
   

 

Ato show celebra os 5 anos da Lei Maria da Penha 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
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4ª Edição 

Julho/Agosto de 2011 

BOLETIM DA OUVIDORIA - SPM 

 Há cinco anos foi sancionada a Lei 11.340/06, 

conhecida como Lei Maria da Penha. A legislação deu 
visibilidade à violência sofrida por milhões de brasileiras 
e representa um avanço na luta pela igualdade entre 
homens e mulheres. Para lembrar a data e  reafirmar o 
compromisso com os direitos e cidadania das mulheres,  
a SPM, a  Pe-

trobras, a BR Distribuidora, o governo  do  Es-
tado e a Prefeitura      do Rio de Janeiro  reali-
zaram  um grande ato show  no  dia  05/08  
na  Fundição Progresso, no Rio  de Janeiro/RJ. 
  

 Na ocasião, a Lei Maria da Penha foi 

debatida em oficinas, mostra de filmes e diver-
sas apresentações culturais.  O ato foi encerra-
do com show da cantora Beth Carvalho. 
  

 A celebração contou com  a  presença   da Senhora Maria da Penha Fernandes, 
da Ministra Iriny Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Ministra Luiza 
Bairros, da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, além de outras auto-
ridades e representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário.  

 

      Em comemoração ao aniversário da Lei 11.340/06, Maria 
da Penha fala com a equipe da Ouvidoria da SPM e resume a 
importância da Lei: 

�A Lei Maria da Penha completa 5 anos...                       
Ela não veio para punir o homem, mas sim o  homem 

agressor. Precisamos garantir um futuro   sem  violência  
para  nossas  descendências. Pense nisso!!!�� 

Fonte: Com informações da Comunicação Social 

Fonte: Ane Cruz 

Fonte: Iracema Chequer 
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B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  

  

 Há 5 anos, no dia 07 da agosto de 2006, foi 

sancionada a Lei que mudaria o cenário da legislação 
brasileira e de toda uma cultura relacionada à 
problemática de gênero no país. Fácil supor, uma vez 
que se trata da lei mais famosa do Brasil � mais de 
90% da população tem seu conhecimento.  

 Em comemoração ao seu aniversário, a Lei 

Maria da Penha (11.340/06) foi contemplada em um 
Seminário realizado em parceria com o Ministério da 
Justiça, ocorrido nos dias 03 e 04 de agosto com 
importantes presenças que fazem parte da luta pelo 
enfrentamento à discriminação e violência contra as 
mulheres, que as assistem e aplicam a lei em seus 
diversos desdobramentos. Estiveram presentes na 

mesa de abertura, os ministros José Eduardo Cardozo (Justiça) e Iriny Lopes (Secretaria de Políticas para as 
Mulheres), das ministras do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmem Lúcia, e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Eliana Calmon, da senadora Marta Suplicy (PT-SP), da deputada federal Janete Pietá (PT-SP), do secretário de 
Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Marcelo Vieira, e de grande parte da bancada feminina do 
Congresso Nacional (deputadas e senadoras). 

Claro, não havia só o que comemorar, o debate foi reflexivo, ao discutir a constitucionalidade da Lei e 

levantar pontos a serem aperfeiçoados em sua aplicabilidade a fim de efetivar a proteção às vítimas e a devida 
punição ao agressor. Também foi possível a troca de experiências entre os aplicadores da lei. 

A Lei Maria da Penha incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de medidas para 

assegurar à mulher o direito à integridade física, sexual, psíquica e moral. A legislação triplicou a pena para 
agressões domésticas contra a mulher, aumentou os mecanismos de proteção das vítimas e alterou o Código 
Penal, permitindo que agressores sejam presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada. O texto 
também acabou com as penas pecuniárias, em que o réu é condenado a pagar cestas básicas ou multas. Durante 
o debate,  foi  ressaltada a questão da proteção da mulher logo após a denúncia, pois, muitas acabam sendo 
vítimas de homicídio ou de  descaso pelas autoridades. Representantes de outros Estados constituindo tanto a 
mesa quanto a platéia, levantaram pontos e dificuldades que encontram neste sentido, considerando a 
importância de uma rede de apoio bem articulada entre governo e sociedade, a fim de garantir a proteção desta 
mulher, além de programas regionais que promovam a autonomia financeira das mulheres. 

