Uma mulher é vítima de feminicídio a cada
5 dias no RJ, revela Dossiê Mulher
Levantamento feito pelo ISP e obtido com exclusividade pela GloboNews mostra que 350
mulheres foram assassinadas no estado ao longo de 2018; destes homicídios, 71 foram
registrados com a qualificadora de que a vítima foi morta apenas pelo fato de ser mulher
(G1, 29/04/2019 – acesse no site de origem)
A cada cinco dias, uma mulher é assassinada, pelo simples fato de ser mulher, no estado do Rio
de Janeiro. É o que aponta o Dossiê Mulher, um estudo feito todos os anos pelo Instituto de
Segurança Pública (ISP).
Obtido com exclusividade pela GloboNews, o Dossiê Mulher é divulgado anualmente. De
acordo com o documento, em 2018, 71 mulheres foram vítimas do feminicídio no estado. Mais
de 62% dessas mortes ocorreram dentro da residência das vítimas e mais de 56% dos crimes
foram cometidos pelos companheiros e ex-companheiros das vítimas.
O feminicídio evidencia a predominância das relações de gênero hierárquicas e desiguais,
afirmam especialistas. Ele é a representação da última etapa da violência contra uma mulher: a
morte. Antes, percorre um caminho passa pela posse, xingamentos, agressões psicológicas,
verbais e físicas.
O relatório enfatiza que 71 é o número de homicídios contra mulheres cometidos no ano
passado que foram formalmente qualificados como feminicídio. Chegou ao total de 350 o
número de mulheres assassinadas no estado ao longo de 2018. Dessas, 12,3% foram cometidos
por companheiros ou ex-companheiros.
Os números revelam que a cada três dias uma mulher foi vítima de homicídio doloso dentro de
sua própria casa no estado do Rio de Janeiro. Das 350 mulheres assassinadas, 120 foram
mortas dentro de suas casas, onde deveriam estar mais protegidas.
Muitas mulheres sobrevivem à morte e sofrem outros tipos de abusos, e, assim, tornam-se
dependentes de políticas públicas de proteção e, por isso a necessidade de que a política, a
Justiça e polícia atuem de forma coordenada e célere para evitar ainda mais mortes.
Em 2018, 275 mulheres foram sofreram tentativa de feminicídio. Deste total, 63,5% dos
autores eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas e 52% do total ocorreu dentro de
casa.
O Dossiê Mulher traz ainda um dado não menos assustador: 70% das vítimas de estupro são
menores, ou seja, 3.165 crianças e adolescentes foram abusadas em 2018. Destes abusos, 62%
foram cometidos por pais, padrastos ou conhecido das vítimas, sendo 52,8% praticados dentro
da própria casa das menores.
Ao todo, durante o ano passado, segundo o Dossiê, 24.882 mulheres foram agredidas
fisicamente no estado. Mais de 60% dos casos também dentro de casa.

Principais dados do Dossiê Mulher
Feminicídio
a cada 5 dias, uma mulher é vítima de feminicídio no estado do rio de janeiro (71 vítimas)
56,4% das mortes foram cometidas por companheiros ou ex-companheiros (40 vítimas)
62% das mortes ocorreram dentro de residência (44 mortes)
Homicídio doloso: 350 vítimas
12,3% dos homicídios dolosos contra mulheres foram cometidos por companheiros ou excompanheiros (43 vítimas)
a cada 3 dias uma mulher foi vítima de homicídio doloso em uma residência (120 vítimas)
Estupro
17,2% dos autores eram pais ou padrastos das vítimas (779 vítimas)
44,8% dos autores eram conhecidos das vítimas (2.035)
70% das vítimas tinha até 17 anos (3.165 vítimas)
Aplicação da Lei Maria da Penha nos crimes
15,1% dos homicídios dolosos cometidos em 2018 foram registrados com a qualificadora
da lei maria da penha
39% das tentativas de homicídio cometidas em 2018 foram registradas com a
qualificadora da lei maria da penha
38,7% dos estupros cometidos em 2018 foram registrados com a qualificadora da lei
maria da penha
64,5% das lesões corporais dolosas cometidas em 2018 foram registradas com a
qualificadora da lei maria da penha
61,2% das ameaças cometidas em 2018 foram registradas com a qualificadora da lei
maria da penha
Tentativa de feminicídio:
63,5% dos autores eram companheiros e ex-companheiros das vítimas (183 vítimas)
52,8% ocorreram em residência (152 casos)
Lesão corporal dolosa
41.344 casos
60,2% das agressões aconteceram dentro de casa (24.882 casos).
Júlia Arraes

lançamento da 14ª edição do Dossiê
Mulher – Rio de Janeiro/RJ, 30/04/2019
Acontece no próximo dia 30 de abril o lançamento do Dossiê da Mulher 2019, relatório
temático anual que apresenta dados sobre a violência contra a mulher no estado do Rio de
Janeiro. O dossiê é importante para dar visibilidade ao tema e para elaboração de novas leis e
propostas que ajudem a coibir a violência contra a mulher.
O Dossiê Mulher traz informações relativas à violência contra a mulher no Estado do Rio de
Janeiro. O relatório aborda os principais crimes que milhares de mulheres sofrem
cotidianamente, como a lesão corporal dolosa, a ameaça, o atentado violento ao pudor, o
estupro, o homicídio doloso e a violência doméstica.
O lançamento do Dossiê da Mulher 2019 acontece no auditório da Defensoria Pública do Rio de
Janeiro, na Av. Marechal Câmara, 314, Centro – Rio de Janeiro, a partir das 14h.
Para mais informações e inscrições acesse o
link: https://www.facebook.com/events/328118127890150/

