Mulheres denunciam que Justiça
reabre feridas com método que
reencena
agressões
para
solucionar conflitos
Relatos lembram desde convites para se colocar no lugar do agressor e
refletir sobre o que causou a violência até dramatização do conflito em um
auditório com mais de 50 pessoas
(O Globo | 04/09/2021 | Por Bianca Gomes)
SÃO PAULO – Quando foi ao tribunal participar de uma sessão de
constelação familiar, a universitária A., de 22 anos, reviveu a violência que
buscava esquecer e punir ao buscar a Justiça. Em uma sala, a jovem foi
levada a relembrar as agressões sofridas no relacionamento com o ex-marido.
Também foi coagida pelo mediador a pedir desculpas para o ex, que a
agrediu ainda grávida e, depois, com o filho pequeno.
Relatos como o da jovem (o nome foi preservado para não comprometer o
processo) têm se repetido no país nos últimos meses. Tribunais têm usado a
técnica de constelação familiar, desenvolvida na Alemanha como um método
terapêutico para solução de conflitos por meio de uma encenação, em
processos da Vara da Família que envolvem denúncias de violência, o que
constrange as vítimas.
A técnica passou a ser adotada em tribunais em 2012, com aval de resolução
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que incentiva o uso de saídas
extrajudiciais para desafogar o Judiciário. Apesar de a aplicação ocorrer
majoritariamente em processos de guarda ou pensão alimentícia, os casos
que têm gerado reclamações são de mulheres que também estão processando
seus ex-maridos por agressão, e por isso a violência é abordada pelos
mediadores.
Nos relatos feitos à reportagem, há desde convites para se colocar no lugar

do agressor e refletir sobre o que causou a violência até uma dramatização
do conflito em um auditório com mais de 50 pessoas. No último caso,
desconhecidos são convidados a interpretar os envolvidos no processo.
— Os mediadores me colocaram para pedir perdão a ele (ex-marido) porque
seria bom para mim. Me recusei, pois eu sou a vítima de violência, não ele. A
partir daí fui colocada como louca. Me senti completamente sozinha,
humilhada e desesperada — disse A..
Acesse a matéria completa no site de origem

Tribunais devem responder
sobre política contra assédio
moral e discriminação
( Agência CNJ de Notícias | 11/01/2021)
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do gabinete da conselheira
Tânia Regina Silva Reckziegel, encaminha nesta semana ofício aos tribunais
brasileiros solicitando informações relativas ao cumprimento da Política de
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Discriminação no Poder
Judiciário. Instituída pelo CNJ no final do ano passado, a Resolução nº
351/2020 determinou, entre outras medidas, que cada tribunal crie uma
comissão de prevenção e enfrentamento a essa violência, com participação
de magistrados, servidores e colaboradores.
Acesse a matéria completa no site de origem.

Judiciário avança no combate à
violência contra a mulher, revela
pesquisa
A eficiência e o bom atendimento prestados pelos núcleos psicossociais e a
celeridade com que são emitidas as medidas protetivas às mulheres em
situação de violência doméstica e familiar são os principais fatores que
evidenciam os avanços do Poder Judiciário no combate à violência contra a
mulher. Essas conclusões foram obtidas no estudo “O Poder Judiciário no
enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres”,
contratado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) junto ao Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
(CNJ, 13/08/2019 – acesse no site de origem)
A pesquisa qualitativa foi apresentada durante a XIII Jornada Lei Maria da
Penha realizada pelo CNJ na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
Brasília. O levantamento avaliou o atendimento prestado pelo Poder
Judiciário às mulheres em situação de violência doméstica e familiar,
especialmente em relação ao seu caráter multidisciplinar e integral. A
questão, que já integra a agenda prioritária do Poder Judiciário, ainda exige
avanços que garantam um atendimento que dê respostas efetivas às
expectativas das mulheres que recorrem à Justiça.
Entre as medidas que precisam ser implementadas – conforme a pesquisa –
está a disponibilização de espaços físicos adequados ao atendimento das
mulheres em situação de violência, garantindo-lhes privacidade e escuta
sensível. Também a ausência de padronização da política judiciária de
enfrentamento à violência doméstica é apontada como fator que necessita de
aprimoramento. O levantamento conclui que, apesar de o fenômeno da
violência doméstica seguir uma dinâmica pouco variada, a resposta do
Judiciário é muito heterogênea, a depender de fatores tanto pessoais quanto
institucionais, sendo o perfil do magistrado que responde pela vara ou
juizado fator decisivo na qualidade do atendimento prestado às mulheres.

