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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Senhores, boa tarde. 

Primeiramente, agradeço as presenças dos nobres deputados: deputada Analice 

Fernandes; deputada Márcia Lia, que está na estrada, mas, assim mesmo, fez questão de 

participar, ela é substituta; também quero cumprimentar o nosso relator Thiago 

Auricchio, cumprimentar o Sr. Marcio Nakashima, o procurador da Alesp, Dr. Carlos 

Dutra, que também está presente. E quero também cumprimentar aqui... Estão todos os 

deputados? Faltou mais algum que eu não falei? Falei todos. Quero cumprimentar 

também a Dr. Nalida Coelho Monte, que já está aguardando. Obrigado pela sua presença.  

Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da 

comissão parlamentar de inquérito constituída com a finalidade de investigar a violência 

cometida contra a mulher no estado de São Paulo, bem como a atuação e/ou omissão dos 

órgãos responsáveis pela prevenção e combate ao feminicídio e outras formas de 

violência contra a mulher. (Vozes sobrepostas.) Vamos desligar os microfones, senhores, 

por gentileza. Violência contra a mulher, especialmente a Secretaria de Segurança Pública 

e a Secretaria da Justiça e Cidadania no período compreendido entre 2010 a 2019. 

Quero também informar a todos que estou sem máscara porque a distância aqui está 

dentro dos protocolos. 

Já falei a presença de todos os nobres deputados. Solicito à secretaria a leitura da 

Ata da reunião anterior. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, nobre deputada 

Analice Fernandes. 

 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - É um prazer muito grande participar 

desta CPI, deputado Delegado Olim. Peço que seja liberada a leitura da Ata da reunião 

anterior.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Havendo consenso, está 

dispensada da leitura, está considerada aprovada a Ata da última reunião. 

Quero também agradecer ao deputado Milton Leite, que não está presente, mas deve 

entrar. Ele mandou um relatório da CPI feita pela Câmara dos Vereadores. Acho que é 

importante para nós. Depois vou mandar uma cópia para o Thiago Auricchio, para ele dar 

uma olhada. Nos ajudou muito. Neste fim de semana ele me mandou e eu li.  Muitas 

pessoas, aliás, que foram chamadas aqui foram ouvidas também lá pela CPI da Câmara 

dos Vereadores de São Paulo. 

Eu gostaria também... O objeto da reunião é... Na pauta está a oitiva da Ilma. 

Defensora Pública Dra. Nalida Coelho Monte, coordenadora do Núcleo Especializado de 

Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo. Espero que a mesma aguarde só alguns minutos, pois nós vamos ler, temos dez 

requerimentos em pauta, que eu já queria colocar aqui em votação rapidamente e depois 

deixamos à vontade a Dra. Nalida. Todos concordam? Eu já começo rapidamente a ler os 

nossos requerimentos aqui. 

Quero também informar e cumprimentar a presença da nobre deputada Marina 

Helou, que hoje estava no plenário falando sobre Meio Ambiente. Ela estava lá, eu vi isso 

no Estado de São Paulo. Parabéns, Marina Helou. Agora, obrigado pela sua presença. 

Assim nós fechamos com chave de ouro o número de deputados para continuar, 

prosseguir com a nossa CPI. 

O primeiro requerimento, Item 1, de 22/10/2021, do deputado Marcio Nakashima, 

para que sejam procedidas diligências, no âmbito desta CPI, à Casa da Mulher Brasileira, 

equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 

da Prefeitura do Município de São Paulo, no sentido de conhecer e avaliar este modelo 

de atendimento às mulheres vítimas de violência. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que estiverem de acordo continuem como estão. (Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 1. 

Requerimento nº 2, de 22/10/2021, deputado Marcio Nakashima. Requerimento 

para que sejam procedidas diligências, no âmbito desta CPI, ao Centro de Referência e 
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Apoio à Vítima - Cravi, equipamento administrado pela Secretaria de Justiça e Cidadania 

de São Paulo, no sentido de conhecer os trabalhos por ela realizados no atendimento 

prestado às vítimas de violência doméstica e seus familiares, contribuindo desta forma 

com os trabalhos desta comissão. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que estiverem de acordo continuem como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 2. 