A constitucionalidade de alguns artigos da Lei, porém, ainda é discutida, sob o argumento de que, ao 

tratar de forma diferenciada homens e mulheres submetidos à violência doméstica, a Lei feriria o princípio da 
isonomia. Neste sentido, a ministra Iriny finalizou o evento lembrando que a idéia do seminário surgiu após 
reiteradas decisões judiciais pela inconstitucionalidade da Lei Maria Da Penha, o que levou as autoridades a se 
preocuparem com o assunto, uma vez que essa legislação é tida como a terceira mais importante no tema da 
violência contra as mulheres no mundo. �Temos certeza da ampliação das denúncias de violência a partir da lei, no 
entanto, sabemos que a desvalorização da Maria da Penha culmina no homicídio de milhares de mulheres no 
Brasil, que acreditam na lei e se baseiam nela para denunciarem seus agressores. O mundo nos observa e temos 
que fortalecer a Lei Maria da Penha�, salientou. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, avaliou que a 
legislação tem alcançado �bons resultados�, mas que é preciso combater o preconceito � inclusive entre 
autoridades. 

Em março de 2011, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) concluiu, com base em dados parciais das varas 

e juizados especializados, que a legislação que pune a violência doméstica contra a mulher é eficaz, tendo evitado 
agressões e ajudado a punir os autores desse tipo de crime. 

SEMINÁRIO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA AVALIA OS RESULTADOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO DOS 5 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA 
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B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  

II ENCONTRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA            
LEI MARIA DA PENHA 

                                                                                                                                

 P r o c u r a d o r e s   e   

Promotores de Justiça dos 
Ministérios Públicos dos  Estados  e 
do Distrito  Federal reuniram-se 
nos  dias 18 e 19 de   agosto na 
sede do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro, para 
discutir os principais temas 
relativos à aplicação  da Lei Maria 
da Penha (11.340/2006). 

 Esta é a segunda edição 

do encontro, que tem enfoque na 
abordagem político-criminal da violência doméstica e foi promovido pela COPEVID (Comissão Permanente 
Nacional de Promotores da Violência Doméstica), CNPG (Conselho Nacional de Procuradores Gerais), GNDH            
( Grupo Nacional de Direitos Humanos) e Ministério Público do Rio de Janeiro. 

  O primeiro dia do evento foi marcado pela multiplicidade de temas discutidos nos painéis (aspectos 

teóricos, históricos, sociológicos e psicológicos) e nas oficinas de trabalho. Também tiveram destaque as 
apresentações da Ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres Iriny Lopes, da Psicóloga e Professora Martha 
Giudice Narvaz, do Médico Psiquiatra José Jackson Coelho Sampaio e da Juíza de Direito da violência doméstica 
dos Estados Unidos, Susan Block. 

 Iriny Lopes apresentou um panorama da atual conjuntura, após cinco anos de vigência da Lei Maria da 

Penha. Ela lembrou as transformações que já ocorreram no âmbito social e os obstáculos que ainda precisam ser 
superados. �A lei representou um passo decisivo no Brasil tornando-se a mais conhecida no país. No entanto, um 
dos nossos maiores desafios é a falta de entendimento de que a violência contra a mulher é um problema social, 
não individual. Precisamos de leis que nos façam avançar com dignidade e, juntos, poderemos tocar mentes e 
corações e mobilizar a sociedade�, afirmou a Ministra. Iriny que também lembrou que a lei veio para reafirmar o 
papel do Ministério Público como agente fiscal da lei. 

 Políticas públicas e os recursos relativos à Lei Maria da Penha foram os assuntos tratados em três oficinas 

apresentadas pelas Promotoras de Justiça Lúcia Iloizio Barros Bastos (MPRJ); Sueli Lima e Silva (MPES); Valeska 
Nedehf do Vale (MPCE); Rubian Correa Coutinho (MPGO); Ana Lara Castro e Silvio Amaral Nogueira de Lima. 
(MPMS). 

 No segundo dia do evento, foram realizadas mais três oficinas de trabalho, que debateram os aspectos 

polêmicos da Lei Maria da Penha, sua aplicação conjunta com o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente 
e a forma de aplicação da lei nos casos de crimes contra o patrimônio. Ao encerrar o II Encontro Nacional dos MPs 
dos Estados e do Distrito Federal, que reuniu representantes de 23 Estados, o Procurador-Geral de Justiça do Rio 
de Janeiro, Cláudio Lopes, afirmou que as discussões durante o evento foram bastante proveitosas e, com certeza, 
vão contribuir para que o MP brasileiro possa atuar com mais eficácia pelo aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha 
e garantir maior efetividade em sua aplicação em todo o território nacional. 

 No último dia, os participantes do encontro debateram e aprovaram sugestões apresentadas nas seis 

Oficinas de Trabalho em que foram discutidos diversos aspectos da aplicação da Lei Maria da Penha. As 
proposições serão enviadas a diversos órgãos como a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e 
Familiar (COPEVID), CNPG, Grupo Nacional de Direitos Humanos do CNPG (GNDH) e chefias institucionais dos 
MPs dos Estados e do Distrito Federal. 