Leia mais: Jornada Maria da Penha: integração para prevenir, proteger e
educar
Leia mais: Formulário de risco é compromisso com a prevenção da violência
doméstica
Leia mais: Rede Protetiva busca melhorar iniciativas para a prevenção ao
feminicídio
Na avaliação da conselheira do CNJ Daldice Santana, a produção de estudo
como este permite ao Poder Judiciário aprimorar os mecanismos de
repressão e prevenção à violência. “Mas não basta só o diagnóstico, a
identificação dos fatores que potencializem da violência ou feminicídio. É
preciso ações que garantam a proteção da mulher”, afirmou. Ela ressalta que
a atuação não pode ficar restrita ao Poder Judiciário, mas exige a
participação de todos os envolvidos, como as delegacias, defensorias
públicas, sistema de saúde. “Todos os locais onde a mulher chegar, tem que
estar pronto para atende-la bem”, enfatizou.
A conselheira destacou que o aprofundamento de estudos sobre o tema
possibilita o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos mecanismos existentes.
Uma barreira apontada pelas mulheres ouvidas pela pesquisa está no fato de
o sistema de Justiça lidar com linguagem, ritos e conhecimentos que muitas
vezes não são acessíveis a elas. Como na maioria dos casos elas não têm
acesso a advogados ou atendimento jurídico por meio da Defensoria Pública,
o conteúdo e a interpretação das normas bem como o desenrolar de seus
processos, incluindo o desfecho, lhes parecem incompreensíveis.
A pesquisa ouviu a opinião de mulheres em 12 unidades judiciárias: seis
juizados e varas exclusivas e seis não exclusivas, distribuídas nas cinco
regiões do país. “Conhecer em profundidade a forma de funcionamento da
rede de atendimento prestado pelo sistema de Justiça às mulheres que foram
vítimas de violência doméstica é um importante passo para a adequação e o
aprimoramento de ações e políticas públicas judiciárias, cuja
responsabilidade está a cargo do CNJ”, destacou a diretora do Departamento
de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do CNJ, Gabriela Azevedo.

O estudo recolheu uma série de depoimentos que revelam como as vítimas
violência doméstica e familiar avaliam o atendimento recebido, a motivação
pela busca de proteção e os sentimentos despertados pela situação:
– “Explicou direitinho, eu até agradeci [a servidora], porque tem gente que
conversa e nem olha para a cara da pessoa, é aquela ignorância… Então,
agradeci muito pelo jeito que ela me atendeu”;
– “Era só pra pedir que ele parasse, ficasse longe de mim. Foi [eficaz], eu
estou muito satisfeita, graças a Deus.”;
– “Criei coragem, depois de ter sofrido bastante, né?!”

Estrutura
O Brasil conta, atualmente, com 131 varas ou juizados especializados no
processamento de casos de violência doméstica e familiar contra as
mulheres. Eles já estão presentes nas 27 unidades da federação e se
encontram expansão desde a implementação da Lei nº 11.340/2006 (Lei
Maria da Penha). Paralelamente, essas unidades não conseguem atender
toda a demanda processual relativa à matéria, o que obriga que varas
criminais comuns respondam por parte significativa dos feitos.
Entre as conclusões apresentadas pelo levantamento, destaca-se o fato de o
Judiciário brasileiro ter incorporado em sua rotina a discussão da violência
motivada por gênero e se empenhar em dar respostas à altura da legislação
nacional na área. Paralelamente, constata-se a existência de um longo
caminho a percorrer para que este tipo de conflito seja tratado a contento,
com garantia de realização de um atendimento tecnicamente apurado, mais
humanizado, que não reproduza violências de gênero e dê respostas efetivas
às expectativas de justiça das vítimas.
Mas, apesar das deficiências encontradas, a maioria das mulheres
entrevistadas pela equipe do IPEA disse que voltaria a procurar a Justiça
caso fosse vítima novamente e também indicaria o mesmo caminho para
amigas ou colegas que estivessem em situação semelhante. De acordo com a
pesquisa, as mulheres acreditam na Justiça, reconhecem o Judiciário como a
instância disponível para lidar com a violência e entendem que devem lutar

pelos próprios direitos.