Agressões, ameaças, injúria: veja relatos
de vítimas na delegacia recordista de casos
de violência contra mulher no RJ
G1 passou um dia na Deam de Caxias, onde mais de 300 mulheres registraram algum tipo de
violência por mês no ano passado. Segundo dados do ISP, foram 3,8 mil casos em 2018.
(G1, 18/04/2019 – acesse no site de origem)
O Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município de Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense, detém o recorde negativo de violência contra a mulher no estado do Rio de
Janeiro. Em 2018, a unidade teve o maior número de registros em todo o estado do Rio de
Janeiro: mais de 3,8 mil em 2018, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP).
O número aponta que, em média, mais de 300 mulheres sofreram algum tipo de violência por
mês no último ano – mais de 10 por dia. O G1 passou um dia na Deam de Caxias, para ouvir
relatos de vítimas e parentes. Entre os 21 registros de ocorrência, mulheres relataram facadas,
ameaças de morte, socos e outras agressões (veja no vídeo acima).
(Desde quarta-feira (17), o G1 publica série de reportagens sobre feminicídio e violência contra

a mulher. Leia também: 80% dos réus por feminicídios cometidos em 2018 no Grande Rio estão
presos)
Número de registros das Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM) com mais casos em
2018:
Duque de Caxias: 3.880
Centro: 3.681
Jacarepaguá: 3.313
Campo grande: 3.187
Nova Iguaçu: 3.044
Dentro desses registros, o município também lidera em crimes como lesão corporal e ameaças.
Em todo o estado, mais de 31 mil casos foram registrados nas Delegacias de Atendimento à
Mulher, segundo o ISP.
Os números de 2019 estão longe de serem positivos, segundo a delegada da Deam Caxias,
Fernanda Fernandes. Apenas no primeiro trimestre foram feitos 809 registros. Para conferir de
perto a movimentação na delegacia de Caxias, o G1 passou uma tarde no local e ouviu relatos
de vítimas da violência.

Caxias: núcleo da violência contra mulher (Foto: Igor Estrella/Arte G1)
Rotina na DEAM Caxias
Durante uma segunda-feira no início de abril, o G1 acompanhou a rotina dos investigadores
que recebem dezenas de mulheres para denunciar agressões físicas, psicológicas e
patrimonial. Todas as vítimas, que concederam entrevista, tiveram a identidade preservada.

Quando a equipe de reportagem chegou à delegacia, por volta das 13h30, a recepção já estava
cheia e as mulheres se aglomeravam para serem atendidas. Ainda com dores das agressões do
dia anterior, uma das vítimas relatou que conseguiu salvar sua própria vida ao subir no telhado
de casa e ligar para a polícia.
‘Puxou a faca’
“Ontem, ele [seu companheiro] me deu um soco na cabeça e hoje ele puxou a faca e veio para
cima de mim. Eu corri para o quintal, comecei a gritar ajuda só que ninguém veio. Eu subi na
laje e lá tem como os vizinhos verem. Ele não subiu, ficou em casa com a neném no colo. Eu
fiquei lá em cima e liguei para a polícia”, disse a mulher.
Ela ainda contou sobre outro caso, em que o marido ameaçou esfaqueá-la enquanto dormia.
“Uma vez, ele falou que ia me dar umas facadas só na amizade. Ele estava com raiva de mim, a
gente estava brigado. Eu dormi e ele ficou a madrugada todinha me vendo dormir. Quando eu
acordei no dia seguinte ele falou: ‘Fiquei acordado vendo você dormir com vontade de te dar
umas facadas só na amizade. Só não fiz isso porque não ia valer a pena’”, completou.
‘Tem milícia no meio’
No primeiro lance de escadas da delegacia, uma mulher com o braço ensanguentado
conversava com a mãe. Ela tinha dúvidas se faria ou não o registro contra o marido que há 5
anos a maltrata. Questionada sobre a possibilidade de não fazer o registro, ela respondeu que
tinha medo de morrer.
“As brigas vêm acontecendo constantemente. Há um mês ele me agrediu, eu fiquei com o rosto
todo inchado, eu tive medo de vir dar parte por ele falar que tem amigos policiais, tem milícia
no meio e eu sofro uma represália muito grande com isso”, disse a agredida.
“Ele me vê como se eu fosse um animal. Eu tenho que fazer todas as vontades dele, não posso
usar um short curto, não posso interagir com colegas, família. Eu não posso nem visitar a
minha mãe, tenho que ficar trancada dentro de casa e fazer todas as vontades dele”, completou
a mulher, que saiu da Deam com o registro feito.
Domingo e segunda: ‘pico’ de casos
À frente da Deam Caxias desde março de 2018, a delegada Fernanda Fernandes contou que a
movimentação é maior aos domingos e às segundas-feiras. Segundo ela, os casais costumam
ficar mais juntos no fim de semana, e as agressões acontecem.
“Justamente por conta do fim de semana, são os dias de maior movimento. Às vezes, a lesão
ocorreu no sábado, a vítima não vem no domingo porque a rua está mais deserta e acaba vindo
na segunda-feira registrar. É muito comum a gente chegar aqui na segunda e ter muitas
partes, mais do que no resto da semana”, explicou a delegada.
‘Combo do agressor’
Segundo a delegada, boa parte dos registros inclui o que chama de “combo do agressor”.
Muitas mulheres vão denunciar um crime específico e, ao prestarem depoimento com os
detalhes do episódio, a delegada aponta que outros crimes aconteceram simultaneamente.

“Na Deam Caxias, o que a gente tem de crime mais recorrente é a lesão corporal, é a campeã.
Seguida de ameaça e também tem aquilo que a gente chama de ‘combo do agressor’: lesão,
com ameaça, com injúria, com tudo junto e misturado (…) A vítima chega aqui e registra uma
lesão corporal, uma injúria e uma ameaça. Sempre mais de um crime”, disse Fernanda
Fernandes.
Medidas protetivas
De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, no ano passado, o estado bateu recorde no número
de medidas protetivas de urgência deferidas para mulheres vítimas da violência: foram 23.814.
Em 2019, o número já ultrapassa 7 mil medidas protetivas.
A medida protetiva é um dos mecanismos criados pela lei para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar, assegurando que toda mulher goze dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana e tenha oportunidades e facilidades para viver sem violência, com a
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
As medidas protetivas podem ser o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com
a vítima, a fixação de limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de ultrapassar
em relação à vítima e a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso.
O agressor também pode ser proibido de entrar em contato com a vítima, seus familiares e
testemunhas por qualquer meio ou, ainda, deverá obedecer à restrição ou suspensão de visitas
aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço militar.
Outra medida que pode ser aplicada pelo juiz em proteção à mulher vítima de violência é a
obrigação de o agressor pagar pensão alimentícia provisional ou alimentos provisórios.
Um agressor e muitas vítimas
Em relação aos crimes de violência doméstica, alguns investigadores afirmam que é comum e,
em alguns casos, se torna regra a “reincidência do agressor”. A diretora do ISP, delegada
Adriana Mendes, ressaltou a necessidade de todas as mulheres vítimas registrarem ocorrência.
“É muito importante que a mulher vá a uma unidade policial e elabore esse registro e
comunique esse fato, sobretudo, para que a atividade do estado se realize no sentido de inibir a
continuidade desse comportamento. A repetição desse comportamento geralmente ocorre
quando a mulher silencia”, disse Adriana.
Por causa do alto número de reiterações desses criminosos, a iniciativa Centro de Referência
Homem é comemorada pelos agentes da Deam Caxias. O projeto trabalha na “causa do
problema” e tenta conscientizar os agressores sobre o delito que cometeram.
“O trabalho que nós realizamos aqui é educar esses homens. Porque reeducação é quando você
teve e perdeu. Muitos deles não tiveram isso. Nasceram e foram criados nessa cultura violenta.
Então eles vão reproduzir isso na vida adulta a qualquer momento”, afirmou o psicólogo do CR
Homem, Paulo Patrocínio.
O coordenador do centro, Paulo Conceição, afirmou que é quase insignificante o número de
casos de homens que tiveram que voltar ao projeto após finalizar o tratamento.
“Nós já atendemos 1.688 homens em toda nossa jornada desde que o CR Homem foi