As conclusões do II Encontro poderão ser encontradas no link abaixo: 

http://www.lindinalvarodrigues.com.br/materias.php?id=2005&subcategoriaId=13 

http://www.lindinalvarodrigues.com.br/materias.php?id=2005&subcategoriaId=13
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 A Central  de  Atendimento  à  Mulher - Ligue 
180  �  da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), 
contabiliza , desde  sua criação em abril de 2006 até   
junho  deste ano, 1.952.001 atendimentos. Desses, 
434.734 registros se referem a informações sobre a Lei 
Maria da Penha (11.340/06), o que  corresponde a 
22,3% do total das ligações.  Fatores    como melhorias  
tecnológicas, capacitação  de atendentes, campanhas  
de  divulgação e o Pacto  Nacional     de Enfrentamento à Violência   contra  a Mulher (que  tinha co-
mo meta     atingir 1 milhão  de  ligações   neste  ano)  contribuíram  para registrar esse número  

recorde de atendimento.  

Tipos de violência - Durante esse período houve 237.271 relatos   de violência.  Desse total, 141.838  
correspondem  à violência física; 62.326, à violência psicológica;  23.456  à  violência moral; 3.780, à 
violência  patrimonial; 4.686, à violência  sexual; 1021, ao cárcere privado; e 164, ao tráfico de mulhe-
res. 

Balanço semestral de 2011 � De janeiro a junho, a Central de Atendimento à Mulher contabilizou 
293.708 atendimentos.  No período foram registrados 30.702 relatos de violência. Desse total, 18.906 
foram de violência física; 7.205 de violência psicológica; 3.310, de violência moral; 513 de violência 
patrimonial; 589 de violência sexual; 153 de cárcere privado; e 26 de tráfico de mulheres. Um dado 
relevante é que foram registradas 4.060 ligações relatando ameaças e 18.320 casos de lesão corporal 
leve. 

Perfil - A  maior parte das mulheres  que  entrou  em contato com o Ligue 180 é parda (46%), tem en-
tre 20 e 40 anos (64%), cursou parte  ou todo o ensino  fundamental (46%), convivem com o agressor 
há mais de dez anos (40%) e 87%  das denúncias são  feitas pela própria vítima. O  percentual de mu-
lheres que declaram  não  depender  financeiramente do   agressor é de 59% e,  em 72% das situa-
ções,  os   agressores  são  os cônjuges  das  vítimas.   Os   números   mostram   que   65%    dos   filhos    
presenciam a violência e 20% sofrem violência junto com a mãe. 
 

Ranking nacional - Em números absolutos, São Paulo lidera o ranking com 44.499 atendimentos, se-
guido pela Bahia com 32.044.  Em terceiro lugar aparece Minas Gerais com 23.430 dos registros. A 
procura pelo Ligue 180 é espontânea e o volume de ligações não se relaciona diretamente com a inci-
dência de crimes ou violência. A busca pelo serviço reflete um maior acesso da população a meios de 
comunicação, vontade de se manifestar acerca do fenômeno da violência de gênero, fortalecimento 
da rede de atendimento às mulheres e empoderamento da população feminina local. 

 

População feminina - Quando considerada a quantidade de atendimentos relativos à população fe-
minina de cada Estado este ano houve uma mudança, pela primeira vez a Bahia é a unidade da fede-
ração que mais entrou em contato com a Central, com 224,36  atendimentos para cada 50 mil mulhe-
res. Em segundo lugar está Sergipe com 215,1 em terceiro, o Pará com 214,52 e o DF aparece em 
quarto lugar com 210,28 registros.  

  

Confira a íntegra da divulgação dos dados em: http://www.sepm.gov.br/noticias/
ultimas_noticias/2011/08/central-de-atendimento-a-mulher-registra-quase-2-milhoes-de-atendimentos 

DADOS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER� LIGUE 180 

http://www.sepm.gov.br/noticias/
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Dados da Ouvidoria  

Fonte: * IBGE; ** Sistema da Central de Atendimento à Mulher- Ligue 180; ***Ouvidoria da SPM. 

B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  

Reclamações dos serviços enviadas ao Ministério Público 

A Ouvidoria encaminha todos os meses aos Ministérios Públicos Estaduais as reclamações 
das cidadãs a respeito dos serviços da rede de atendimento à mulher recebidas pela Central Ligue 
180. O gráfico 2 se refere ao número de reclamações encaminhadas de janeiro à junho de 2011: a 
região Sudeste aparece em 1º lugar no número de reclamações (56,9% do total), seguida do Nordes-
te (17,8%), região Sul (11,5%), Centro-Oeste (8,9%) e Norte (4,9%). Foram 922 reclamações encami-
nhadas  no 1º semestre de 2011.  