Barrar a violência
A pesquisa “O Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica e
familiar contra as mulheres” integra as ações do Poder Judiciário para o
combate à violência contra a mulher no âmbito familiar e doméstico – crime
responsável por mais de um milhão de processos que tramitam na Justiça
brasileira. Desse total, 3,6 mil são casos de feminicídios, segundo dados dos
tribunais de Justiça.
No curso do trabalho, foram entrevistados os profissionais jurídicos
envolvidos no processamento dos casos (magistrados, promotores,
defensores, advogados e servidores de varas e juizados), especialistas das
equipes multidisciplinares e mulheres em situação de violência.
O levantamento contou ainda com dados obtidos por meio de formulários
preenchidos pelos chefes de cartório, por meio de observação de audiências e
dos atendimentos, assim como da análise de autos de processos em
tramitação.
O sumário executivo pode ser acessado aqui e a íntegra da pesquisa pode ser
acessada aqui.
Por Agência CNJ de Notícias

Lei Maria da Penha deu frutos,
mas falta sensibilizar juízes,
mostra estudo do CNJ
Legislação, que completa 13 anos e foi eficaz em salvar vidas, ainda tropeça
em série de gargalos

(Folha de S.Paulo, 08/08/2019 – acesse o site de origem)
“O que acontecia para ele fazer isso?”, pergunta um promotor a uma mulher
vítima de violência doméstica. “Ele é muito machista”, ela responde. “Tu
dava motivo?”, questiona o advogado do agressor. “Não”, diz ela.
“Tu tinha outro caso conjugal?”, insiste o advogado. “Não, como eu teria se
ele nem me deixava sair de casa?”
“Temos que cuidar quem colocamos para dentro de casa”, emenda o juiz.
O diálogo é parte de uma audiência judicial da Lei Maria da Penha que
consta de pesquisa qualitativa feita pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça)
em cooperação com o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) sobre
o papel do Judiciário no enfrentamento à violência doméstica.
Nesse caso —um entre dezenas de relatados no estudo—, as pesquisadoras
apontaram que houve a responsabilização da mulher pela violência sofrida.
A pesquisa acompanhou audiências em 12 localidades do país (mantidas em
sigilo para impedir a identificação dos envolvidos) e ouviu cerca de 150
pessoas, entre juízes, promotores, vítimas e outros atores, ao longo de 2018.
O CNJ divulga o estudo nesta quinta-feira (8), por ocasião dos 13 anos da Lei
Maria da Penha, celebrados na véspera.
A lei, na avaliação do órgão, já é uma das mais conhecidas no Brasil, Apesar
disso, encontra vários gargalos: a falta de sensibilidade dos agentes públicos,
a alocação de vítimas e agressores numa mesma sala antes das audiências e
a dificuldade de as mulheres entenderem o processo.
“A maioria das mulheres, quando falava que conhecia a Lei Maria da Penha,
é porque ouviu na mídia, na novela, no jornal. Você está mudando uma
estrutura social para mudar uma cultura sobre o que é violência contra
a mulher dentro de casa. Ela [a lei] mais do que pegou, ela realmente está
alterando estruturas. Em 13 anos é muita coisa, mas ainda tem muita coisa
por fazer”, diz Elisa Sardão Colares, pesquisadora do Departamento de
Pesquisas Judiciárias do CNJ.

Um dos problemas apontados no estudo é o ambiente físico das unidades do
Judiciário. Há hoje 134 varas ou juizados especializados em violência
doméstica em um país com cerca de 2.400 comarcas. A maioria das varas
especializadas está restrita a capitais e a cidades maiores.
Nas varas não especializadas, onde casos de mulheres agredidas dividem
espaço com os de roubo, tráfico e homicídio, faltam recursos para reformas
que alterem a estrutura do prédio, a fim de impedir, por exemplo, que a
vítima e o agressor fiquem em contato até serem chamados pelo juiz —
situação considerada constrangedora por mulheres ouvidas na pesquisa.
Pouco mais de um terço (37%) dos processos de violência doméstica
em tramitação em 2018 estavam em varas exclusivas, segundo dado inédito
do CNJ. Esse índice foi apurado pela primeira vez, o que não permite
comparar com a situação dos anos anteriores.
Uma reclamação recorrente de vítimas entrevistadas na pesquisa é que, na
maioria dos casos, elas saem das audiências judiciais sem saber do resultado.
Isso ocorre porque a maior parte dos juízes, segundo o estudo, não dá a
sentença durante a audiência por ter pressa para atender à alta demanda.
O resultado é que as vítimas deixam a Justiça sem saber se os agressores
serão presos, ou se serão soltos, ou se a medida protetiva —que impedia a
aproximação deles— continua valendo ou não. “Isso impacta a sensação
de segurança”, diz Gabriela Azevedo Soares, diretora do Departamento de
Pesquisas Judiciárias.
“A pesquisa mostra pontos que precisam ser aprimorados, e com base
nesses resultados o CNJ pode traçar políticas, tanto aprimorar o que já está
determinado [no manual da Maria da Penha] como criar novas medidas,
como capacitação”, afirma.
A violência doméstica é um dos temas eleitos como prioritários pelo
presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli.
As pesquisadoras do Ipea que foram a campo anotaram, no relatório da
pesquisa, que “em todas as audiências observadas, o magistrado não
demonstrou interesse na fala das mulheres, tal que, enquanto [as vítimas]

