução dos
processos que envolvem violência doméstica em cooperação com os Tribunais;
3. Implementação, por parte dos demais Tribunais, do Projeto de Capacitação de
Oficiais de Justiça e Executores de Mandados, instituído pela Juíza Adelaide Maria
Martins Moura, que fora apresentado durante a reunião como uma boa prática
executada desde a primeira semana da Campanha por parte do Tribunal de Justiça
de Sergipe;
4. A reinclusão do campo de Medidas Protetivas no Formulário de resultados da III
Semana da Justiça pela Paz em Casa;
5. Dar uma maior atenção aos juízes sobrecarregados buscando-se uma maior
contribuição no andamento dos trabalhos;
6. Divulgação das ações traçadas e realizadas na mídia local;

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:
- No que tange ao preenchimento do Formulário da III SEMANA DA JUSTIÇA PELA
PAZ EM CASA encaminhado pelo Gabinete da Ministra Cármem Lúcia, este foi

devidamente preenchido com a movimentação processual do TJSE durante esse período
e atualizado com o campo “Medidas Protetivas”, conforme anexo (doc.01);
- Em relação às atividades sugeridas para a data, pode-se verificar que o TJ/SE,
através da Coordenadoria da Mulher, já vem realizando 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.02);
- Quanto ao acompanhamento dos processos que envolvem violência doméstica, a
Coordenadoria da Mulher realiza, mensalmente, o levantamento estatístico desses
processos. O Sistema de Cadastro e Controle Processual (SCP) do TJ/SE, que tem sido
considerado modelo e parâmetro para outros tribunais do país, possui link próprio que
permite realizar este levantamento. Até o mês de novembro de 2015, o estado de Sergipe
possuía 5.664 processos de violência doméstica e familiar contra a mulher em
andamento, sendo 2.160 deles na capital;
- Visando auxiliar os juízes sobrecarregados que tratam da temática de violência
doméstica foram-lhes encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe o
Ofício de nº 858/2015 solicitando maior atenção com a causa, inclusão do maior número
de processos que tratam dessa temática na pauta da III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ
EM CASA e apresentação das carências pelas quais passam e quais medidas poderiam
ser adotadas na busca de melhoramento na prestação jurisdicional, conforme anexo
(doc.03). Ademais, também foi realizado contato telefônico com as Comarcas buscandose estimular servidores e magistrados para a importância da mobilização durante a
campanha.
-Por fim, quanto a solicitação de divulgação das ações adotadas, estas encontramse pormenorizadas no item 2 abaixo.

Outrossim, visando atender da melhor forma e com eficácia as atividades
vislumbradas na reunião realizada no STF acerca da “III 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
Integral

AÇÃO

LOCAL

Lançamento da Campanha nas redes Redes Sociais
sociais através dos hashtags #:
#pazemcasa
#coordenadoriadamulhertjse

30/11/2015
8:00 horas
30/11/2015
9:00 horas

30/11/2015
09:00horas
01/12/2015
09:00 horas
01/12/2015
8 às 12h horas

02/12/2015
7 horas

02/12/2015
7 horas
02/12/2015
10 horas
03/12/2015
8 às 12h horas

Lançamento da Semana da Justiça pela Gabinete do Presidente
Paz em Casa
do TJSE
Abertura da Exposição de artes – “Da Fórum Gumersindo
Gênese à Liberdade”. Decorrente do Bessa
Projeto
Educação
e
Lúdico
da
Coordenadoria da Mulher do TJSE
Exposição de Fotografias e Apresentação Fórum de Nossa
Teatral. Decorrente do Projeto Educação Senhora do Socorro e Lúdico da Coordenadoria da Mulher do Centro
TJSE
Visita aos parceiros para entregar de Secretaria de
material educativo
Assistência Social de
Aracaju e Secretaria de
Saúde de Aracaju
Ação da FUNDAT: curso de maquiagem e
penteado, orientação profissional e
elaboração de currículo para as mulheres
vítimas
de
violência
doméstica.
Decorrente do Projeto Conectando com o
Social da Coordenadoria da Mulher do
TJSE