implantado. Desse quantitativo, menos de cinco homens retornaram com a necessidade de
participar do processo novamente”, disse o coordenador.
Caxias lidera ações penais de violência doméstica em 2019
Além de ser a líder no ranking de registros policiais feitos por mulheres, a cidade de Duque de
Caxias também está no topo de outra lista alarmante. De acordo com dados do TJ-RJ, o
município foi o que mais acumulou ações penais em janeiro de 2019: foram 1.073 casos.
O ranking é seguido pela comarca da Leopoldina, na capital fluminense, em segundo lugar com
936 casos. No terceiro posto, está o município de Nova Iguaçu, também na Baixada
Fluminense.
Veja as ações penais mais distribuídas no estado do RJ entre 2018 e 2019*:
Lesão corporal: 50.052 (2018) e 11.729 (2019)
Ameaça: 27.739 (2018) e 6.760 (2019)
Injúria: 8.515 (2018) e 2.248 (2019)
*Fonte: DGTEC. Dados organizados pela DGJUR.
Serviço:
Para denunciar abusos e agressões contra mulheres, qualquer cidadão pode entrar em contato
com a Central de Atendimento ao Cidadão pelos telefones 2334-8823/ 2234-8835, ou pelo
Disque Denúncia pelo telefone 2253-1177.
A pessoa também pode procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher mais próxima e também
pode pedir ajuda na Defensoria Pública ou pelo site do Ministério Público do Rio de Janeiro.
Matheus Rodrigues e Patrícia Teixeira

80% dos réus por feminicídio cometidos
em 2018 no Grande Rio estão presos
Levantamento do G1 é baseado nos dados do Tribunal de Justiça, com casos de feminicídio em
em andamento na Justiça. Especialistas consideram dado ‘positivo’, 4 anos após lei que
qualifica crime.
(G1, 17/04/2019 – acesse no site de origem)
Oito em cada dez réus por feminicídio cometidos no Grande Rio em 2018 estão presos. É o que
mostra um levantamento exclusivo do G1, que inicia nesta quarta-feira (17) uma série de
reportagens sobre o tema.

A pesquisa, baseada nos dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), identificou 47
ações penais com essa tipificação na Região Metropolitana – área de 21 municípios formada
pela capital, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, as 13 cidades da Baixada Fluminense mais
Tanguá, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito.
Dos 47 processos analisados, 38 acusados estão detidos com prisão preventiva decretada, um
número que equivale a 80%. Entre os presos, um já foi condenado e outros oito têm julgamento
marcado.
A pesquisa aponta ainda que quatro acusados respondem ao processo em liberdade (veja os
dados abaixo) e cinco estão foragidos.
Um dos procurados é Paulo Fernando de Lima Júnior, acusado de matar a namorada Claudia
Miotello da Silva, em agosto, em Queimados.
“Rezo todo dia pra que ele seja preso, pela dor que ele causou à minha mãe e a todos”, diz
Lucas Miotello, filho da vítima.
O Observatório Judicial da Violência Contra a Mulher aponta que em todo o estado do Rio
foram registrados 88 casos de feminicídio em 2018, entre eles estão casos do Sul e interior do
RJ e também crimes de tentativa de feminicídio, que não foram analisados no levantamento
feito pelo G1.

Embora o número das prisões referentes aos crimes do ano passado não possa ser comparado
aos anos anteriores – pois não existem levantamentos com esses dados – especialistas
consideram “relevante e positivo” o fato de terem sido efetivadas 80% de detenções.
“É um dado relevante, de alguma forma, até positivo. A gente comemora o número de prisões,
isso é importante porque o sistema de Justiça está ali dizendo: ‘É um crime grave, precisa
haver efetividade e punição para esses agressores’. Mas, ao mesmo tempo, quando vemos esse
número elevado, também discutimos em que tipo de sociedade a gente está vivendo, tão
polarizada, onde a cultura do ódio, da dominação, ainda está tão presente”, opina a juíza
Adriana Ramos de Mello, titular do 1° Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher.
Entre os casos que ganharam destaque no ano passado estão o da corretora Karina
Garofalo, executada a tiros em agosto, no Recreio, na frente do filho, a mando do ex-marido; o
de Patrícia Mitie Koike, espancada pelo namorado até a morte após discussão no mês abril, em

Nova Iguaçu; e o de Cristiane Ferreira da Silva, assassinada pelo namorado com um tiro de
fuzil na frente da filha no Jacarezinho. Todos os acusados pelos crimes estão presos.
“Infelizmente, a minha prima não volta mais. Não sei se eu fico contente só com a prisão dele,
porque sabemos que as penas no Brasil são brandas e o Rafael [ex de Cristiane] é um monstro.
Ficaria mais tranquila se ele ficasse preso eternamente. Ele cometeu um crime de tamanha
crueldade que não dá pra comparar com mais nada no mundo. Sentimos muita falta da
Cristiane. Peço às mulheres que se afastem ao menor sinal de abuso, seja físico ou verbal”,
alerta a cantora Lanor, do grupo Donas, prima de Cristiane.