respondiam aos questionamentos da promotora, o juiz ficava concentrado no
celular e saía da sala”.
“Em duas das audiências acompanhadas na pesquisa, inclusive, o magistrado
chegou a se ausentar durante praticamente toda a fala da mulher”, observa o
estudo.
Por outro lado, um ponto positivo identificado é que as medidas protetivas
(que buscam impedir que os agressores se aproximem das vítimas ou tentem
contato, por exemplo) têm sido céleres: quase sempre são determinadas
dentro de 48 horas. Esse é o aspecto da Lei Maria da Penha mais elogiado
pelas mulheres, de acordo com o CNJ.
“Ele só parou de aperrear devido à medida protetiva, simplesmente isso. Se
hoje perguntarem se eu quero continuar com a medida protetiva, eu vou
dizer: ‘Quero!’. Eu não paro, porque sei que ele tem medo de cadeia, ele é
covarde”, disse uma das entrevistadas na pesquisa.
Em contraponto à rapidez da medida protetiva, houve queixas sobre
a demora dos processos que resultarão no julgamento dos acusados. “Por que
demora tanto? Depois de três anos, o processo começou agora. Se fosse para
ele me matar, ele tinha matado“, declarou outra entrevistada.
Como a pesquisa foi qualitativa, e não quantitativa, o CNJ não
buscou levantar o tempo médio de duração dos processos.
O número de novos processos de violência doméstica que chegou à Justiça de
todo o país cresceu de 402.006, em 2016, para 507.984 no ano passado
(26,4% a mais), segundo dados do órgão.
“As mulheres hoje estão denunciando muito mais. Esse é um aspecto
importante, esse aumento no número de casos não é à toa, é as pessoas
acreditando na possibilidade de que essa lei funcione”, avalia a pesquisadora
do CNJ Danielly Queirós.
Por Reynaldo Turollo Jr.

Censura à juíza Kenarik faz CNJ
travar
escolha
de
desembargadores no TJ-SP
O andamento de concurso para duas vagas de desembargador no Tribunal de
Justiça de São Paulo foi suspenso até que o Conselho Nacional de Justiça
analise punição aplicada contra a juíza Kenarik Boujikian em fevereiro. Como
a pena de censura impede que ela seja promovida por merecimento durante
um ano, o conselheiro Carlos Levenhagen decidiu paralisar a escolha na
corte até que o CNJ avalie se a sanção contra ela foi correta.
(CONJUR, 31/05/2017 – Acesse o site de origem)
Para o Órgão Especial do TJ-SP, Kenarik não poderia ter soltado presos em
decisões monocráticas quando integrava a 7ª Câmara Criminal, como juíza
substituta em segundo grau. A maioria dos desembargadores entendeu que,
em pelo menos três casos, ela fez “juízo de valor” sobre réus presos quando
ainda havia recursos pendentes do Ministério Público, o que exigiria análise
dos demais membros do colegiado.

Kenarik Boujikian está impedida de ser promovida por merecimento por ter
soltado presos em decisão monocrática.

Já a defesa tenta derrubar a decisão no CNJ. O advogado Igor Tamasauskas
entende que o tribunal violou a garantia da independência funcional ao
analisar a validade de decisões assinadas por livre convencimento, sem máfé.
Ainda segundo ele, a pena não faz sentido diante do reconhecimento, pela
própria corte, de que não houve dolo ou culpa. Consultado, o Ministério
Público Federal assinou parecer favorável à anulação da pena.
No meio dessa discussão, surgiram duas vagas no tribunal com a
aposentadoria dos desembargadores Maria Cristina Cotrofe Biasi e Venício
Antonio de Paula Salles. A abertura de concurso para preenchimento das
cadeiras já entrou na pauta do Conselho Superior da Magistratura do TJ-SP.
A defesa alegou que haveria risco à juíza caso o concurso continuasse
normalmente, pois ela ficaria proibida de participar. O relator considerou
“necessário adotar medida cautelar (…), sob pena de tornar inócua a atuação
do CNJ no caso em questão”. Para Levenhagen, a suspensão temporária do
procedimento não acarreta “dano irreparável ao tribunal, notadamente em
curto prazo”.
Segundo ele, na análise de casos similares, o Plenário do conselho já tem
seguido a tese de que a promoção na carreira da magistratura tem relevância
“clara e inquestionável, não apenas sob o aspecto da importância que adquire
na vida funcional do juiz, mas também, e principalmente, sob a ótica do
interesse público”.
O conselheiro disse ainda que o Superior Tribunal de Justiça já tem
precedente sobre a ocorrência de dano grave à parte quando o resultado
favorável, ao final do processo, tem “pouca ou nenhuma relevância” (MC
12.983).
Perfil
Nascida na Síria e uma das fundadoras da Associação Juízes para a
Democracia, Kenarik Boujikian atua hoje como substituta em segundo grau,
na 34ª Câmara de Direito Privado.
Em junho de 2016, ela já havia conseguido afastar punição por baixa