Juizado de Violência
Doméstica e Familiar
contra a Mulher do
TJSE

Palestra no canteiro de obra da Canteiro de Obra da
Construtora Celi” . Decorrente do Projeto Celi – Bairro Jardins
Conectando
com
o
Social
da
Coordenadoria da Mulher do TJSE
Apresentação teatral com distribuição de Cruzamento da Av
material educativo nos sinais da cidade Desembargador
de Aracaju
Maynard com Pedro
Calazans
Inicio de parceria com a livraria Escariz Livraria Escariz de
com divulgação da Campanha
Aracaju
Ação da FUNDAT: curso de maquiagem
e penteado, orientação profissional e
elaboração de currículo para as mulheres
vítimas
de
violência
doméstica.
Decorrente do Projeto Conectando com o
Social da Coordenadoria da Mulher do
TJSE

Juizado de Violência
Doméstica e Familiar
contra a Mulher do
TJSE

03/12/2015
09:00 horas

Visita aos parceiros para entrega de UNIT; FUNDAT;
material educativo
Coordenadoria da
Mulher/SEIDH

04/12/2015
08:00 horas

Exposição de fotografias. Decorrente do Fórum do Parque dos
Projeto
Educação
e
Lúdico
da Faróis
Coordenadoria da Mulher do TJSE

04/12/2015
09:00 horas

Visita aos parceiros para entrega de Instituto G. Barbosa;
material educativo
Celi e Instituto Luciano
Barreto JR

04/12/2015
12:00 horas

Encerramento da III Semana da Justiça Coordenadoria da
pela Paz em Casa
Mulher do TJSE

05/12/2015
10:00 horas

Defesa de artigo científico do trabalho de Faculdade de Sergipe
grupo de autores de violência doméstica
do Projeto Viver Melhor

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

O presente relatório busca descrever as ações que foram realizadas do dia
03/11/2015 até 05/12/2015.
Para a III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, o TJSE inova a campanha
com a divulgação das ações da Coordenadoria nas redes sociais através de postagens e
compartilhamento de publicações diárias que se destinam ao combate à violência
doméstica

contra

a

mulher,

por

meio

das

hashtags:

#pazemcasa

e

#coordenadoriadamulhertjse, que também foram incluídas nos materiais da campanha,
como se observa no anexo (doc. 04).

Materiais da Campanha:

2.1-Dia 30/11/2015

O lançamento da III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA iniciou-se às
08:00h da manhã no Palácio do Tribunal de Justiça de Sergipe. Na solenidade estiveram

presentes o Presidente do TJSE, Desembargador Luis Antônio Araújo Mendonça, a Juíza
Coordenadora da Mulher em Substituição, Dra Vânia Ferreira de Barros, as servidoras da
Coordenadoria da Mulher e membros do Programa Sergipe Justiça para apresentação do
material de divulgação da campanha no Estado de Sergipe, com a entrega de cartazes,
panfletos e bottons alusivos à Semana.

Durante o a apreciação do material de campanha e apresentação do cronograma
de ações previsto para a III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA o Presidente do
TJSE deu entrevista ao Programa Sergipe Justiça, que transmitiu a reportagem também
na TV Justiça, explicando a importância da campanha ao destacar que “É um comando
nacional que leva para a casa das pessoas a mensagem de proteção que toda a
sociedade e o Judiciário têm a obrigação de prestar às mulheres. Estão de parabéns as
Juízas Coordenadoras e as servidoras, que a todo o momento propõem iniciativas
importantes e algumas delas como referências nacionais”.

No decorrer da manhã do primeiro dia da III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM
CASA, as 09:00h, ocorreram Abertura da Exposição de artes – “Da Gênese à Liberdade”,
a Exposição de Fotografias e Apresentação Teatral que retratam a temática da violência
doméstica e familiar contra a mulher.
A Exposição de artes – “Da Gênese à Liberdade”, do artista plástico Antônio Cruz,
foi exibida ao público no Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju/SE, e lá permanecerá até
o dia 18/12/2015. A obra artística retrata a posição da mulher na história em diferentes
culturas, as formas de violência que ela sofre e o seu resgata pessoal após o sofrimento
vivido. Essa exposição de arte integra uma das formas de efetivação do Projeto Educação
e Lúdico da Coordenadoria da Mulher que se utiliza da arte para retratar as agressões
que sofrem as mulheres.

A Exposição de Fotografias foi exposta ao público no Fórum de Nossa Senhora do

Socorro, município de Sergipe, e lá permanecerá até o dia 04/12/2015. As fotografias
destacam as fases em que a mulher vítima de violência doméstica passa, desde o
momento em que sofrem as formas de agressão até o momento em que decidem se
libertar da situação hostil em que vivem, passando assim a se resgatarem como mulheres
e buscando novos caminhos para seguirem em paz. Essa exposição também representa
uma das formas de efetivação do Projeto Educação e Lúdico da Coordenadoria da Mulher
que se utiliza da arte para retratar as agressões que sofrem as mulheres.

