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10/07/2012 - 07h30

A Comissão de Acesso à Cidadania do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) iniciou
nesta semana um debate sobre a campanha Compromisso e Atitude, no
Enfrentamento à Impunidade e à Violência contra a Mulher. A campanha foi
lançada no final de 2011 pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) da
Presidência da República e, dentre outras ações, mapeou os estados de todas
as regiões brasileiras onde o número de homicídios contra a mulher é mais alto.
As discussões da comissão, iniciadas na segunda-feira (9/7), prosseguem nesta
terça e quarta-feira (10 e 11/7), sempre das 10h às 17h.

“A ideia é fazermos eventos conscientizadores nos estados mais violentos,
unindo todos os órgãos envolvidos no combate à violência contra a mulher, em
todas as áreas possíveis”, disse a juíza auxiliar da Comissão de Acesso do CNJ,

Luciane Bortoleto, que representará o CNJ na reunião que conta com membros do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP); Ministério da Justiça (MJ) e da SPM.  Nesta terça-feira, o encontro reunirá magistrados dos Tribunais de
Justiça, da Defensoria Pública e dos ministérios para organizar os eventos em cada Estado.    

No Sudeste, o mapa revelou ser o Espírito Santo o Estado mais violento (9,4 homicídios femininos 100 mil mulheres);
no Nordeste, o Estado mais violento é Alagoas (8,3 homicídios femininos/100 mil mulheres); no Sul, o posto é ocupado
pelo Paraná (6,3 homicídios femininos/100 mil mulheres); no Norte, o Estado mais violento é o Pará (6,0 homicídios
femininos/100 mil mulheres) e no Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul (6,0 homicídios femininos/100 mil mulheres).

Segundo Luciane Bortoleto, na quarta-feira (11/7), juízes e desembargadores dos TJs à frente das Coordenadorias
Estaduais de Mulheres em Situação de Violência – criadas pela Resolução 128 – encontram-se para desenvolver metas e
objetivos comuns para que cada tribunal cumpra e desenvolva trabalhos para o combate à violência contra a mulher.
“Vamos definir quais as políticas que os tribunais irão adotar em relação a esse crime”, completou.

Segundo  estudo do Instituto Sangari - coordenado pelo sociólogo Júlio Jacobo Waiselfiz e realizado em parceria com a
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) -, de 1980 a 2010, foram assassinadas no país cerca de 91 mil
mulheres, 43,5 mil só na última década.

Apesar de a Lei Maria da Penha estar vigente há seis anos, de 1996 a 2010 as taxas de homicídios de mulheres
permaneceram estabilizadas em torno de 4,5 assassinatos para cada grupo de 100 mil mulheres. No Espírito Santo, esse
número mais que duplica, subindo para 9,4 homicídios em cada 100 mil mulheres. O Piauí é o Estado que apresenta o
menor índice do país.

Regina Bandeira
Agência CNJ de Notícias
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