Vítimas de feminicídios cometidos em 2018 na Região Metropolitana do RJ (Foto: Reprodução/
Redes sociais)
Qualificadora do homicídio
O feminicídio passou a ser uma qualificadora do crime de homicídio em 2015, com a lei federal
13104/2015. Desde então, instituições como a Justiça, o Ministério Público e as polícias Civil e
Militar estão dando mais visibilidade aos casos. Entretanto, a juíza ressalta que o
comportamento do sistema de Justiça e da sociedade em relação aos agressores passou a
mudar há menos tempo.
“É importante que esses crimes tenham uma resposta efetiva porque é um crime que atinge
toda a sociedade. O que mudou em relação à Justiça e à quantidade de prisões é que até antes
da lei do feminicídio havia uma relativização em relação a esses crimes ou à gravidade desses
crimes”, explica a magistrada.
A juíza ainda reforça que os agressores sempre achavam uma brecha para a soltura ou para
terem suas penas atenuadas.

“Sempre se tentava, de alguma forma, patologizar esse agressor, ou colocando ele como uma
pessoa doente ou sob efeito de álcool ou de drogas, ou ainda dizendo que ele não fez um mal à
sociedade e, sim, especificamente a uma determinada mulher. Agora, com a lei, a gente
observa uma mudança de paradigmas na sociedade e também no sistema de Justiça. É um
crime grave. Essa pessoa precisa ser segregada da sociedade com a sua prisão”, justifica
Adriana.
Apenas nos dois primeiros meses do ano, oito mulheres foram vítimas de feminicídio – sendo 5
delas assassinadas por conhecidos e 3 por atuais companheiros – e 63 sofreram tentativa de
feminicídio. Os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), com casos registrados em todo o
estado nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, apontam que uma mulher foi vítima de
feminicídio a cada 7 dias no RJ.
“Uma mulher morrer a cada 7 dias no Rio de Janeiro é um índice alto e alarmante. Ao mesmo
tempo que esse índice nos assusta, ele tem o poder de mostrar que esse crime precisa ser
investigado. Ninguém acorda num dia e resolve matar sua esposa ou ex-esposa. Na verdade, o
feminicídio é a reta final de uma cadeia de vários crimes que aconteceram anteriormente”,
comenta a deputada Martha Rocha, que preside a CPI do Feminicídio instaurada em fevereiro
na Assembleia Legislativa do Rio de janeiro (Alerj).
“Hoje, com a visibilidade desse crime de ódio, que afeta mulheres de diferentes camadas
sociais, o lado positivo disso é que as pessoas entenderam que esse crime tem que ter a
efetividade da prisão, da punição e que a gente não pode tolerar a impunidade nos casos de
feminicídios”, analisa Martha Rocha.
Novos protocolos para investigação
Entre as ações previstas pela CPI do Feminicídio estão visitas às delegacias de mulheres, aos
centros de acolhimento às vítimas, e também a convocação de representantes da Polícia Civil e
do Judiciário para entender por que há tantas falhas nas medidas protetivas.
A deputada ressalta ainda que a CPI tem como objetivo diagnosticar o problema e estabelecer
estratégias de enfrentamento.
“Por conta do aumento de casos, nós entendemos a necessidade de se fazer uma CPI sobre o
feminicídio, que pretende fazer um diagnóstico desse problema e depois estabelecer
estratégias de enfrentamento para reduzir o número de casos e para garantir a punição dos
autores desse crime. Ao final, a CPI vai oferecer um relatório com recomendações e protocolos
pra que sejam acolhidos pelos poderes do estado, Justiça, Polícia, Ministério Público, pela
Defensoria, até mesmo unidades de saúde, e todos esses atores que integram a rede de
proteção à mulher”, explica a deputada.

O G1 foi às ruas perguntar para as pessoas questões sobre o crime de feminicídio (Foto:
Reprodução/G1)
O que é feminicídio?
O G1 foi às ruas perguntar para as pessoas questões sobre o crime. Algumas não sabiam do
que se tratava, outras confundiam o feminicídio com agressão contra a mulher, e houve
também questões sobre a necessidade de tipificar o crime.
Muitos dos entrevistados ouvidos consideraram que os feminicidas não são punidos e outros
ainda acreditam que os casos aumentaram por conta do pensamento machista da sociedade.
A promotora Lúcia Iloizio, que coordenava o Centro de Apoio Operacional Violência Doméstica/
MPRJ, esclarece algumas dúvidas sobre o feminicídio e faz questão de reforçar, assim como
afirmou a deputada Martha Rocha, que esse crime é a última etapa de um ciclo de violência
contra a mulher, que resulta na morte dela.
“É possível que muitas pessoas ainda tenham dúvida sobre o que é feminicídio. Mas a gente
não tem como falar de feminicídio sem falar antes sobre a violência doméstica e familiar contra
a mulher”, explica.
Há duas hipóteses de feminicídio, segundo a promotora:
decorrente de um contexto de violência doméstica contra a mulher;
quando o assassino menospreza ou tem ódio à condição de mulher.
“A grande maioria desses crimes acontece dentro das relações íntimas de afeto, praticado na
maioria das vezes por parceiros ou ex-parceiros”, acrescenta Iloizio.
Alerta para ciúmes excessivo