A apresentação teatral do Grupo Trupe Arte em Ação, também se apresentou nesta
manhã no Fórum de Nossa Senhora do Socorro, município de Sergipe, e abordou de
forma descontraída a questão da violência doméstica chamando a atenção de todos que
ali estavam.

2.2- Dia 01/12/2015

Na manhã do segundo dia da III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, a
partir das 09:00h, foram feitas visitas aos parceiros da Coordenadoria da Mulher do TJSE,
pela servidora, Vânia dos Santos Barbosa, na Secretaria de Assistência Social de Aracaju
e Secretaria de Saúde de Aracaju, para entrega e divulgação do material de campanha
nas diversas redes de Aracaju/SE.

Das 8 às 12:00h, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do
TJSE, estavam sendo fornecidos curso de maquiagem e penteado, orientação profissional
e elaboração de currículo para as mulheres vítimas de violência doméstica pela FUNDAT
- Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, que é instituição parceira Do
Tribunal de Justiça de Sergipe, através do Convênio nº 03/2014, em decorrência do
Projeto Conectando com o Social da Coordenadoria da Mulher do TJSE, que visa
resgatar a autonomia das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e dá-las
oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

2.3- Dia 02/12/2015

Às 07:00h da manhã, do terceiro dia da campanha, no canteiro de obra da
Construtora CELI, no bairro Jardins, em Aracaju/SE, ocorreu uma palestra destinada a
esses empregados, proferida pelas Servidoras da Coordenadora da Mulher do TJSE,
Heloísa Joana dos Santos e Márcia Regina Barreto Lourêdo. A evento destinou-se a
apresentar o tema violência doméstica e familiar contra a mulher e efetivar o Convênio nº
27/2015, firmado entre o TJSE e a Construtora CELI, que fora criado em decorrência do
Projeto Informar para Conscientizar da Coordenadoria da Mulher do TJSE, que tem por
objetivo divulgar e conscientizar funcionários de empresas públicas e privadas, através da
inserção de frase nos contra-cheques e da utilização de espaços e mídias internas,
visando à prevenção e o combate da temática em destaque. Durante a palestra foram
distribuídos os materiais de campanha da III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA.

Também às 07:00h da manhã, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), através da
Coordenadoria da Mulher, foi até o cruzamento das avenidas Desembargador Maynard
com Pedro Calasans, um dos entroncamentos viários com maior fluxo de pessoas e
automóveis de Aracaju, para levar mensagem de paz e de não violência doméstica contra

a mulher. Com perna de pau, zabumba e muita alegria, a Trupe Arte em Ação e a equipe
da Coordenadoria distribuíram panfletos, bottons e cartilhas sobre a Lei Maria da Penha e
informações sobre a valorização da mulher.

Segundo o servidor municipal, Eribaldo Melo, que se encontrava na avenida
durante a apresentação teatral, é muito importante que o Judiciário leve para as ruas a
conscientização de que não se pode agredir as mulheres. “Tem que ser assim, em mulher
não se pode bater, temos que viver em paz e sou totalmente contra a violência”, explicou.

Para a Juíza Coordenadora da Mulher em exercício, Vânia Ferreira de Barros, o
TJSE está desenvolvendo diversas ações nesta III Semana da Justiça pela Paz em Casa,
dentre elas a distribuição de material informativo as ruas. “A abordagem de rua foi
escolhida como uma ação que atinge um público bastante diversificado da população:
homens, mulheres, adolescentes, idosos, de camadas sociais diferentes. Levamos o
teatro para tornar a receptividade do material informativo mais lúdico e descontraído, por
se tratar de um tema árido que muitos não gostam de falar. Percebemos que a ação de
hoje foi bem recebida pelas pessoas, com demonstração de interesse nos panfletos,
marcadores de livros e adesivos que entregamos”, ponderou a magistrada.

A Assistente Social da Coordenadoria da Mulher, Heloísa Joana dos Santos
destacou que ir para as ruas de Aracaju significa mobilizar um maior número de pessoas.
“Viemos para a rua para chamar a população, trazendo a temática da não violência contra
a mulher para que as pessoas tenham acesso ao material educativo e possam ser
conscientizados”, afirmou a servidora.