 Os dados da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 demonstram que os serviços mais 
reclamados são as Delegacias de Polícia, as �DEAMs� (Delegacias de Atendimento à Mulher) e o 
�190�. Uma vez que os dados da Central 180 revelam que 90% das reclamações das cidadãs brasilei-
ras se devem ao atendimento nos serviços de segurança pública, na tabela 1 (abaixo) foi  elencada a 
porcentagem de DEAMs/Postos/Seções de Atendimento à Mulher (coluna 2) como um indicativo da 
distribuição relativa desse tipo de serviço entre as regiões brasileiras. 

 

 

Região 
Porcentagem da 

população* 

Porcentagem do número total de 
DEAMs/Postos/Seções de             
Atendimento à Mulher** 

Porcentagem do total de 
reclamações enviadas ao 

MP*** 

Sudeste 42,10% 42,35% 56,90% 

Nordeste 27,80% 15,75% 17,80% 

Sul 14,40% 18,73% 11,50% 

Centro-Oeste 7,40% 14,69% 9% 

Norte 8,30% 8,52% 4,90% 
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Gráfico 2- Número de reclamações dos serviços da Rede de 

Atendimento à Mulher enviados aos Ministérios Públicos 

Estaduais por região

 (1º semestre 2011)

NORTE NORDESTE CENTRO OESTE SUDESTE SUL
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Dados da Ouvidoria  

B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  

Cárcere Privado de Janeiro a Agosto de 2011    

A Ouvidoria encaminhou para os Ministérios Públicos dos Estados, de janeiro a agosto de 2011, 

cento e vinte e sete (127) casos de cárcere privado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A região sudeste é responsável por 48,04% das denúncias recebidas, seguida da região nordes-

te com 19,69% e Sul com 14,18% (vide gráfico 1). As regiões Centro-Oeste e Norte são responsáveis 
por, respectivamente, 11% e 7,09%.  Este resultado reflete parcialmente a porcentagem da população 
brasileira por região (IBGE, 2010): Sudeste 42,1%; Nordeste 27,8%; Sul 14,4% ; Norte 8,3%  e Centro-
Oeste  com 7,4% da população. Vide tabela comparativa entre população X denúncias:       

Tabela 1- Porcentagem da população e a porcentagem de denúncias de cárcere por região. 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gráfico 1- Porcentagem de casos de Cárcere 

Privado encaminhados ao Ministério Público 

por região 
(janeiro a agosto de 2011)

14,18%

48,04%

11%

19,69%
7,09%

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

Fonte: Ouvidoria da SPM 2011 

Região Porcentagem da população* Porcentagem de denúncias** 

Sudeste 42,10% 48,04% 

Nordeste 27,80% 19,69% 

Sul 14,40% 14,18% 

Norte 8,30% 7,09% 

Centro Oeste 7,4% 11% 

Fonte: IBGE, Censo 2010 em http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1766  

** Ouvidoria da SPM (janeiro/agosto 2011) 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1766
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 O Ministério Público do Paraná, 
por meio do Centro Operacional das 
Promotorias de Justiça dos Direitos 
Constitucionais, divulgou no site do órgão 
um estudo sobre as reclamações das 
cidadãs sobre os serviços que atendem as 

mulheres em situação de violência no Estado: 
http://www.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3515 

As reclamações são recebidas na Central de Atendimento à Mulher � Ligue 180, serviço de 
atendimento telefônico da SPM, são encaminhadas à Ouvidoria da Mulher e através de um fluxo de 
encaminhamento pré-estabelecido - resultado da parceria entre a Ouvidoria da SPM, a Central de 
Atendimento à Mulher � Ligue 180 e os Ministérios Públicos estaduais visa o aperfeiçoamento do 
atendimento prestado pelos serviços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. 

 No estudo foi feito um levantamento da incidência por município, a análise das reclamações 
mais freqüentes e os tipos de encaminhamento realizados, que incluem as Polícias Civil e Militar e as 
Promotorias de Justiça locais. A atuação do MP do Paraná é resultado da articulação da Rede 
Institucional de Atenção à Mulher em Situação de Violência. 

A Ouvidoria da SPM considera a iniciativa do MP do Paraná louvável e demonstra o real 
comprometimento do órgão no enfrentamento à violência contra as mulheres, constituindo exemplo 
a ser seguido para todos os que atuam na área. 