Requerimento nº 3, também de 22/10/2021, do deputado Marcio Nakashima. 

Requerimento 09/2021, para que seja feito convite à Exma. Dr. Albertina Duarte Takiuti, 

médica ginecologista, obstetra, cirurgiã, coordenadora do Programa Saúde do 

Adolescente do Estado de São Paulo para que faça explanação acerca do atendimento 

médico às vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que estiverem de acordo continuem como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 3. 

Requerimento nº 4, 22/10/2021, deputado Marcio Nakashima. Requerimento 

10/2021, para que seja feito convite à Exma. Dra. Dalila Eugênia Maranhão Dias 

Figueiredo, presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da 

Juventude, entidade sem fins lucrativos que presta atendimentos e acolhimento às 

mulheres vítimas de violência no município de Guarulhos. O objetivo do mesmo é 

explanar acerca da rede de atendimento à mulher vítima de violência no Estado de São 

Paulo e das dificuldades apresentadas pelo terceiro setor para este atendimento. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que estiverem de acordo continuem como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 4. 

Vamos para o Requerimento nº 5, também do deputado Marcio Nakashima. 

Requerimento 11/2021, para que seja feito convite à Exma. Dra. Luciana Lopes dos Anjos 

Granato Xavier, Delegada Titular da Delegacia de Defesa da Mulher do município de 

Guarulhos para que possa explanar a esta CPI sobre os trabalhos realizados no tocante 

aos atendimentos às mulheres vítimas de violência, sobretudo nas questões quantitativas 

do atendimento, para contribuir aos trabalhos desta comissão. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que estiverem de acordo continuem como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 5. 
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Vamos para o Requerimento nº 6. Só faltam mais quatro, estamos terminando. 

Deputado Marcio Nakashima. Requerimento 12/2021, para que seja feito convite à Exma. 

Dr. Rosana Pierucetti, presidente da organização não governamental Recomeçar, situada 

no município de Mogi das Cruzes, São Paulo, para que faça uma explanação no sentido 

de contribuir com esta comissão acerca do trabalho por ela realizado e dos principais 

desafios e dificuldades que esta instituição sofre ao atuar no combate à violência contra a 

mulher. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado o Item 6. 

Vamos para o Item 7, de 22/10/2021, também do deputado Marcio Nakashima. 

Requerimento 13/2021, para que seja feito convite à Exma. Dra. Valéria Diez Scarance 

Fernandes, promotora de Justiça, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, para que faça explanação acerca dos trabalhos realizados 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo no combate à violência contra a mulher. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, continuem como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado o Item nº 7. 

Item nº 8, de 22/10/2021, também do deputado Marcio Nakashima. Requerimento 

14/2021, para que seja feito convite à Exma. Sra. Rita de Cassia D'ambrosio, presidente 

do abrigo para vítimas de violência Help - Centro de Desenvolvimento Social e 

Capacitação Humana, localizado no município de Santos, no interior de São Paulo, para 

que faça explanação acerca do atendimento prestado às vítimas de violência doméstica e 

dos desafios e dificuldades na prestação de seus atendimentos. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, continuem como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado o Item nº 8. 

Item nº 8 - Deputado Marcio Nakashima, Requerimento 14/2021, para que seja feito 

convite à Exma. Sra... É o mesmo, né? Não, eu já li. É o Item nº 9, penúltimo, de 

22/10/2021, deputado Marcio. Requerimento 15/2021, para que seja feito convite à Exma. 

Sra. Jacira Melo, diretora do Instituto Patrícia Galvão, para que possa fazer explanação 

acerca dos trabalhos realizados por essa instituição, apresentar informações sobre o 

panorama da violência doméstica no estado de São Paulo e, dessa forma, contribuir com 

esta comissão. 
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, continuem como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado o Item 9. 

