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Olá! Este é mais um informativo da nova fase do tradicional Cejur Notícias, agora com a participação ativa das coordenações temáticas, em edições
quinzenais. A vez, nesta edição, é da Coordenação de Defesa dos Direitos da Mulher (COMULHER), que apresenta rico material sobre suas
atividades e sobre as matérias que lhe dizem respeito. Para repercutir este informativo, haverá na próxima quarta-feira, dia 3 de agosto, às 10h,
como tem acontecido sempre, Encontro Temático com a COMULHER, transmitido pelo canal do Youtube da DPRJ. Uma boa leitura para todas e
todos.

Atuação no caso do Hospital da Mulher (1)
A partir das graves denúncias que dão conta de atos de violências sexuais e obstétricas praticadas contra
gestantes na sala de parto do Hospital Estadual Heloneida Studart (Hospital da Mulher), em São João de Meriti,
e que levou à prisão em flagrante (10/7) do médico anestesista Giovanni Bezerra, a Coordenadoria de Defesa
dos Direitos da Mulher intensificou a atuação junto às instâncias de saúde, movimentos de mulheres e a difusão
de orientações jurídicas relacionadas às violências sexual e obstétrica, sempre que possível, através das redes
sociais da DPRJ e da imprensa.

Atuação no caso do Hospital da Mulher (2)
A Comulher e a Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva (Cosau) estiveram reunidas (13/7) com
representantes da Secretaria Estadual de Saúde, do Hospital da Mulher e da Fundação Saúde - gestora da
unidade hospitalar. Na pauta: informes sobre a abertura de sindicância e medidas adotadas para
responsabilização dos servidores públicos envolvidos, aperfeiçoamento de protocolos de acolhimento das
gestantes. As coordenadoras cobraram ainda a adoção de medidas mais eficazes e continuadas de
enfrentamento à violência obstétrica nas unidades de saúde do estado – com foco na atenção integral à saúde
da gestante, incluindo o direito a acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto.

Atuação no caso do Hospital da Mulher (3)
A Comulher quis saber ainda das providências adotadas pela unidade de saúde e a SES para garantir a
integridade das enfermeiras e técnicas de enfermagem que gravaram o crime – o que resultou na
produção de provas substanciais para a investigação criminal. Elas desconfiaram da inadequação dos
procedimentos e intuíram que havia uma prática delituosa e violenta. “A decisão das profissionais não foi
fácil, mas permitiu que esse e outros dados alarmantes de violência sexual ocorridos no âmbito da saúde
do Rio, um caso a cada 14 dias. Então, não é algo isolado. São casos recorrentes, para os quais se
fazem necessários protocolos e providências”, argumenta a coordenadora Flávia Nascimento. Leia a
íntegra da notícia aqui
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Atuação no caso do Hospital da Mulher (4)
As defensoras públicas Flávia Nascimento e Matilde Alonso participaram de ato promovido pelo Fórum dos
Direitos das Mulheres da Baixada Fluminense (13/7) e que reuniu movimentos de mulheres, profissionais de
saúde e representantes de instituições de defesa dos direitos das mulheres na Praça Gil, São João de Meriti,
próximo ao Hospital da Mulher. A participação da Defensoria Pública foi reivindicada pelas organizadoras. Mais
que fortalecer os vínculos, simboliza o compromisso com o movimento de mulheres e as lutas por dignidade e
respeito das mulheres no estado.

Boa informação
Os Nudems da Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo e a Defensoria Pública da
União produziram recomendação conjunta sobre a cartilha Atenção Técnica para Prevenção, Avaliação e
Conduta nos Casos de Abortamento editado pelo Ministério da Saúde. Polêmico e impreciso, o guia
gerou controvérsia entre profissionais da saúde e militantes pela saúde sexual e reprodutiva das
mulheres. Leia a recomendação conjunta e conheça o posicionamento dos Nudems nesse debate
público. Para ter acesso ao documento é preciso estar no espaço restrito da Comulher (aba) no site da
DPRJ

Prata da casa 1
Destacamos duas atuações que resultaram em matéria para o site institucional, são conteúdos
auspiciosos para defesa dos direitos das mulheres. As notícias vêm de Duque de Caxias e Rio Bonito e
podem ser lidas na íntegra aqui e aqui