“O feminicídio, normalmente, vai decorrer de um histórico de uma relação abusiva onde várias
violências e violações do direito da mulher foram cometidos. O feminicídio vai ser apenas a
parte final dessa violência, quando a mulher é morta. Fica aqui o nosso alerta para a questão
do ciúme. Muitas relações abusivas têm início com a demonstração excessiva de ciúmes do
parceiro. Ciúmes não é demonstração de amor, é a necessidade de controle, posse e domínio
sobre a parceira e que, mutas vezes, vai resultar em uma situação de feminicídio.”
Por que os casos têm aumentado?
“Infelizmente, o aumento de casos é um fato, é o que temos observado. Isso se atribui ao
menosprezo àquela parceira, à falta de respeito e ao machismo, que, muitas vezes, impõe ao
homem o controle sobre aquela parceira ou ex-parceira. Ainda está no inconsciente da
sociedade que o homem é o dominador da relação e, infelizmente, o feminicídio ocorre pela
necessidade de controle daquela mulher, por ciúmes, insatisfação e outros motivos.”
Por que tipificar apenas as mortes de mulheres?
“As mulheres que são mortas num contexto de feminicídio são mortas numa situação muito
diferente da que muitos homens são mortos. Os homens são mortos mais em contexto de
violência urbana. Já a mulher, não. A mulher, geralmente, é morta por aquele que é mais
próximo a ela. E mais: a brutalidade em que esses atos de violência são praticados, as marcas
que são deixadas nos corpos das mulheres demonstram um ódio àquela condição. Elas ficam
com rostos deformados, são mortas com muitas lesões no corpo. E outra: são mortas com
qualquer objeto que aquele homem tenha à mão, desde arma de fogo até pedaço de madeira.”
“Angústia x alívio’
Em conversa com o G1, Gilvan Silva Ferreira, inspetor da Polícia Civil que atua em
interrogatórios na Delegacia de Homicídios da Capital, avaliou o comportamento dos
feminicidas.
“O sentimento deles é sempre o mesmo. Obsessão, possessividade, olham a mulher como um
produto, um bem deles. Quando são interrogados, percebo que eles estão satisfeitos de terem
cometido o crime. O exercício da destruição daquela mulher, que eles enxergam como um
objeto, é um alívio para eles porque a angústia passa”, comenta Gilvan.
A maioria dos feminicidas, segundo o investigador, não sente arrependimento pelo que fez.
“Não existe arrependimento quando se quer se livrar de algo. É a angústia que ele sente ao ver
aquela mulher no dia a dia e o alívio que sente ao matá-la. Nos casos de feminicídio, existe a
objetificação da mulher. O homem não vê mais uma pessoa, ele vê um objeto. Não há mais
humanização na relação porque aquela mulher foi ‘coisificada'” .
“Eles querem destruir aquele objeto que, na visão deles, é fonte de raiva, angústia, impotência.
Depois que destrói o objeto, sente alívio. O feminicida fica cego, ele só vê algo que o afronta,
que o desafia, que lhe causa dor. Dizem que não conseguem dormir, trabalhar, e que só se
sente aliviado quando mata a mulher. A evidência da raiva, do ódio, é que muitas vezes os
ataques são direcionados ao rosto, com muita crueldade”, acrescenta Gilvan.
Serviço

Para denunciar abusos e agressões contra mulheres, qualquer cidadão pode entrar em contato
com a Central de Atendimento ao Cidadão pelos telefones 2334-8823/ 2234-8835, ou pelo
Disque Denúncia pelo telefone 2253-1177.
A pessoa também pode procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher mais próxima e também
pode pedir ajuda na Defensoria Pública ou pelo site do Ministério Público do Rio de Janeiro.
Patricia Teixeira e Matheus Rodrigues

Lei que veta prisão para gestantes e mães
de crianças é descumprida no RJ
Defensoria Pública identificou 45 mulheres presas indevidamente desde agosto do ano passado
(Folha de S.Paulo, 29/03/2019 – acesse no site de origem)
“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou
pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar”, determinou a lei
13.769, sancionada pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) em dezembro do ano passado.
A determinação impõe duas ressalvas —a mulher não pode ter cometido o crime com uso de
violência ou grave ameaça e nem contra seu filho ou dependente.
Na Central de Audiência de Custódia de Benfica, única na cidade do Rio de Janeiro, a lei foi
descumprida pelo menos 45 vezes entre agosto de 2018 e janeiro de 2019. O levantamento foi
realizado pela Defensoria Pública do estado do Rio.
A Defensoria identificou 161 mulheres que preenchiam todos os requisitos para o veto à prisão
preventiva (gestantes ou mães de crianças, que cometeram crimes sem violência).
Ainda assim, 45, ou 28%, foram mantidas presas preventivamente após a audiência de
custódia. Outras 100 foram colocadas em liberdade provisória e a 16 foi imposta a prisão
domiciliar.
Em um dos casos, o juiz defendeu a manutenção da prisão afirmando que as crianças que
residiam com a mulher corriam muito mais risco com a sua liberdade do que com o seu
afastamento.
Em outra situação, o magistrado afirmou: “Veja que embora ela tenha filhos menores de 12
anos, certo é que tudo leva a crer que no dia dos fatos não estava dispensando os cuidados aos
filhos, ainda mais porque nem sequer estava em casa”.
A defensora Caroline Tassara, coordenadora do Núcleo de Audiência de Custódia da
Defensoria, diz que decisões como essas chamaram a atenção pela subjetividade e pelo
julgamento moral.

“Não tem nada de concreto na comunicação da prisão, nenhum estudo de assistente social ou
órgão acompanhando aquela família. Com base no relato apenas dos policiais, o juiz faz
julgamento moral daquela mulher”, afirma.
Durante o período analisado, a lei pode ter sido descumprida mais do que 45 vezes —o órgão
não conseguiu detalhar os crimes e o perfil de todas as 556 mulheres que passaram pela
Central nos meses contemplados pela pesquisa. A Defensoria teve acesso ao formulário com a
listagem dos crimes cometidos por 347 delas.
Entre essas, algumas protegidas pela lei 13.769 e outras, não, 74% se identificam como pretas
e pardas. A maior parte foi presa por crimes relacionados à Lei de Drogas (132) ou por furto
(118).
A lei que está sendo desrespeitada foi aprovada na esteira de decisão do STF (Supremo
Tribunal Federal) de fevereiro de 2018, que concedeu habeas corpus coletivo a todas as
mulheres gestantes ou mães de crianças com até 12 anos, submetidas à prisão cautelar em
território nacional.
Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski reconheceu que as mulheres experimentam
situações degradantes no sistema prisional, privadas de cuidados médicos pré-natal e pósparto, com prejuízo para as crianças.
O ministro discorreu sobre uma “cultura do encarceramento” que se revela na imposição
exagerada de prisões provisórias a “mulheres pobres e vulneráveis”.
“Tal decorre (…) seja por um proceder mecânico, automatizado, de certos magistrados,
assoberbados pelo excesso de trabalho, seja por uma interpretação acrítica, matizada por um
ultrapassado viés punitivista (…), cujo resultado leva a situações que ferem a dignidade
humana de gestantes e mães submetidas a uma situação carcerária degradante, com evidentes
prejuízos para as respectivas crianças”, afirmou.
A partir do relatório, a Defensoria pediu ao STF a concessão da prisão domiciliar a 20
mulheres, mães de menores de 12 anos, que permanecem encarceradas. Elas estão entre as 45
citadas pela pesquisa —as demais já foram soltas após a custódia, por juízes da instrução, do
Tribunal de Justiça do estado ou do Superior Tribunal de Justiça, que acataram recursos da
Defensoria.
O órgão também sugeriu investimento em cursos de capacitação para os juízes criminais e de
audiências de custódia sobre temas relativos ao aprisionamento feminino e questões de gênero
e raça.
A defensora Tassara diz que o principal objetivo do relatório é enxergar quem são as pessoas
vulneráveis ao sistema de Justiça criminal —em geral mulheres pretas ou pardas, de baixa
escolaridade e de baixa renda.
“Não tem nenhuma mulher presa com domicílio na zona sul ou Barra da Tijuca. Isso significa
que não existam? Claro que não. Mas por que uma mulher de Bangu é mais vulnerável ao
sistema do que uma que mora em Ipanema?”