O último item é o Item 10, de 22/10/2021, também do nobre deputado Marcio 

Nakashima. Requerimento 16/2021, para que seja feito convite à Exma. Sra. Rosemary 

Caxito, comandante da Guarda Civil Metropolitana do município de Suzano, São Paulo, 

para que faça explanação acerca dos trabalhos realizados pela Patrulha Maria da Penha 

de Suzano no acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica neste 

município e que possa contribuir com esta comissão. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que estiverem de acordo, continuem como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado o nosso requerimento. 

Então agora, senhoras e senhores, Srs. Deputados, pessoas que nos assistem, vamos 

passar a palavra. Já, então, agradeço a palavra da Dra. Nalida Coelho Monte para que faça 

uma explanação a esta CPI de informações que possam colaborar com a investigação 

efetuada por este colegiado. A senhora tem a palavra e já, de antemão, agradeço a 

presença de V. Exa. de vir aqui nos dar este seu apoio. Com a palavra, Dra. Nalida Coelho.  

 

A SRA. NALIDA COELHO MONTE - Muito obrigada, deputado. Boa tarde a 

todos e todas. Bom, eu sou defensora pública do estado de São Paulo. Atualmente, estou 

na coordenação do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da 

Defensoria Pública do Estado, mas a minha atuação é na vara de violência doméstica do 

Foro Regional de Santo Amaro.  

Eu queria, antes de começar a exposição, cumprimentar os senhores e senhoras, 

deputados e deputadas; o que (Inaudível.) nas pessoas do presidente desta comissão 

parlamentar de inquérito, Delegado Olim, e da senhora vice-presidente, a deputada 

Analice Fernandes. Gostaria de cumprimentar também o relator, deputado Thiago 

Auricchio.  

Agradecer e cumprimentar a todos e todas que estão acompanhando esta sessão da 

CPI e agradecer pelo acompanhamento e pela oitiva da Defensoria Pública para contribuir 

neste momento em que esta comissão analisa os trabalhos relacionados ao enfrentamento 

da violência doméstica no estado de São Paulo.  

Eu resolvi, para contribuir, dividir a minha fala em alguns pontos. Na primeira 

parte, eu vou tentar esclarecer sobre como funciona o atendimento da Defensoria Pública 
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do Estado de São Paulo em relação às mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar. Num segundo momento, resolvi destacar alguns dos principais entraves, ou 

desafios, para o atendimento dessas mulheres na nossa visão, da Defensoria. 

Primeiro, eu queria dizer que o atendimento das mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar pela Defensoria é uma obrigatoriedade que decorre de convenções 

internacionais das quais o Brasil é signatário, tanto no plano do sistema de proteção global 

quanto no plano regional. Portanto, por força de obrigações assumidas tanto perante a 

ONU quanto perante a OEA, há a necessidade de se prestar assistência jurídica a mulheres 

em situação de violência de forma gratuita, ou a baixo custo.  

Não bastasse isso, a própria Constituição reconhece a igualdade entre homens e 

mulheres e a necessidade de se garantir para as mulheres uma vida sem violência. Por 

fim, a Lei Maria da Penha, que materializa todas essas obrigações que são assumidas no 

plano internacional, pelo Estado Brasileiro, de enfrentamento à violência doméstica.  

Portanto, a Lei Maria da Penha reconhece que a violência contra a mulher é um 

fenômeno que é social, que é complexo e que é multifacetado, cuja resolução, ou 

minoração de seus efeitos e assistência às vítimas, depende da atuação conjunta de 

diferentes órgãos e instituições, governamentais e não governamentais. Prevê, ainda, um 

conjunto de políticas públicas voltadas para a prevenção da violência, medidas de 

proteção às mulheres que sofreram violência doméstica e medidas de assistência a essas 

mulheres. 

Com o intuito de tornar efetivos todos esses direitos que são garantidos 

formalmente, a lei determina, em seus artigos 27 e 28, a necessidade de assistência 

jurídica às mulheres em situação de violência doméstica, integral e gratuita, desde o 

inquérito policial, prevendo e criando uma nova modalidade de intervenção no processo 

penal, uma intervenção sui generis, que é diferente da mera assistência à acusação.  