Prata da casa 2
Esta veio de Itaboraí. O Juizado Especial Adjunto Criminal de Itaboraí atendeu pedido da DPRJ e
determinou o afastamento de vítima de seu local de trabalho e a manutenção do vínculo trabalhista como
determina a Lei 11.340. Com essa decisão, a mulher, que está em situação de abrigamento em local
sigiloso, terá ao menos o conforto de não ficar desempregada. A cópia da decisão está disponível no
espaço restrito da Comulher (aba) no site da DPRJ. Clique aqui

Mulheres do Condege
No início de julho, a Defensoria Pública de Santa Catarina sediou a I Reunião Ordinária/2022 da
Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres do Condege, que contou com
representantes de 13 Defensorias Públicas – incluídas as participações das coordenações da Comulher e
do Nudem da DPRJ. Mais uma vez, o fortalecimento dos Nudems esteve em pauta, ressaltada a
importância de qualificações continuadas, trocas de experiências e a valorização da atuação em parceria
para assuntos de repercussão nacional, assim como as revisões de proposições anteriores. Para conferir
os novos enunciados e as revisões apresentadas e aprovadas nesta assembleia, e que agora seguem à
apreciação do Condege, clique aqui

Educação em direitos
A equipe psicossocial do Nudem, composta pela assistente social Moema Bastos e a psicóloga Pâmella
Rossy, foi convidada pelo defensor público Marcelo Carletto, titular de Duas Barras, a ministrar palestras
para os alunos do ensino fundamental sobre o tema da violência doméstica. As palestras ocorrerão nos
meses de agosto e setembro, tendo como foco a prevenção da violência por meio da educação em
direitos para jovens. Ao fim do ciclo de palestras, os alunos produzirão uma redação sobre o tema, na
qual as melhores redações serão premiadas. “Acredito que no futuro as mudanças sociais – e os direitos
das mulheres, inclusive – serão pautadas na educação básica”, afirma a psicóloga.

file:///R:/DCOM/PRODUÇÃO 2022/INFORMATIVOS/CEJUR COORDENAÇÕES/JUL/COMULHER/INFORMATIVO CEJUR + COORDENAÇÃO D… 2/5

27/07/2022 19:17

*|MC:SUBJECT|*

App da VD
Está em funcionamento aqui no Rio de Janeiro o Maria da Penha Virtual, aplicativo que permite à solicitação de
medida protetiva de urgência e o registro de denúncias online. Além desses serviços, a página na internet de
acesso ao app traz informações relevantes para as mulheres, orientações jurídicas e contatos dos serviços que
integram a rede de atendimento à mulher no estado – acesse em aqui. Desenvolvido pelo TJ-RJ em parceria
com pesquisadores da UFRJ, o projeto piloto entrou em fase de teste em 2021 e desde março foi estendido a
todos os juizados especiais de violência doméstica do estado. A defensora pública Flávia Nascimento fala sobre
o Maria da Penha Virtual em Denúncia de violência doméstica por app? O que é o 'Maria da Penha Virtual'.

Dados da insegurança
Produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública
traz os dados consolidados sobre a segurança pública no país em 2021. Ainda que não seja uma pesquisa
específica sobre a violência contra as mulheres, o Anuário traz o número de violência sexual, mortes violentas,
estupros e feminicídios. Informa, por exemplo, que foram registrados 1.341 casos de feminicídio e que 65,6%
morreram dentro de casa e 62% eram negras e que 81,7% dos casos foram praticados por companheiro ou excompanheiro. Acesse a íntegra da pesquisa aqui.

Enunciados da VD
Os enunciados atualizados do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(Fonavid) – resultantes do XIII FONAVID, realizado no final de 2021 – estão disponíveis para consulta no espaço
restrito (aba) da Coordenadoria da Mulher no site da DPERJ. Esses enunciados visam orientar os procedimentos
dos operadores do Direito e servidores que trabalham com os casos de violência doméstica em todo o país.

Aprovado 1
Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei que proíbe a divulgação de dados profissionais, como
remuneração e lotação, das servidoras públicas com medida protetiva deferida. O projeto incide tanto na Lei de
Acesso à Informação quanto propõe alterações na Lei Maria da Penha. Aprovado na Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, segue agora em caráter conclusivo para as comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTasp) e a de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para
outras informações clique aqui.

Aprovado 2
Outro importante projeto de lei que tramita no Congresso Nacional é o nº 5.609/2019, do Senado. Recémaprovado na Comissão de Direitos Humanos (CDH), o PL dispõe sobre aperfeiçoamento na aplicação das
medidas protetivas de urgência e reforça a competência híbrida dos JVDFMs – “medidas de natureza cível
constituem título executivo, inclusive em relação ao pagamento de alimentos provisórios”. Depois da CCJ,
aguarda designação de relatoria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Saiba mais aqui.