Uma mulher é vítima de feminicídio a cada
7 dias no RJ, aponta ISP
Dado é baseado nos meses de janeiro e fevereiro de 2019
(G1, 27/03/2019 – acesse no site de origem)
Uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 dias, de acordo com os dados divulgados pelo
Instituto de Segurança Pública (ISP), nesta quarta-feira (27). Os números são baseados nos
meses de janeiro e fevereiro de 2019, com casos registrados no Rio de Janeiro.
Apenas nos dois primeiros meses do ano, oito mulheres foram mortas vítimas de feminicídio
(sendo 5 delas assassinadas por conhecidos e 3 por atuais companheiros) e 63 sofreram
tentativa de feminicídio.

O infográfico apontou ainda os números de 2018, com 71 feminicídios e 288 tentativas de
feminicídio. No ano passado, de acordo com o estudo, a média era de uma vítima de
feminicídio a cada 5 dias no estado.

O relatório mostrou que em 2018, 48% das vítimas eram pardas, 30% brancas e 21% negras. O
levantamento apontou também que 62% das mulheres foram mortas em residências e 24 % em
vias públicas.

Relembre alguns casos deste ano
Apenas nos cinco primeiros dias de 2019, o estado já tinha quatro casos de feminicídio. Em
três ocorrências, os filhos presenciaram o assassinato da mãe. Um desses casos é o de Tamires
Blanco, de 30 anos, morta com socos e garrafadas no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio.
O bebê de 11 meses de Tamires foi encontrado em cima do corpo da mãe. Familiares da vítima
acusam o ex-companheiro dela, Flodilson da Silva Araújo, pelo crime.
Outro caso foi o de Marcelle Rodrigues da Silva, de 27 anos, morta a facadas pelo ex-marido.
Márcio Lima Correa foi preso logo depois do crime, em Cordovil, Zona Norte do Rio. A arma
usada foi uma faca.
Em Itaguaí, na Baixada, José Carlos da Silva Carvalho agrediu a mulher com uma marreta,
segundo a polícia. Simone Oliveira de Assis Carvalho, de 40 anos, morreu após o ataque.
O primeiro caso de 2019 aconteceu depois de uma festa de Réveillon na Taquara, Zona Oeste.
O ex-marido de Iolanda Souza não aceitava a separação. E, segundo as investigações, diante
dos filhos dela, deu mais de 30 facadas na ex-mulher.

Deputada impedida de usar elevador pede
providências à Alerj contra racismo
Segurança barrou Dani Monteiro mesmo depois de ela dizer que é parlamentar
(O Globo, 22/03/2019 – acesse no site de origem)
Nesta quinta-feira, no Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, a deputada estadual
Dani Monteiro (PSOL-RJ) pediu à presidência da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro (Alerj)
que treine seus funcionários contra o preconceito. Um dia antes, a parlamentar havia sido
impedida por um segurança de acessar o elevador reservado a deputados, mesmo provando ser
uma, conforme noticiou a coluna de Ancelmo Gois.
— Existe um elevador reservado para deputados e, quando eu fui entrar nele, o segurança foi
me encostando para fora sem nem olhar para minha cara. Confusão pode acontecer, afinal
somos 36 novos deputados. Mas eu sou a única jovem, negra, com cabelo colorido, e eles
recebem um documento com as nossas caras. Difícil não reconhecer. Quando falei sobre isso
com deputados, nenhum homem branco disse ter sofrido o mesmo. Agem como se eu não
pudesse ser deputada, como se meu local somente fosse com uma vassoura na mão — relata
Dani Monteiro.
Em nota, a Alerj afirmou que “vem trabalhando num projeto para melhorar o atendimento ao
público interno e externo”.
A deputada diz que desde o primeiro dia de mandato sofreu discriminação racial em
dependências da Alerj. Ao levar funcionários de seu gabinete para exame admissional, errou o
prédio onde eles seriam realizados e questionou o segurança sobre o local correto. No diálogo,
ela lembra as palavras agressivas ditas a ela e sua equipe:
— Entrei, por engano, no prédio da Escola Legislativa e o questionei se ali era onde fazia o
exame admissional. O segurança se sentiu tranquilo para falar com a gente que ali era “só
exame de DNA”. Não tinha entendido, mas ele continuou pegando o cassetete e batendo na
mão: “aqui a gente bate até sair o DNA”.
Os relatos já tinham sido passados pela deputada para os setores de segurança da Casa, mas
as respostas de resolução não foram cumpridas, segundo ela.
— Toda vez a segurança fala que não vai acontecer e acontece. Por isso, solicitamos a
formação com todos os profissionais da Casa. Temos que deixar de naturalizar que o lugar do
negro é o do cafezinho, limpando o chão. Em um elevador de serviço, ninguém ia me barrar —
critica Monteiro.
Raphael Kapa