Esse reforço à necessidade de assistência jurídica às mulheres, prestado ao longo 

do processo, também é reconhecido em instrumentos internacionais, como na 

Recomendação Geral 33 do Sidol, que versa sobre o acesso das mulheres à Justiça e 

determina e expressa que as mulheres, em razão de estereótipos de gênero, de leis 

discriminatórias, discriminações múltiplas aglutinadas ou interseccionais, além de 

procedimentos e práticas processuais, principalmente de matéria probatória, possuem 

uma especial dificuldade de acesso à Justiça. 

Por esse motivo, a Defensoria Pública, inclusive em sua Lei Complementar 80/94, 

que regula, de um modo geral, o funcionamento e organização das defensorias públicas 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

no País e da Defensoria Pública do DF, estabelece que a Defensoria Pública tem uma 

função na proteção dos chamados hipervulneráveis, independente da situação de 

vulnerabilidade social dessas pessoas.  

São pessoas socialmente estigmatizadas, excluídas nesses grupos, ou pessoas que 

têm especial dificuldade de acesso à justiça nesse grupo, incluindo-se, por exemplo, 

idosos, pessoas portadoras de deficiência e crianças e mulheres em situação de violência 

doméstica.  

É por essa razão, como obrigação legal e também como decorrência de demandas 

da própria sociedade civil, que aqui é muito importante que eu lembre que a história da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo está muito relacionada às demandas de 

movimentos sociais, principalmente do movimento de mulheres, e que, em todos os 

momentos que tem a possibilidade de participar das discussões e dos debates 

institucionais que determinam os rumos da Defensoria Pública, tanto no meio do 

momento aberto como de pré-conferências estaduais ou de conferências estaduais, 

surgem demandas em relação à prestação de assistência jurídica integral e gratuita para 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Portanto, a obrigação de 

prestação desse atendimento da defensoria decorre da legislação em um nível 

internacional e nacional, bem como de demandas da própria sociedade civil no estado de 

São Paulo.  

Dito isso, eu vou rapidamente relatar aqui onde que a Defensoria presta atendimento 

às mulheres e de que forma. Atualmente, na Defensoria do estado de São Paulo, existem 

defensores e defensoras públicas que prestam atendimento especializado às mulheres em 

situação de violência no interior, na Vara de São José dos Campos, que tem um defensor 

público que faz esse atendimento, e em Campinas há a criação de cargo, que ainda não 

foi provido, e na Capital, a Defensoria Pública atua nas áreas da região norte, sul 2, leste, 

na Vara central, no Butantã, na Vara oeste, e na Casa Mulher Brasileira a partir da 

assinatura do convênio “Mulher, viver sem violência”, de modo que a Defensoria Pública 

somente presta atendimento especializado de modo direto, ou seja, por meio de 

defensores públicos ou defensoras na Vara de violência doméstica sul da Capital.  

Portanto, nas unidades onde há a criação de cargos que são destinados a 

atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, esse atendimento 

é especializado e integral. Essa integralidade é necessária para que a mulher não vivencie 

novamente contando e recontando a violência em oportunidades distintas e para pessoas 

distintas, evitando, dessa forma, o processo de revitimização.  
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Nesse caso, nos locais em que há atendimento especializado, como, por exemplo, 

nos foros que eu citei - no foro de Santo Amaro, ou de São Miguel Paulista ou de Santana 

-, a mulher, ao comparecer ao atendimento da Defensoria, já pode solicitar, na mesma 

oportunidade, medidas protetivas de urgência, por exemplo, e ações outras que tenham 

como causa de impedir a violência doméstica, como por exemplo o reconhecimento de 

dissolução de união estável, divórcio, guarda, ação de indenização por danos decorrentes 

da violência, medidas cautelares de um modo geral no único atendimento. São solicitados, 

portanto, medidas que vão ser ajuizadas nos juizados de violência doméstica e nas varas 

de família os nas varas cíveis.  