Boas práticas: Ministério Público do Paraná analisa e encaminha as 
reclamações dos serviços da rede de atendimento à mulher  

Notícias Destaque - SPM (Julho e Agosto) 

No dia 23 de agosto, esteve presente à Ouvidoria da SPM, o Ouvidor Geral da Ouvidoria 
do Servidor, Alberto Felippi Barbosa. Um dos objetivos da visita foi discutir os casos de assédio 
moral recebidos na Ouvidoria do Servidor nos quais a maioria são de  demandantes do sexo 
feminino e definir o fluxo de encaminhamento das demandas relativas à violência contra a mulher. 
Além disso, foi estabelecida parceria visando atuações conjuntas na temática de enfrentamento à 
violência contra as mulheres tendo como público-alvo os(as) servidores(as) da administração 
federal.   

A Ouvidoria do Servidor promoverá o �II Fórum de Gestão da Diversidade na 
Administração Pública Federal� nos dias 22 e 23 de setembro, evento que contará com a presença 
da Ouvidoria da SPM. 

Ouvidoria do Servidor visita a Ouvidoria da SPM 

 
A Ouvidoria do Servidor é um canal de comunicação, que possui como foco o(a) 
servidor(a) público(a) federal, sua satisfação com a política de recursos humanos e a 
relação com a unidade de Recursos Humanos de seu próprio órgão. 

Visite: www.ouvidoriadoservidor.gov.br  

http://www.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3515
http://www.ouvidoriadoservidor.gov.br
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Notícias Destaque - SPM (Julho e Agosto) 

Apresentação do Plano de Trabalho da Ouvidoria Geral da União na 
lª Reunião Geral das Ouvidorias Públicas Federais 

B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  

 

      No dia 6 de julho foi realizada 
em Brasília a primeira Reunião 
Geral de Ouvidorias Públicas. O 
evento reuniu cerca de 150 
integrantes de ouvidorias 
especializadas dos órgãos da 
administração pública federal para 
conhecer e discutir  o Plano de 
Trabalho apresentado pela equipe 
da Ouvidoria Geral da União.  
 

     O plano estruturado para o 
biênio 2011/2012 está baseado no 
seguinte eixo estratégico: 
�Institucionalização de um sistema 
federal de ouvidorias públicas 
capaz de garantir, ao mesmo 
tempo,         atendimento de 

excelência às manifestações dos cidadãos e 
aprimoramento constante de políticas e de serviços públicos, tendo em vista a legitimação da 
participação social do Estado Democrático de Direito�. 

O plano de trabalho está baseado em 5 projetos estruturantes: 
1. Constituição de um sistema federal de ouvidorias 

2. Realização de diagnóstico organizacional das ouvidorias públicas 

3. Reorganização do processo de análise das manifestações 

4. Elaboração da Política de Formação e Disseminação 

5. Implementação da Lei de Acesso à Informação 

Cada um dos projetos tem seus objetivos gerais, objetivos específicos e atividades 
relacionadas, sendo alguns dos objetivos do projeto a integração sistêmica dos fluxos de trabalho e de 
banco de dados; a padronização das informações com estabelecimento de uma política de gestão da 
informação e conhecimento e o estabelecimento de um marco normativo para as ouvidorias. 

 

Quanto à elaboração da política de formação e disseminação estão previstas a produção e 
gestão de curso à distância para sistematização de experiências em ouvidorias; a produção de 
relatório com diretrizes e metodologias para produção e gestão de conhecimento e a criação de um 
banco de boas práticas para formação de uma �Casoteca de Ouvidorias� no âmbito da ENAP (vide 
matéria relacionada nesta edição).  

No link http://www.cgu.gov.br/Eventos/2011_reuniao-geral-ouvidorias-publicas/index.asp é 
possível ter acesso ao arquivo completo do plano de trabalho da OGU. 

 

Fonte: Assessoria de comunicação da CGU 

http://www.cgu.gov.br/Eventos/2011_reuniao-geral-ouvidorias-publicas/index.asp
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Notícias Destaque - SPM (Julho e Agosto) 

Seminário Internacional discute a implementação da Lei de Acesso à 
Informação 

B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  

 

Nos dias 7 e 8 de julho em 
Brasília foi realizado o Seminário 
Internacional sobre a 
implementação da Lei de Acesso 
à Informação, (projeto de lei nº 41 
de 2010 em tramitação no 
Congresso Nacional). O seminário 
foi estruturado em quatro 
grandes painéis para debate: 

 O direito a informação em perspectiva comparada 
 Desafios para uma efetiva implementação de sistemas de acesso à informação 

pública 
 Transparência Ativa 
 Governo Aberto: sistemas interativos de informação 

 

Foram apresentadas relevantes experiências internacionais em matéria de 
transparência e acesso a informação. O evento foi realizado pela Ouvidoria Geral da União e 
pela UNESCO. A Ouvidoria da SPM esteve representada neste importante Seminário. 