produtividade entre 2012 e 2014. Por 11 votos a 10, o Órgão Especial
concluiu na ocasião que os serviços só ficaram prejudicados porque ela
passou por depressão no período. Além disso, o problema dos atrasos já
estava solucionado.
Conhecida pelo perfil garantista, Kenarik também incomodou
desembargadores quando encontrou com o papa Francisco, no Vaticano, e
criticou o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).
A pedido de integrantes do Órgão Especial, o presidente da corte, Paulo
Dimas Mascaretti, acabou divulgando nota oficial negando qualquer
vinculação do tribunal com a visita.
Clique aqui para ler a decisão.
0002474-75.2017.2.00.0000

Juízes negros debatem cotas e
barreiras raciais na carreira
jurídica
A falta de juízes negros em um país cuja população é metade negra ficou
evidente quando foi pedido que se levantassem todos os magistrados negros
presentes no I Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros. Na plateia, de
aproximadamente uma centena de pessoas, 21 se ergueram. Diante da
flagrante desigualdade racial na Justiça brasileira, o evento se propõe a
discutir soluções para a questão, como a reserva de vagas para negros em
concursos públicos.
(Portal CNJ, 12/05/2017 – Acesse o site de origem)
As cotas para negros em concursos do Poder Judiciário existem desde 2015,
quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução CNJ n. 203,

para cumprir o Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/2010). A medida
foi tomada após o Censo da Magistratura, realizado pelo Conselho, apontar
que, em 2014, negros representavam apenas cerca de 15% do total de juízes
do Brasil.
O dado é uma projeção, pois o censo foi feito com base em respostas de cerca
de 60% de todos os magistrados. Em alguns tribunais, o percentual é ainda
menor – dos 400 juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios (TJDFT), segundo o juiz da casa, Fábio Esteves, somente seis são
negros.

I Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros. FOTO: Gláucio Dettmar
Graças às cotas criadas pelo CNJ, a juíza do Tribunal de Justiça do Ceará
(TJCE) Bruna Santos da Costa poderá tentar ser juíza no seu estado natal,
São Paulo. Aberto em abril deste ano, o concurso de ingresso na magistratura
do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reserva 55 vagas de juiz substituto
para candidatos negros. Desde que as cotas de 20% para negros em
concursos para a magistratura foram implantadas no país, pelo menos seis
tribunais de Justiça já realizaram processos seletivos obedecendo à regra. “A
norma do CNJ foi um pontapé inicial e necessário para minimizar uma
situação racista que existe, mas também é necessário ter representação
negra no CNJ e em órgãos classistas, como as associações de magistrados,
por exemplo”, disse a magistrada.
O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Ivanilton Santos da
Silva conta que é apenas um dos dois magistrados negros do segundo grau
que atuam no tribunal. “Moro em Salvador, a cidade mais negra fora da
África, e trabalho no Tribunal da Bahia, o estado de população maciçamente
negra. Mesmo assim, só somos dois desembargadores num universo de quase
60 magistrados. É verdadeiramente uma tristeza constatar isso”, afirmou.
Segundo o desembargador Ivanilton, ele só foi promovido em 2015 por
antiguidade, não por mérito.

Promoção na carreira
Há necessidade de cotas também que viabilizem a promoção não só de juízes,

mas de todos os profissionais negros, nas suas respectivas carreiras, de
acordo com o padre franciscano e palestrante do painel “Diálogos sobre
Racismo e Sociedade”, Frei Davi. “Em 2005, exigimos do Banco Itaú
estatísticas oficiais que mostrassem a quantidade de promoções ofertadas a
candidatos negros entre os quadros do banco. Após muita insistência,
conseguimos os dados, que revelaram o que já esperávamos: os negros
estavam parados na carreira, não eram promovidos”, afirmou. Diante da
descoberta, a entidade de Frei Davi, a organização Educafro exigiu novas
promoções de negros e, seis meses depois, o número de promoções no banco
cresceu 300%.
Também palestrante no painel, o ator Milton Gonçalves narrou as
dificuldades enfrentadas ao longo da carreira, principalmente as
relacionadas ao preconceito racial, e conclamou a união da população negra
no Brasil. “Vocês aqui são heróis por terem estudado e se tornado advogados,
juízes, promotores, profissionais negros, pois sempre acham que não somos
capazes”, afirmou.
O evento continua nesta sexta-feira (12/5), em Brasília/DF.
Manuel Carlos Montenegro
Agência CNJ de Notícias