É importante ressaltar também que esse atendimento prescinde de um agendamento 

prévio. Ele é porta aberta, ocorre de modo prioritário durante todo o horário de 

atendimento da Defensoria. Então, nos locais em que há atribuições específicas além 

dessa atuação processual a favor da vítima e da atuação nos juizados e nas varas de 

violência doméstica, o defensor, a defensora que presta esse atendimento, presta 

assistência jurídica desde a fase do inquérito policial, inclusive representando autoridade 

policial para sua instauração e pleiteando a adoção de medidas cautelares cabíveis, 

interpõe recursos e acompanha todas as fases do processo, presta orientação jurídica, 

encaminha as usuárias para o atendimento multidisciplinar.  

Normalmente esses atendimentos são acompanhados também por uma equipe de 

psicólogos, psicólogas ou profissionais de serviço social, atendem as usuárias ou as 

pessoas por elas indicadas a fim de prestar esclarecimentos em relação aos processos ou 

documentos, expede ofícios, órgãos públicos ou particulares para encaminhar a usuária 

para preservar outros direitos relacionados à saúde, à assistência social, à educação, a 

emprego e renda e habitação, que também são previstos pela lei “Maria da Penha”, e 

promovem atividades relacionadas à educação de direitos, além do monitoramento de 

equipamentos públicos que tenham como objetivos a prestação de serviços relacionados 

à violência e promove a defesa de direitos difusos e coletivos individuais e homogêneos 

de forma judicial ou extrajudicial.  

Nos locais em que não há atendimento especializado, seja fora desses foros 

regionais que eu mencionei, a Defensoria Pública também deve realizar o atendimento 

das mulheres em situação de violência de modo prioritário durante todo o período de 

atendimento por força de uma recomendação da Corregedoria e da Defensoria Pública. A 

Recomendação geral nº 29, de 2015, da Corregedoria Geral, determinou que todos os 

defensores públicos e defensores formulem e distribuam os pedidos de medidas protetivas 
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devidamente instruídas, ainda que não haja atuação da Defensoria Pública no juízo em 

que foi distribuída a ação, ou que haja atuação da Defensoria Pública apenas em favor do 

acusado, abstendo-se nesses casos de encaminhar as mulheres para a delegacia ou para o 

Ministério Público com essa finalidade específica de requerimento da medida protetiva 

de urgência. 

Ou seja, mesmo nos locais em que não há atendimento especializado, a 

Corregedoria da Defensoria estabeleceu que todos os defensores e as defensoras públicas 

têm a função e a obrigação de realizar requerimento de urgência. Esses requerimentos de 

urgência são entendidos aí como medidas cautelares de modo geral, medidas protetivas 

de urgência para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Além disso, a 

Deliberação do Conselho Superior Defensoria nº 89, que regula o atendimento ao público 

da Defensoria Pública, estabelecendo que situações que são caracterizados como 

situações de vulnerabilidade, estabelece ou determina a obrigatoriedade de mulheres em 

situação de violência doméstica independente da renda, desde que se comprove a situação 

de urgência e/ou vulnerabilidade no caso concreto.   

Então, nesses casos, quando há análise da mulher para o atendimento da violência 

doméstica, desconsidera-se a renda do agressor quanto da análise do patrimônio familiar. 

Por fim, a Recomendação do Conselho Superior nº 138 ainda estabelece a prioridade do 

atendimento às mulheres na Defensoria Pública durante todo o horário de atendimento.  

Então, não bastasse essa obrigatoriedade de prestação de assistência jurídica 

integral e gratuita para as mulheres em situação de violência decorrente da lei de tratados 

internacionais, de que o Brasil é signatário, acho que é importante assinalar também que, 

na prática, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita para mulheres em situação 

de violência doméstica contribui para igualar relações fáticas que são desiguais e 

estabelecidas com base no gênero. Além disso, essa assistência jurídica é fundamental 

para a garantia da autonomia das mulheres dentro dos processos judiciais.  