As apresentações dos palestrantes estão disponíveis na página da CGU em: 
http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/apresentacoes.asp.  

 

Fonte: : site da CGU 

 
Conheça o Projeto de Lei de Acesso à Informação 

         
 O Projeto de Lei de Acesso a Informação (PLC 41/2010), encaminhado pelo Presidente da 
República ao Congresso Nacional em maio de 2009 e está em avaliação pelo Senado Federal, 
assume fundamental importância, pois instrumentaliza o acesso pleno, imediato e gratuito dos 
cidadãos às informações públicas.  
 
 O referido Projeto de Lei representa uma mudança de paradigma em matéria de 
transparência pública, pois estabelece que o acesso seja a regra e o sigilo a exceção. Qualquer 
cidadão poderá solicitar acesso às informações públicas, ou seja, àquelas não classificadas como 
sigilosas, conforme procedimento que observará as regras, prazos, instrumentos de controle e 
recursos previstos no Projeto, o qual define também novos critérios e prazos para a classificação de 
informações como sigilosas. 

 
 
 

Fonte: site da Controladoria Geral da União em: http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/index.asp 

http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/apresentacoes.asp
http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/index.asp
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Notícias Destaque - SPM (Julho e Agosto) 

A CASOTECA DA ENAP E A FORMAÇÃO DE SERVIDORES/AS  

B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  

 

A ENAP vem trabalhando a formação dos(as) servidores(as) públicos(as) dentro de uma  
metodologia de ensino que permite a reflexão teórica a partir de situações concretas do setor 
público, o chamado ensino de aplicação. 

 

Nos processos de aprendizagem os alunos são participantes ativos, sendo que a prática 
e a vivência profissional é incorporada à intervenção didática. Os próprios alunos(as), 
servidores públicos que são capacitados pela Escola, tornam-se os agentes principais de sua 
aprendizagem. Nessa perspectiva, a ENAP assumiu como uma de suas prioridades a 
elaboração de estudos de caso e a promoção do seu uso na formação profissional. 

 

Na página www.casoteca.enap.gov.br estão disponíveis interessantes casos que podem 
ser utilizados em processos de capacitação em diversos temas, dentre os quais: �Atendimento 
ao cidadão�, �Ética� e �Políticas Públicas�. 

 

Ainda na página da ENAP há instruções sobre como escrever um caso e submetê-lo à 
publicação no sítio da escola para divulgação e utilização pelo público em geral. 

Dica: para mais detalhes sobre o tema, sugerimos consulta à publicação �Estudos de Caso: 
como escrever e usar estudos de caso para ensino e aprendizagem no setor público� (Andrew 
Graham), disponível para download na página da ENAP.  

 

 No último dia 25 de agosto a Ouvidoria Geral da União e a ENAP promoveram o             
"I Encontro Casoteca de Gestão Pública e Ouvidorias� com a finalidade de incluir as Ouvidorias 
Públicas Federais no levantamento das "boas práticas", bem como a troca de experiências, 
fundamental para a melhoria dos serviços públicos prestados. 

  A Ouvidoria da SPM participou do referido Encontro e elaborou, conjuntamente com o 
Grupo de Ouvidores, esboço de um caso a partir de uma experiência vivenciada para servir de 
modelo na Casoteca. 

 

http://www.casoteca.enap.gov.br
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CASOS EMBLEMÁTICOS 

B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  

Resposta ao �Rodeio das Gordas�: universitários pagam indenização e 
assinam termo de ajustamento com Ministério Público  

 

 

 

A Ouvidoria recebeu no mês de outubro de 2010 denúncia de agressões ocorridas durante os 
jogos universitários realizados no campus de Assis da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em 
Araraquara, no interior de São Paulo. Um grupo de estudantes agrediu e humilhou  alunas em jogo 
batizado de �rodeio das gordas�:  �brincadeira� criada para ridicularizar mulheres obesas, e consistia em 
se aproximar de uma garota, agarrá-la e tentar ficar sobre ela o máximo de tempo possível. O �jogo� 
também foi divulgado em site de relacionamento fazendo apologia ao crime. (detalhes no boletim 
nov/dez 2010: http://www.sepm.gov.br/ouvidoria/botelim-bimestral ).  