Norma
sobre
casamento
homoafetivo completa quatro
anos
Nos últimos quatro anos, desde que a Resolução 175/2013 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) entrou em vigor, obrigando os cartórios a
realizarem casamento entre casais do mesmo sexo, ao menos 15 mil
casamentos homoafetivas foram feitos no Brasil. Ao proibir que autoridades

competentes se recusem a habilitar ou celebrar casamento civil ou, até
mesmo, a converter união estável em casamento, a norma contribuiu para
derrubar barreiras administrativas e jurídicas que dificultavam as uniões
homoafetivas no país. Para juízes e cartorários, a medida foi um divisor de
águas na sociedade.
(Portal CNJ, 10/05/2017 – Acesse o site de origem)
Até 2013, quando ainda não havia essa determinação expressa, muitos
estados não confirmavam sequer uniões estáveis homoafetivas, ainda que, em
2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha afirmado essa possibilidade
durante o julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). “A
decisão do STF dava margem a interpretações diversas. E, sendo assim, os
cartórios não se sentiam obrigados. Quando veio a norma do CNJ
determinando o casamento independentemente do entendimento pessoal do
notário ou do registrador, foi um marco legal”, afirmou a juíza Raquel de
Oliveira, da 6ª Vara Cível Regional do Fórum de Jacarepaguá, do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

FOTO: Agência CNJ
Avanços nos direitos
Entre 2013 e 2015, a juíza celebrou mais de 400 casamentos homoafetivos.
Em todo o estado, até hoje, foram celebrados cerca de 2 mil casamentos
entre pessoas do mesmo sexo, segundo a Corregedoria de Justiça do TJRJ.
Para Raquel de Oliveira, que também coordenou o Programa Social de
Casamentos Comunitários do TJRJ, a Resolução do CNJ foi importantíssima.
“O entendimento dos juízes não era uniforme. Só quando saiu a decisão do
CNJ nós pudemos reconhecer as uniões e mandávamos para o cartório fazer
o respectivo registro”, disse.
Casamentos homo ou heteroafetivos não diferem legalmente. O trâmite é o
mesmo, os documentos necessários para dar entrada no processo são iguais e
os nubentes (sejam homens ou mulheres) também possuem os mesmos
direitos, como participação em plano de saúde, pensão alimentícia e divisão
dos bens adquiridos. “A gente nota que, na cerimônia, essas pessoas se

sentem abraçadas pelo Estado. Por mais que as leis estejam evoluindo, elas
se sentem ainda muito discriminadas. E realmente o são. A determinação do
CNJ foi um passo definitivo em direção à inclusão social e ao respeito por
suas identidades”, afirmou.
Para combater o preconceito e a discriminação, os primeiros casamentos
homoafetivos foram cercados de bastante divulgação. “Estamos dizendo, por
meio da Justiça, que eles são aceitos. Que o amor deles também é permitido”,
afirmou a juíza. O próprio sistema de Justiça do Rio vem buscando
desburocratizar os procedimentos que, muitas vezes, impediam esse tipo de
união. O Ministério Público local, por exemplo, adota a prática de não se
manifestar em relação à união homoafetiva, uma vez que a decisão de
casamento envolve apenas o interesse de pessoas maiores e capazes.
Realidades locais
Em alguns estados, no entanto, membros do Ministério Público se posicionam
contrários às uniões. Florianópolis é uma das cidades onde a recusa tem sido
sistemática. Ainda assim, em 2015, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(TJSC) e a Associação Amigos em Ação de Santa Catarina conseguiram
realizar uma cerimônia coletiva de casamento civil para 40 casais
homoafetivos, sem custo aos noivos. Em 2016, o número diminuiu: foram 12.
Em todo o estado, segundo dados da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa
Catarina, foram realizados 1.444 casamentos nos últimos 4 anos.
Já no Distrito Federal, foram celebrados 332 casamentos entre pessoas do
mesmo sexo nos primeiros três anos de vigência da norma do CNJ. Segundo a
Coordenadoria de Correição e Inspeção Extrajudicial do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que verifica anualmente a
regularidade dos atos dos cartórios em relação à Resolução 175, nunca foram
encontrados cartórios descumprindo a norma.
Caso algum cartório não aplique as regras da Resolução do CNJ, os casais
podem levar o caso ao conhecimento do juiz corregedor competente para que
ele determine o cumprimento da medida. Também pode ser aberto processo
administrativo contra a autoridade que se negar a celebrar ou converter a
união estável homoafetiva em casamento.