Portanto, eu queria aqui destacar que, neste particular, as atuações da Defensoria 

Pública e do Ministério Público no atendimento às mulheres em situação de violência, 

elas são complementares e são diferentes. Isso porque a lei “Maria da Penha” coloca as 

mulheres ou as vítimas... Dão às mulheres ou dão às vítimas no processo um novo lugar, 

porque permite a participação das mulheres desde a fase policial, inaugurando uma nova 

forma de intervenção no processo penal, uma intervenção sui generis, diversa, portanto, 

da mera assistência da acusação.  
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Então, a lei “Maria da Penha” traz a mulher para uma condição especial de sujeito 

de direitos e não como objeto do processo, de modo que a intervenção de uma assistência 

jurídica não se justifica apenas para garantia de uma futura indenização ou para uma 

comprovação dos delitos. Nesse sentido, a lei Maria da Penha eleva a vítima, a mulher 

em situação de violência, para uma posição de sujeito de direitos, e a assistência jurídica 

garante a efetivação dessa condição.  

O Ministério Público tem uma importante função de ser o titular da ação penal e ser 

fiscal da lei, muito embora possa realizar requerimentos, como o de medidas protetivas 

de urgência, esse requerimento está condicionado à avaliação do promotor ou da 

promotora do caso e não necessariamente condiz com a vontade da vítima. As atuações 

da Defensoria e do Ministério Público na defesa das mulheres em situação de violência, 

elas são complementares, e não se confundem, ou não se sobrepõem, sendo igualmente 

importantes.  

Portanto, a ideia aqui, que a gente defende, é que esse modelo de atendimento, que 

é prestado pela Defensoria hoje, de forma integral e especializada, é um modelo que é 

condizente com aquilo que é estabelecido no Art. 35 da Lei Maria da Penha. Que 

estabelece, como obrigação da União, dos estados e dos municípios, a possibilidade de 

criação de serviços especializados.  

Centro de atendimento às mulheres, casas-abrigos, delegacias, núcleos de 

Defensorias, serviços de Saúde, centros de experiencia médico-legal especializados no 

atendimento às mulheres, programas e campanhas de enfrentamento à violência, além de 

centros de educação e reabilitação para agressores.  

Ao prestar esse serviço, a Defensoria Pública tem procurado se guiar por algumas 

diretrizes ou princípios que são muito importantes nesse atendimento às mulheres, para 

qualquer serviço.  

Dentre as quais, eu destacaria a igualdade e o respeito às diversidades. Para garantir 

que qualquer mulher, independente de raça, etnia, procedência geográfica, orientação 

sexual ou identidade de gênero, tenham direito ao atendimento.  

A autonomia e a gestão democrática do atendimento, para garantir que as mulheres 

sejam sujeitos de direito e senhoras da sua vida, consigam tomar todas as decisões 

relacionadas ao seu atendimento, a partir das informações que são prestadas pela 

Defensoria e por outros órgãos de atendimento.  

Aqui eu destacaria que é muito importante a gente, dentro desse princípio da 

autonomia, que é muito importante. Apesar da gente informar, para todas as mulheres em 
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situação de violência, que o registro da ocorrência, a tomada de providências de caráter 

criminal, elas são relevantes para a não naturalização da violência doméstica e familiar, a 

gente não pode condicionar o registro de um boletim de ocorrência, ou a existência de um 

processo criminal, ou a concessão de medidas protetivas a qualquer atendimento dessas 

mulheres. 

Nem na Defensoria, nem em nenhum equipamento público, casa abrigo, centro de 

referência, ou a nenhum programa que tenha sido criado para mulheres em situação de 

violência doméstica, programa de emprego e renda, programa de habitação. Isso porque 

o acesso ao Judiciário, para diversas mulheres, já é extremamente restrito e dificultado.  

Como se não bastasse as dificuldades de acesso à Justiça, essas mulheres ainda 

enfrentam dificuldades relacionadas ao fato da maioria dos órgãos de atendimento se 

localizarem em grandes centros urbanos e capitais.  