No decorrer desta manhã, a Coordenadoria da Mulher do TJSE Iniciou uma
parceria com a Livraria Escariz através da entrega do material de campanha da III
SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA para que fosse divulgados cartazes nos
assentos da livraria e para que em todas as compras de livros desta semana fossem
entregues aos consumidoras os marcadores de livros que apresentam as formas de
violência tipificadas, buscando-se potencializar os meios de divulgação da campanha e
garantir informação sobre o tema para a população.

2.4- Dia 03/12/2015

Na manhã do quarto dia da III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, a partir
das 09:00h, foram feitas visitas aos parceiros da Coordenadoria da Mulher do TJSE, na
Universidade Tiradentes, na FUNDAT e na SEIDH- Coordenadoria da Mulher do Governo
do Estado, para entrega e divulgação do material de campanha nas diversas redes de
Aracaju/SE.

Em mais um dia da III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, das 8 às
12:00h, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do TJSE, estavam
sendo fornecidos curso de maquiagem e penteado, orientação profissional e elaboração
de currículo para as mulheres vítimas de violência doméstica pela FUNDAT - Fundação
Municipal de Formação para o Trabalho, instituição que é parceira Do Tribunal de Justiça
de Sergipe, através do Projeto Conectando com o Social da Coordenadoria da Mulher do
TJSE, que visa resgatar a autonomia das mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar e dá-las oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

2.5- Dia 04/12/2015

Às 08:00h da manhã a Exposição de Fotografias foi transferida do Fórum de Nossa
Senhora do Socorro, para o Fórum de Parque dos Faróis, também no município de
Sergipe, e lá permanecerá até o dia 16/12/2015. As fotografias destacam as fases em que
a mulher vítima de violência doméstica passa, desde o momento em que sofrem as
formas de agressão até o momento em que decidem se libertar da situação hostil em que
vivem, passando assim a se resgatarem como mulheres e a buscarem novos caminhos
para seguirem em paz. Essa exposição também representa uma das formas de efetivação
do Projeto Educação e Lúdico da Coordenadoria da Mulher que se utiliza da arte para
retratar as agressões que sofrem as mulheres.

Dando continuidade ao processo de divulgação da campanha, 09:00h, foram feitas
visitas aos parceiros da Coordenadoria da Mulher do TJSE, pela servidora Mariza Laís
Silva Santos ao Instituto G. Barbosa; Construtora Celi e Instituto Luciano Barreto JR, para
entrega do material de campanha nas diversas redes de Aracaju/SE.

Ao final das atividades do quinto dia da III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM
CASA, as 12:00h, foi feito o encerramento da campanha na Coordenadoria da Mulher do
TJSE.

2.6- Dia 05/12/2015

Às 10:00 horas, mesmo após o encerramento da III SEMANA DA JUSTIÇA PELA
PAZ EM CASA, servidoras da Coordenadoria da Mulher do TJSE foram participar, na
Faculdade de Sergipe, de uma defesa de artigo científico do trabalho de grupo de autores
de violência doméstica do Projeto Viver Melhor de titularidade da Faculdade de Sergipe
em parceria com a Coordenadoria da Mulher do TJSE. Esse projeto destina-se a
combater a violência doméstica contra a mulher através da educação e reabilitação
psicossocial de homens autores de violência contra a mulher.

3- 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 III SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ
EM CASA atingiu um total significativo no Estado de Sergipe de 170 Audiências, 70
Sentenças e 39 Medidas Protetivas concedidas.
Registre-se que no Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do
TJSE foram realizadas aproximadamente109 audiências.

Em todo interior do Estado, foram designadas audiências em processos que tratam
de crime decorrente de violência doméstica resultando em 60 audiências o que, dentro de
uma realidade própria do Estado tais números apresentam-se elevados e, portanto,
alcançando assim, o objetivo da semana.

4- 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, busca a cada SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA inovar
em suas ações e julgar o maior número de processos possíveis objetivando fornecer uma

melhor prestação jurisdicional às vítimas de violência doméstica, conforme se depreende
no presente relatório.
São atividades, projetos 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.
Assim, a Coordenadoria da Mulher do TJSE se destaca de forma atuante e com
uma gama de trabalhos pioneiros no estado e quiçá no país, servindo inclusive de
paradigma para atuação dos demais Tribunais Justiça, conforme recomendação da
Ministra Carmem Lúcia na última reunião para instituição da III SEMANA DA JUSTIÇA
PELA PAZ EM CASA.

Aracaju, 11 de dezembro de 2015.