Outras palavras
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Reescrita de Decisões Judiciais em Perspectivas #Feministas é a oficina que a Faculdade de Direito e o Instituto de Estudos Avançados – ambas do
Polo Ribeirão Preto da USP – promovem nos dias 9 e 10 de setembro, das 10h às 12h. Será on-line e
transmitida pelo YouTube. A oficina integra o projeto Decisões Judiciais Feministas, que acompanha
experiências de outros países na coordenação de esforços colaborativos entre acadêmicas feministas e
profissionais do campo jurídico para o exercício de reescrita de decisões judiciais a partir de uma perspectiva
feminista. Acesse a oficina e outros vídeos no canal do IEA-RP/USP em Decisões Judiciais em Perspectivas
Feministas - YouTube https://sites.usp.br/pjf/ e, para conhecer o projeto, clique em Feminist Judgments Project –
Brazil – Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas.

Mulheres transexuais
A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) efetivou jurisprudência que protege um dos grupos mais
vulneráveis do país: as mulheres transexuais. O entendimento da corte de que a Lei Maria da Penha pode ser
aplicada às mulheres transexuais deve findar a controvérsia que divide os tribunais. Essa decisão faz com que a
comunidade tenha um suporte maior na hora de exigir seus direitos, seja na delegacia ou nas próprias instâncias
judiciais, como alega a advogada Amanda Baliza. Acesse a publicação digital aqui (página 6).

Vulnerabilidades
Apreciando o processo 1504114-98.2019.8.26.0564, por unanimidade, a 15ª Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o pai por violência física contra a filha de 12 anos com base na Lei
11.340/2006, notadamente reconhecendo a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de o Estado oferecer
proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade, conforme preconiza a lei. Como descrito nos autos,
as agressões foram motivadas pela aproximação, via rede social, da filha com a mãe – o agressor tinha a guarda
judicial da jovem. Leia mais aqui.

Estadual
Lei Estadual nº 9.802, de 21 de julho de 2022 (publicado no DOERJ de 22/07/2022) - Determina que haja prioridade no processo seletivo do Sistema
Nacional de Emprego (SINE) para as mulheres que sofrem violência sexual, doméstica e familiar. Lei a íntegra aqui.

Aborto e democracia
A Revista Gama (@gamarevista) entrevistou a cientista política Flávia Biroli. Expoente do pensamento
feminista, a professora da Universidade de Brasília analisa o recrudescimento das vozes antiaborto a
partir da ascensão da extrema direita e da crise democrática no mundo. Biroli fala ainda sobre ataques
aos direitos das mulheres e as reações ao debate de igualdade de gênero no Brasil e na América Latina.
A entrevista faz parte da edição Vamos Falar Sobre Aborto?, e para acessar a publicação é só clicar aqui.
A edição traz outras matérias bem interessantes. Vale a leitura.
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Insegurança e retrocesso
A partir de fatos recentes que, juntos, configuram uma onda de retrocesso às conquistas de direitos das
mulheres, o jornal Correio Braziliense sai em campo para escutar algumas mulheres em postos-chave no
país. Elas são uníssonas quando o assunto é a perda de direitos e o recrudescimento do movimento
ultraconservador entre nós. Para acessar a matéria, clique aqui.

Diálogos íntimos
Está em cartaz, no Museu da Justiça do Rio de Janeiro, a mostra Presenças Invisíveis, projeto inovador
da artista plástica Isabela Francisco, que reúne intervenções artísticas realizadas por mulheres vítimas de
violência doméstica e que se encontram em situação de abrigamento. “Dirigidas” pela artista, que é
servidora do TJ-RJ, as mulheres reproduzem em lençóis – utilizados como telas gigantes – suas mais
profundas angústias e desejos, pinturas catárticas da violência experienciada. Realizada com o apoio do
RioSolidario e do Grupo Mulheres do Brasil, a mostra fica em exibição 31 de agosto, de segunda a sextafeira, das 11 às 17h. Saiba mais aqui.

Colabore com o “CEJUR + COORDENAÇÕES TEMÁTICAS”
Para colaborar com o nosso informativo envie críticas, sugestões e conteúdos para secjur@defensoria.rj.def.br
Muito importante sua participação!
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