Diante da denúncia, a Ouvidoria da SPM enviou o Ofício à Promotoria de Justiça do Município 
de Araraquara, solicitando a imediata e rigorosa apuração do(s) responsável(eis) e, ainda no mesmo 
mês, o Ministério Público de São Paulo instaurou inquérito civil para investigar o caso. A Promotora de 
Justiça, Noemi Corrêa, à época, assim se manifestou para o site �Terra�: �Inúmeras figuras penais, tais 
como constrangimento ilegal, cárcere privado (as vítimas eram impedidas de sair do meio da roda), 
lesão corporal, vias de fato, injúria e perturbação da tranqüilidade alheia por acinte ou motivo 
reprovável�. O episódio gerou nota de repúdio da Ordem dos Advogados do Brasil e manifestação de 
diversos setores da sociedade civil organizada, do movimento feminista e do meio acadêmico. Em 
novembro de 2010, a Universidade Estadual Paulista (UNESP) instaurou sindicância que teve como 
resultado a suspensão de alunos que veicularam material discriminatório na internet sobre o �rodeio�. 

A  Promotoria de Justiça de Araraquara informou o resultado das investigações a Ouvidoria 
por meio do ofício n 165 (de 08/09/11), ressaltando que foram identificados os três  responsáveis pela 
página na internet, sendo que, dois deles assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta se 
comprometendo a pagar, a título de indenização por danos morais difusos acarretados as mulheres, 
em especial as obesas, em razão da incitação a pratica da violência contra a mulher e desrepeito ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, 20 (vinte) salários mínimos cada um a entidades 
filntrópicas. Um dos acusados, não tendo assinado o �TAC�, aguarda o ingresso de uma ação civil 
contra ele pelo Ministério Público. 

Na tarde do dia 11 de agosto sete meninas de dez a quatorze anos foram apreendidas pela 
polícia militar ao tentar assaltar uma motorista no bairro de Vila Mariana (São Paulo). Segundo a 
polícia, o grupo de meninas já se envolveu em outras ocorrências, haviam sido detidas anteriormente 
e eram conhecidas na região. Na noite do dia 11, a polícia prendeu as mães de quatro meninas que 
foram à Delegacia para buscá-las.Segundo o Delegado responsável pela ocorrência, Dr. Márcio de 
Castrio Nilsson, �as mães devem responder por processo de abandono de incapaz�. 

A Ouvidoria da SPM recebeu manifestação a respeito do caso e oficiou a Defensoria Pública 
do Estado de São Paulo por meio do Núcleo Especializado de Situação Carcerária solicitando do 
órgão acompanhamento jurídico das mulheres pois, a Constituição Federal garante a todos o direito 
de defesa, constituindo este direito individual fundamental: 

�aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;� (Art. 5º inciso LV) 

Mães são presas aos buscar as filhas em Delegacia de São Paulo 

http://www.sepm.gov.br/ouvidoria/botelim-bimestral
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 Pela primeira vez na história 

do País foi realizada uma 
Conferência para construção de 
políticas para as mulheres dentro de 
uma Penitenciária Feminina, com a 
participação das próprias internas. 

 O evento foi realizado pelas 

Secretarias de Estado da Justiça 
(Sejus) e de Assistência Social, 
Trabalho e Direitos Humanos do 

Espírito Santo (SEASTDH) e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Cariacica e a presença da 
Ouvidora da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Ana Paula Gonçalves. 

 A Conferência realizada na Penitenciária é uma etapa preparatória para as Conferências 

Estadual e Nacional de Políticas para as Mulheres. As mais de 130 propostas aprovadas, nesta quarta, 
serão apresentadas na Conferência Estadual, que acontece entre os dias 13 e 15 de outubro. São estas 
propostas que vão compor a estrutura do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. Já as propostas 
elaboradas durante a Conferência Estadual serão levadas para discussão na Conferência Nacional, que 
acontece em dezembro. Participaram 280 internas da Penitenciária.  

 O vice-governador Givaldo Vieira participou da abertura do evento e destacou a importância de 

sua realização. �Hoje é um dia histórico para o Estado, pois aceitamos um desafio e estamos realizando 
pela primeira vez uma conferência estadual dentro de uma unidade prisional. Esta é uma demonstração 
de que este não é um lugar de exclusão. Com este novo olhar, o governo quer ouvir a voz das pessoas, 
que por algum motivo se tornaram internas e conhecer seus anseios. A conferência não acontece aqui 
por acaso. Se no passado, o sistema penitenciário no Estado era desorganizado, hoje a realidade é bem 
diferente e tem se modificado bastante. Atualmente,  de forma organizada o sistema oferece serviços de 
saúde, educação, cursos de qualificação e trabalho visando o respeito e a dignidade humana para a 
reinserção na sociedade�, disse Givaldo Vieira.  