E um sistema de Justiça que ainda é essencialmente patriarcal. E um sistema de 

Justiça que, do ponto de vista probatório, impõe a essas mulheres um ônus extremamente 

excessivo para que consigam comprovar situações de violência. Em um ambiente 

doméstico que normalmente é um ambiente que não dispõe de outras testemunhas além 

da própria mulher vítima e, quando muito, de filhos menores.  

Por isso que a existência de um processo criminal, de um boletim de ocorrência, 

não pode ser empecilho para acesso a nenhum programa de atendimento às mulheres, ou 

de nenhum serviço.  

A defesa dos direitos das mulheres, e a garantia de todos os direitos individuais e 

coletivos, atendimento multidisciplinar, atendimento integral e humanização do 

atendimento.  

Aqui é importante destacar que esse atendimento deve ser destituído de estereótipos 

de gênero. Deve ser não julgador. Deve se pautar pela valorização da palavra da vítima, 

na coleta de informações que sejam úteis para a defesa dos direitos das mulheres.  

De forma que informações relacionadas à vida íntima, que não tenham relevância 

para o atendimento, não devem constar em registros. Esse atendimento deve ser articulado 

com a rede.  

Por fim, esse atendimento deve ser prioritário, e deve-se garantir a privacidade. 

Tanto no que se refere a espaços físicos, como no que se refere à oitiva sigilosa. E com a 

capacitação constante, relacionada a questões de gênero e raça, de todos os envolvidos e 

envolvidas nesse atendimento.  
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Portanto, esses são os princípios que norteiam a Defensoria Pública no atendimento 

às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Essa atuação, portanto, ocorre 

em diversos eixos. No eixo da prevenção, no eixo da promoção de direitos e no eixo do 

combate e do enfrentamento à violência.  

No eixo da prevenção, eu citaria ações relacionadas, principalmente, ações de 

caráter preventivo, relacionadas à atividade de educação em direitos, como intervenções 

culturais, cujo objetivo seja a desconstrução de papeis tradicionais de gênero, atribuídos 

ao feminino e ao masculino. Conselhos para formular e debater políticas públicas 

relacionadas ao atendimento das mulheres. Monitoramento dos serviços.  

No eixo de promoção dos direitos, como eu já citei, a Defensoria Pública atua 

acompanhando as mulheres nas diversas fases processuais, desde o inquérito policial, 

atuando também nas varas de famílias e nas varas cíveis, para garantir os direitos das 

mulheres. Num intercâmbio, num debate, num diálogo constante com a rede de 

enfrentamento à violência, destacando equipamentos como centro de referência, casa 

abrigo, hospitais, escolas, conselho tutelar, delegacia de Polícia, IML. 

Por fim, no eixo de combate à violência contra a mulher, e responsabilização do 

agressor, a Defensoria atua acompanhando os processos de violência doméstica e 

familiar, junto às varas de violência no estado de São Paulo. Vou citar rapidamente 

algumas atuações relevantes da Defensoria em processo, que foram obtidas por meio de 

atuação judicial ou extrajudicial.  

Como exemplo, estaria uma decisão que foi a primeira no Brasil, obtida junto ao 

STJ, em relação ao afastamento da mulher do emprego, por um período de até seis meses, 

em decorrência de uma omissão normativa da Lei Maria da Penha, que estabelece a 

possibilidade do afastamento, mas não estabelece a quem compete a obrigação de 

remuneração por esse afastamento.  

Essa omissão foi sanada por meio de uma decisão judicial, de relatoria do ministro 

Schietti, na qual ele fixou a competência da vara de violência doméstica para decidir sobre 

essa questão, e não da Justiça do Trabalho. E que a garantia desse salário seria, nos 

primeiros 15 dias, pagos pelo empregador, e nos 15 dias restantes, pago pelo INSS, a 

exemplo do que ocorre com o afastamento em decorrência de licença-maternidade.  

Essa decisão é importante porque fixa um pilar de cidadania para as mulheres que 

são trabalhadoras e que, na prática, mesmo em risco de vida, no ambiente de trabalho, 

elas não podiam ter essa garantia efetiva, em razão dessa omissão normativa.  
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Citaria ainda uma decisão judicial, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que 

determinou a criação e instalação da casa abrigo em Guarulhos, a partir do ajuizamento 

de uma ação civil pública, da Defensoria Pública. A criação da casa abrigo em Presidente 

Prudente, que é fruto de uma atuação extrajudicial.  