STF suspende lei que restringia perícias
em meninas que sofreram abuso
A norma fluminese proibia que legistas homens fizessem o exame
(Agência Brasil, 13/03/2019 – acesse no site de origem)
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu hoje (13), por unanimidade, uma
liminar (decisão provisória) para suspender a aplicação do trecho de uma lei do Rio de Janeiro
que proibia legistas homens de realizar perícias em meninas menores de idade vítimas de
abuso sexual.
A liminar havia sido pedida pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, em outubro do
ano passado, quando ela questionou o trecho da Lei 8.008/2018, segundo o qual a menor
vítima de abuso sexual “deverá ser, obrigatoriamente, examinada por legista mulher”.
Apesar de admitir que “o espírito da norma é bom”, Dodge argumentou que, na prática, devido
à inexistência de peritas mulheres em número suficiente, a lei tem “produzido um efeito
deletério”: a não realização das perícias médicas em tempo hábil para a produção de provas,
dificultando ou mesmo impedindo que os abusadores sejam denunciados ou condenados pelo
crime.
O relator da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no Supremo, ministro Edson Fachin,
concordou com os argumentos da PGR. Para ele, a lei poderia a princípio ser considerada
regular, mas acabou se tornando inconstitucional ante a realidade do estado do Rio de Janeiro,
que não possui legistas mulheres para realizar o trabalho, prejudicando o direito das vítimas
de terem acesso à Justiça.
Fachin propôs que “as crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de violência deverão
ser examinadas por legista mulher desde que não importe retardamento ou prejuízo da
diligência”, abrindo assim a possibilidade de que médicos homens façam as perícias sem
infringir a lei.
Com diferentes argumentos, todos os demais ministros – Alexandre de Moraes, Luís Roberto
Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco
Aurélio Mello e Dias Toffoli – também votaram por conceder a liminar. O decano, Celso de
Mello, não participou do julgamento.
Em seu voto, Cármen Lúcia elogiou a solução de Fachin, por a seu ver preservar a intenção
original da lei, ao mesmo tempo em que ajusta a norma à realidade. Ela destacou o
“preconceito que passa a própria vítima, que tem até medo de ir ao médico perito realizar o
exame”.
Para ela, a lei buscou equacionar essa situação de grave preconceito social contra a vítima
feminina de abuso sexual, ao exigir a perícia feita por uma mulher, apesar de ter tido sua
aplicação prejudicada pela falta de profissionais que permitam o cumprimento da norma.

Lei faz com que meninas estupradas
fiquem sem perícia no Rio por falta de
médicas
Em cidades em que não há peritas, vítimas são orientadas a se deslocar à capital, mas muitas
desistem
(Folha, 12/03/2019 – acesse no site de origem)
Uma lei que obriga que crianças e adolescentes estupradas sejam periciadas por médicas
legistas mulheres tem feito com que parte das vítimas fique sem atendimento no Rio de
Janeiro, já que o número dessas profissionais no estado não é suficiente.
Aprovada em junho do ano passado, a lei estadual 8.008/2018 diz: “Sempre que possível, a
vítima do sexo feminino será examinada por perito legista mulher, exceto em caso de menor de
idade do sexo feminino, que deverá ser, obrigatoriamente, examinado por legista mulher”.
Esse último trecho, que desde então tem preocupado a comunidade de médicos legistas,
deve ser debatido no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira (13), após uma ação de
inconstitucionalidade da Procuradora-Geral Raquel Dodge.
“A norma ofende a competência privativa da União para legislar sobre direito processual penal
[…]. Além disso, sustenta que a lei ofende o direito das crianças e adolescentes ao acesso à
Justiça, assim como os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta”, diz a ação.
Coincidentemente, deputados estaduais devem votar também na quarta uma proposta de
modificação desse parágrafo. A ideia é retirar a frase, que, segundo o Cremerj (Conselho
Regional de Medicina do Rio de Janeiro), tem prejudicado tanto médicos quanto pacientes.
Questionada, a Polícia Civil não informou quantos legistas existem no estado nem qual é a
proporção feminina —funcionários estimam que elas representem cerca de 20% do efetivo.
Quase 70% das 4.173 vítimas de estupro no RJ em 2017 tinham menos de 18 anos.
“É algo que está acontecendo diariamente. A vítima chega e, quando não tem médica, temos
que orientar que ela vá para a capital, mas na prática muitas acabam desistindo”, diz Raphael
Câmara, conselheiro do Cremerj e perito no IML (Instituto Médico Legal) de Niterói, na região
metropolitana.
Nessa unidade, por exemplo, há sete médicos responsáveis pelo atendimento, um para cada dia
da semana, e só uma é mulher. Ou seja, uma paciente pode ter que esperar até uma semana
para fazer o exame caso não queira se deslocar.
“Em Niterói ainda é fácil porque é só atravessar a ponte, mas imagina no interior”, afirma
Câmara. “As provas têm que ser colhidas muito rapidamente, porque enquanto isso a mulher
fica com esperma na vagina. Um espermatozoide dura três ou quatro dias, a pele debaixo da

unha, pêlos, se perdem.”
Diante do problema, a própria Polícia Técnico-Científica recomendou oficialmente que, caso
não haja médicas mulheres, os peritos colham uma autorização dos responsáveis pela vítima e
façam o exame. O Cremerj, porém, critica o fato de que a responsabilidade ao violar a lei é do
médico.
A Polícia Civil redistribuiu peritas e peritos pelas cidades após a aprovação da lei —antes a
distribuição era aleatória. A legista Gabriela Graça, diretora da sede do IML na capital, diz que
sua unidade tem sempre ao menos uma médica mulher, 24 horas por dia.
Segundo ela, a corporação defende que a vítima possa escolher se quer ser atendida por um
homem ou se quer se deslocar, e que o atendimento por mulher não seja obrigatório.
O que causou certo tumulto, diz Graça, é que a lei foi feita sem consulta aos órgãos envolvidos.
O projeto é de autoria do deputado estadual Carlos Minc (PSB), que afirma que essa
obrigatoriedade não estava em seu projeto original e foi adicionada no dia da votação.
“Acabou sendo aprovada assim, não atentamos. Depois que passou um tempo, fui procurado
pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, que disseram que no interior não havia
peritas suficientes”, afirma o parlamentar.
Em agosto, ele apresentou um novo projeto retirando a frase, apenas frisando que “sempre que
possível, a vítima do sexo feminino será examinada por perito legista mulher”. Esse texto
deve ser discutido nesta quarta pelos deputados.
Júlia Barbon

Programa da Polícia Militar reduz de
78,61% para 3,4% a reincidência da
violência contra a mulher no RJ
Guardiões da Vida fazem visitas periódicas à casa das vítimas para fiscalizar cumprimento de
medidas protetivas pelo agressor
(O Globo, 11/03/2019 – acesse no site de origem)
Há cerca de dois meses, uma moradora de Três Rios, na região Centro-Sul Fluminense, abriu
sua casa para uma dupla de policiais militares. Eles estavam à paisana e armados apenas com
a palavra. Ainda assim, a presença deles foi suficiente para quebrar um ciclo de três anos de
abusos e agressões. O momento mais grave foi um acesso de raiva em que o ex-companheiro
bateu várias vezes com a porta do carro contra a cabeça da mulher, apenas para impedi-la de
pegar o filho, de três anos, que estava no banco de trás do veículo.