  

 A Conferência realizou simultaneamente 10 Grupos de Trabalho com os seguintes temas: 

I�Saúde das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; II� Educação inclusiva, não discriminatória interna 
e externa a prisão; III�Acompanhamento psicossocial; IV�Acompanhamento jurídico, direitos e 
cidadania; V� Capacitação, emprego e inclusão no mundo do trabalho; VI�Egressas do sistema prisional; 
VII�Enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres; VIII�O uso de álcool e outras 
drogas;  IX�Cultura, esporte e lazer no presídio; e X�Acompanhamento familiar. 

 

B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  
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PERGUNTAS FREQUENTES DA OUVIDORIA 

Resposta: A polícia só poderá prender em flagrante no momento da infração da medida 
protetiva. Nas demais situações, a prisão somente se dará por ordem judicial. 

Resposta: A violência sexual está definida no artigo 7º da Lei Maria da Penha 
(11.340/2006): �São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a cons-
tranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não de-
sejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualida-
de, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a for-
ce ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou  manipulação; ou que limite ou anule 
o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;�  

 A Lei Maria da Penha tem ajudado a desfazer o mito de que a relação sexual  não 
consentida é uma obrigação da mulher. Esse tipo de violência é um caso de violação de di-
reitos das mulheres. 

B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  

 Quando o agressor infringe uma medida protetiva, a polícia pode, de ofício, 
prendê-lo ou deve aguardar a ordem judiciária?  

Considerando que, para muitos, durante a vigência de uma relação afetiva o 
sexo é tido como uma obrigação, como lidar com a violência sexual nessa     

situação? Qual é o amparo previsto pela Lei Maria da Penha? 

Fonte: Cartilha Lei Maria da Penha & Direitos da Mulher (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, MPF) 

No evento de comemoração dos 5 anos da 
Lei Maria da Penha,  no Rio de Janeiro, a Petrobrás 
fez o lançamento da cartilha de bolsA sobre a Lei 
Maria da Penha. Durante o evento a Petrobrás dis-
ponibilizou 10 mil cartilhas, e formalizou a entrega 
de 1 milhão de cartilhas à SPM. Cerca de 500 mil 
exemplares serão distribuídos junto aos botijões de 
gás pela emprega Liquigás. A pequena cartilha (12 
centímetros de comprimento, apenas!) traz um bre-
ve histórico da Lei Maria da Penha, as formas de vio-
lência contra a mulher, as medidas protetivas de ur-
gência e algumas perguntas frequentes, sendo uma 
ótima iniciativa de divulgação e popularização dos 
direitos da mulher na sociedade! 

Você Sabia que existe uma Cartilha de 

bolsA sobre a Lei Maria da Penha? 
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Expediente 

Ouvidora: 

Ana Paula Schwelm  Gonçalves 

 

Equipe: 

Maira Monte 

Karyna de Sousa Miranda 

Renata Sakai de Barros Correia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contatos com a Ouvidoria: 

Telefones: (61) 3411-4299; (61) 3411-4298; 
(61)3411-4279  

E-mail: ouvidoria@spmulheres.gov.br 

Site: http://www.sepm.gov.br   

Endereço: Via N1 s/nº, Pavilhão das Metas, 
Praça dos Três Poderes, Zona Cívico Admi-
nistrativa, CEP: 70.150-908. Brasília - DF 

 

 

 

 

B O L E T I M  D A  O U V I D O R I A  -  S P M  

 

 As Nações Unidas e parceiros (UNAIDS, ONU 
Mulheres, UNFPA, UNICEF, UNIC Rio e o Instituto Maria 
da Penha) lançaram, na sexta-feira (05/08), no Rio de 
Janeiro, a campanha �Mulheres e Direitos�, composta 
por três filmes para TV sobre a importância da denúncia 
dos casos de violência contra as mulheres e acionamen-
to do serviço 180 � Central de Atendimento à Mulher.  

 A campanha tem como objetivo principal contri-
buir para a conscientização da população com vistas à 
redução da violência contra a mulher e para a promo-
ção da equidade de gênero e da saúde da mulher. 

http://www.youtube.com/watch?v=Z-lKS4m04lY 

http://www.youtube.com/watch?v=eb63Sa-q7Mg 

http://www.youtube.com/watch?v=Iwg6aXEgkvU 

VOCÊ SABIA QUE A ONU LANÇOU UMA CAMPANHA  DE                            
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES? 

mailto:ouvidoria@spmulheres.gov.br
http://www.sepm.gov.br
http://www.youtube.com/watch?v=Z-lKS4m04lY
http://www.youtube.com/watch?v=eb63Sa-q7Mg
http://www.youtube.com/watch?v=Iwg6aXEgkvU