Antes da Resolução 175, o casal precisava entrar na Justiça para que a união
fosse reconhecida e, mesmo assim, corria o risco de não conseguir realizar
seu sonho. No primeiro ano em vigor, a norma viabilizou 3.700 casamentos
em todo o país. Os números foram aumentando: em 2015, foram realizados
5.614 casamentos – um acréscimo de 52%.
Regina Bandeira
Agência CNJ de Notícias

Sabatina da ONU vai denunciar
falta de política sobre violência
contra mulher
O Brasil é denunciado nas Nações Unidas (ONU) por conta da violência
contra a mulher e a entidade alerta que frear essa realidade é ainda um
“desafio” ao País. Entidades apresentaram documentos à ONU alertando que
500 mil casos de estupros ou tentativas de estupros são registradas por ano
no País, enquanto cerca de 5 mil mulheres são mortas.
(O Estado de S. Paulo, 26/04/2017 – Acesse o site de origem)
Os dados foram transmitidos pela ONU a todos os governos que, no próximo
dia 5 de maio, questionarão as políticas de direitos humanos no
Brasil.Governos de todo o mundo são obrigados a passar por uma Revisão
Periódica Universal, um mecanismo criado nas Nações Unidas para examinar
todos os aspectos de direitos humanos nos países de forma regular.
Leia também: Raio-x da ONU apresenta Brasil como país com ‘discriminação
estrutural’
Para se preparar para o questionamento, a ONU elaborou um raio-x oficial
sobre a situação brasileira nesse período desde o último exame do País, em

2012. No documento, ela compila os resultados de investigações de relatores
independentes, grupos de especialistas e missões realizadas no País nos
últimos cinco anos. A constatação é de que, principalmente em relação a
mulheres negras, a violência continua sendo uma questão a ser tratada pelo
governo.

Governo será cobrado sobre políticas de proteção à mulher /Foto: Segio
Moraes/Reuters
Em um segundo informe, a ONU ainda reuniu os dados que considera mais
relevantes entre as acusações apresentadas pela sociedade civil. Esse
informe também foi entregue a todos os governos para que possam
questionar o Brasil.
Entre as acusações que o governo enfrentará é a de justamente não ter
implementado políticas para lidar com a violência contra a mulher. O Estado
apurou que governos europeus pretendem levar o tema ao debate do dia 5.
Em pelo menos uma das perguntas já enviadas ao governo brasileiro por um
país estrangeiro, o tema cobrado foi o das mulheres.
A ONU ainda foi munida por informações preparadas por uma rede de
entidades, entre elas Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Ação
Educativa, Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação e pela
Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança (Anced).

De acordo com os dados enviados pelas ONGs para a ONU e com base em
estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 5 mil
mulheres morrem por ano alvo de violência.
Além disso, 500 mil estupros e tentativas de estupros podem ocorrer por ano.
Os dados foram retirados de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) que, em 2015, calculou a dimensão da violência contra a
mulher no País. De acordo com uma nota técnica do Ipea, a instituição de
pesquisa “levou a campo um questionário sobre vitimização, no âmbito do
Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS), que continha algumas
questões sobre violência sexual”. “A partir das respostas, estimou-se que a
cada ano no Brasil 0,26% da população sofre violência sexual, o que indica
que haja anualmente 527 mil tentativas ou casos de estupros consumados no
país, dos quais 10% são reportados à polícia”, apontou.
“Tal informação é consistente com os dados do Anuário do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP) de 2013, que apontou que em 2012 foram
notificados 50.617 casos de estupro no Brasil”, explicaram.
O problema, de acordo com as entidades, é que apenas 35% dos casos de
violência sexual são registrados, em grande parte por culpa da “falta de
confiança de que o sistema judicial os tratará com seriedade”.
Em outra submissão, entidades indicaram que o Brasil ainda não conta com
um número suficiente de cortes especializadas para tratar de casos de
mulheres que são vítimas de violência. No total, existem 66 tribunais com
essas características, enquanto o Conselho Nacional de Justiça estima que o
País precisa de 120.
Outro debate que será alvo de exame é a situação do aborto. De acordo com
o Centro de Direitos Reprodutivos, nem todas as vítimas têm acesso aos
serviços de aborto legal. Para a entidade, cujos dados foram compilados pela
ONU, “dois terços de mortes na gravidez no Nordeste ocorrem como
resultado de abortos clandestinos”. Na avaliação do grupo, a maioria das
políticas no Brasil ainda é construída com a “perspectiva do feto, e não na
perspectiva da mãe”.