Os dois policiais — a sargento Hortência e o sargento César — trabalham no 38º BPM (Três
Rios) e fazem parte do grupo de Guardiões da Vida, um programa da Polícia Militar do Rio de
prevenção à violência doméstica. O projeto vem mudando a realidade de centenas de mulheres
daquela região, como a da jovem Maria (nome fictício). De 823 vítimas que ingressaram no
programa em 2017, 647 já haviam sofrido agressões anteriores. Após o acompanhamento dos
guardiões, a reincidência desabou de 78,61% para 3,4% dos casos. Em 2018, do total de
mulheres acompanhadas, 28 voltaram a sofrer alguma agressão por parte do companheiro.
— Para quem sofre violência dentro de casa, é muito difícil acreditar que não se está só.
Quando eles chegaram aqui, pela primeira vez depois de muito tempo, eu me senti acolhida.
Hoje, me sinto protegida e com coragem para seguir em frente — contou a jovem, que foi
integrou o programa após a denúncia de uma amiga.
Desde então, ela recebe a visita dos guardiões e carrega no celular o contato dos policiais para
que possa recorrer sempre que se sentir ameaçada. O ex-companheiro também já foi
procurado pelo sargento César.
— Trabalhamos para que essa reincidência caia a zero. Os resultados mostram que estamos no
caminho certo — defende a major Claudia Moraes, subcoordenadora de comunicação social da
Polícia Militar do Estado do Rio e uma das coordenadoras do Dossiê Mulher.
O objetivo do Guardiões, segundo a oficial, é que a Lei Maria da Penha seja realmente
cumprida. Sancionada em 2006, ela estabeleceu mecanismos — como medidas protetivas que
obrigam o agressor a ficar afastado da vítima — para coibir a violência doméstica e familiar
contra as mulheres. Passados 13 anos, no entanto, a violência doméstica ainda é a segunda
maior causa de chamadas para emergência policial, ultrapassando a casa das 70 mil ligações
por ano, e em mais de 30% das ligações, casos de reincidência. Perde apenas para os casos de
pertubação do sossego.
— A Polícia Militar é responsável pelo policiamento preventivo das ruas, mas não havia como
prevenir esses casos, uma vez que a maioria das agressões contra as mulheres acontece dentro
de casa. Por isso, a PM desenvolveu esse projeto. São policiais que recebem treinamento
específico, como cursos de mediação de conflitos, para acompanhar tanto a vítima quanto o
agressor. Por isso, normalmente as duplas são formadas por um homem e uma mulher —
explicou a major Moraes.
No caso de Três Rios, o programa foi fundado em 2015 e recebeu um apoio da juíza Elen de
Freitas Barbosa, do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Três Rios.
— Nós temos um alto índice de violência doméstica em Três Rios, e os casos de reincidência
eram muitos. As medidas protetivas eram descumpridas com muita frequência, e as ameaças
vinham a se concretizar. Isso começou a me angustiar e fui buscar parcerias para tentar fazer
alguma coisa diferente. O programa logo fechou parceria com a Prefeitura, o Ministério
Público e entidades que trabalham com programas de prevenção ao álcool e drogas e
instituições de ensino. A gente começou a trabalhar nesta parceria. Os policiais começaram a
acompanhar os casos de medida protetiva, o que contribuiu para a redução drástica dos casos
de reincidência, trazendo efetiva segurança para as vítimas — defendeu a juíza.
Embora a maioria dos casos seja de Três Rios, o projeto do 38º BPM também atende aos
municípios de Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian, Areal e Sapucaia. A tenente
Simone Vargas coordena uma equipe de três policiais, Hortência, Cesar e a cabo Cristiane, que

revezam o celular dos Guardiões, que funciona 24h e já atendeu 1.300 mulheres.
— Nós trabalhamos com as chamadas de 190, registros de delegacia, medidas protetivas, mas
também com disque-denúncia, com serviços da prefeitura. Muitas vezes a vítima se encontra
numa situação tão grave, que não consegue denunciar o agressor, ainda mais nos casos que
envolvem filhos. Mas os vizinhos devem, mesmo assim, fazer a denúncia. A presença de um
policial batendo a porta de uma vítima que está sendo agredida, faz cessar a violência, mesmo
que ela não tenha coragem para denunciar o agressor — alertou Simone.
Foi através de um policial amigo que os guardiões chegaram a casa de F. Ela vinha sofrendo
ameaças do marido e entrou em pânico quando ele deixou escapar que tinha uma arma em
casa.
— Chegou a uma situação em que eu ficava desesperada se algo quebrasse, se ele não gostasse
da comida. Ele me agredia, mas eu me sentia culpada, como se tivesse dado motivo. E
qualquer coisa era razão. No dia em que percebi que a gaveta que ele mantinha trancada ao
lado da cama e que guardava algo pesado como uma arma desapareceu, tive a certeza que ele
iria cumprir a ameaça. Mesmo depois que ele foi embora, só fiquei calma quando os guardiões
apareceram aqui. Falo pelo zap diariamente com eles.
O sargento César tem um papel fundamental: orientar o agressor sobre a lei e sobre seus
direitos:
— Eles ficam muito revoltados quando sofrem a medida protetiva porque têm que abandonar
suas casas, e não entendem isto. Então eu tenho que explicar a medida não tira o direito ao
patrimônio ou a guarda dos filhos, mas que estas questões ele terá que discutir na Justiça e
não na força bruta. Muitos me dizem que agrediram suas mulheres porque foram traídos, como
se isso desse direito a alguém de cometer um crime — afirmou César.
Segundo a sargento Hortência, entre as medidas adotadas pelo juízo da comarca de Três Rios,
está a obrigação de frequentar um programa de palestras sobre a Lei Maria da Penha. Já as
vítimas recebem também apoio psicológico:
— Realizamos um trabalho de encorajamento e empoderamento, orientando as mulheres
vítimas de violência sobre seus direitos e como lançar mão das medidas protetivas que a lei
assegura. Elas se sentem fortalecidas, pois sabem que podem contar com a equipe sempre que
precisarem.
— No meu caso, a violência é praticada pelo meu irmão. Eu deveria denunciá-lo, mas não
consigo por causa da minha mãe que está com a saúde fragilizada. Mas eu tenho o apoio dos
guardiões e se a situação se agravar, sei que posso contar com eles — contou Sofia de
Carvalho, que, trabalhando em Assistência Social, pelo município, hoje ajuda outras mulheres a
denunciar casos de violência doméstica.
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