Em documentos entregues à ONU pela Associação “Comunita Papa Giovanni
XXIII”, é a violência contra as mulheres nas prisões que é alvo de denúncias.
Os dados do informe distribuído pelas Nações Unidas apontam para os casos
de abusos sexuais contra as detentas por parte de policiais.
Respostas. Em uma primeira resposta enviada à ONU, o governo brasileiro
insistiu que qualifica esses crimes contra mulheres como hediondos. Brasília
ainda insistiu que “regras e regulamentos foram introduzidos para
profissionais de saúde” para garantir uma atenção às vítimas de violência
sexual.
Além da publicação de documentos, o governo apontou que um programa foi
criado em 2013 com seis medidas estratégicas para lutar contra a violência,
além do estabelecimento de unidades móveis para cuidar das mulheres em
situação de risco na zona rural.

Estatística exata vai ampliar o
combate à violência doméstica
O Poder Judiciário depende cada vez mais de estatísticas precisas dos
tribunais sobre casos de violência doméstica para fazer um combate mais
amplo desse tipo de crime contra mulheres e crianças.
(Portal CNJ, 20/04/2017 – Acesse o site de origem)
Em entrevista para documentário da TV Justiça sobre os 10 anos da Lei
Maria da Penha, quarta-feira (19/4), a desembargadora federal e conselheira
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Daldice Santana, defendeu a adoção
de estatísticas confiáveis para institucionalizar o combate à violência no
ambiente familiar.

Conselheira Daldice alerta para reflexo das estatísticas sobre trabalho da
Justiça. FOTO: Gláucio Dettmar/Agência CNJ
“No Judiciário, o trabalho de combate a essa violência é realizado por
magistrados e servidores da Justiça. Quando as informações em relação aos
processos são prestadas equivocadamente, o reflexo desse trabalho da
Justiça é distorcido”, afirmou a conselheira.
Fazer um esforço para informar corretamente a descrição básica de cada
processo auxilia o CNJ, segundo a conselheira, mas também serve como
prestação de contas à sociedade sobre o empenho da Justiça no
enfrentamento à violência praticada no seio das famílias.
Ao permitir ao CNJ monitorar quantas ações estão tramitando na Justiça, em
quais varas e a duração desses processos, as estatísticas também auxiliam a
institucionalização do combate a essa forma de violência. “Com os números,
temos concretude em relação a esse enfrentamento da violência doméstica.
Hoje, gerenciado pelo CNJ, o sistema de estatísticas do Poder Judiciário
contabiliza em meio eletrônico todos os processos movidos em tribunais de
todo o país. O preenchimento incorreto de dados referentes ao tema, à
classe ou à área da ação judicial pode comprometer a qualidade de qualquer
análise feita a partir das estatísticas do volume processual, inclusive em
relação a violência doméstica.

Assim, as estatísticas tornam-se uma ferramenta de gestão judiciária e das
políticas públicas”, afirmou a conselheira. Este ano, o anuário estatístico do
CNJ passou a classificar como categoria especial de homicídios os processos
relativos às mortes de mulheres assassinadas por pertencer ao gênero
feminino, classificados como feminicídio desde a Lei 13.104/2015. A partir de
2018, o Judiciário começará a acompanhar dados a respeito.
Violência contras mulheres
No Dia Internacional da Mulher deste ano, o CNJ editou a Portaria n. 15, que
instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à violência contra as
Mulheres. O instrumento normativo consolida a campanha Justiça pela Paz

em Casa, lançada pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
CNJ, ministra Cármen Lúcia. A campanha tinha por objetivo discutir
estratégias para promover a cultura da paz e prevenir violência contra a
mulher.

Manuel Carlos Montenegro
Agência CNJ de Notícias

Combate à violência contra as
mulheres entra na mira de
Cármen Lúcia à frente do CNJ
Conselho deve criar indicadores para o tema
(Época, 02/10/2016 – Acesse no site de origem)
A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
Justiça, Cármen Lúcia, está inclinada a aceitar uma sugestão de criar
indicadores com tipos de violência praticados contra as mulheres. Antes
mesmo de tomar posse na presidência do Conselho, Cármen Lúcia dedicou
bom tempo conversando com juízes de todo o país especializados no assunto.
Bárbara Lobato