Dessa vez, de um diálogo entre o Nudem, a Defensoria local de Presidente Prudente, 

que pleiteou verbas junto ao Ministério Público do Trabalho, para a instalação da casa 

abrigo.  

A Defensoria requereu, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do acionamento 

da Comesp, Coordenaria da Mulher do Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do 

Ofício nº 97, de 2019, providências que garantissem o sigilo em processo de família. 

Tendo sido essa demanda providenciada, mas ainda não implementada pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo.  

A despeito de contar com parecer positivo do órgão técnico, essa medida ainda não 

foi implementada. Ela é fundamental a para garantia da vida e da segurança das mulheres 

em situação de violência doméstica. Para que elas possam, nos processos de família, 

juntar documentos sigilosos como, por exemplo, comprovantes de endereços. Até o 

presente momento, isso não é possível.  

Por meio dos Ofícios 58 de 2018, 170 de 2018, 225 de 2018, e 63 de 2019, o Nudem 

requereu também ao Tribunal de Justiça de São Paulo um parecer acerca da 

obrigatoriedade da participação das mulheres em audiência de conciliação e mediação, 

ou em procedimentos de constelação familiar. Essa demanda ainda não foi respondida 

pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.  

A gente entende que a obrigatoriedade de comparecimento a essas audiências de 

conciliação e de mediação, nas situações de violência doméstica e familiar, assim como 

procedimentos de constelação familiar, pode representar processos de revitimização de 

mulheres em situação de violência doméstica e que ainda pode representar um obstáculo 

de acesso à Justiça.  

Durante o período da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública, juntamente com 

o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público, por meio do G20, e a coordenação das 

delegacias das mulheres, realizou, de forma permanente, reuniões para verificar o 

agravamento da situação de violência doméstica das mulheres durante a pandemia da 

Covid-19, de onde saíram recomendações importantes.  

No âmbito do TJ, por exemplo, determinações da corregedoria orientando a não 

revogação de medidas protetivas de urgência, exceto a pedido das mulheres, ou seja, a 
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concessão dessas medidas não condicionadas à duração de prazos específicos. Porque 

muitos juízes ainda fixam medidas protetivas como se fossem cautelares, finais, e 

determinam especificação de prazos pré-determinados para a validade dessas medidas. 

Estabeleceu, ainda, a desnecessidade de boletim de ocorrência para requerimento de 

medidas protetivas.  

As delegacias de polícia de São Paulo estabeleceram uma importante medida, 

também, durante o período de pandemia, que foi a possibilidade de requerimento e de 

medidas protetivas e de registro de ocorrência online, medida muito importante porque 

evita o deslocamento para as delegacias durante o período de isolamento social. E além 

disso, esses órgãos, essas instituições, nessas reuniões, realizaram o monitoramento dos 

serviços de atendimento à violência doméstica durante o período da pandemia, para 

garantir o funcionamento desses serviços, em razão da essencialidade deles.  

No âmbito da prevenção, a Defensoria e o Nudem costumam realizar, de modo 

sistemático, atividades de educação em direito para o público interno e externo, inclusive 

em parcerias com outros órgãos, como TJ, MP e OAB de São Paulo. Realiza atividades 

de educação em direitos em escolas.  

Aqui eu anotaria uma parceria que a Defensoria realizou, junto com a Secretaria do 

Estado, a Secretaria de Educação e o Núcleo da Infância, na qual a gente chegou a receber 

8.432 desenhos de alunos de 83 diretorias de ensino, que participaram de um concurso de 

desenho cujo tema era a “Lei da Maria da Penha - construção de um futuro sem violência 

para as mulheres”. Durante a realização desse concurso, a gente pôde realizar, nas escolas, 

por meio de um material fornecido pela Defensoria, um debate importante sobre as 

relações de gênero, discriminação e violência.  

A Defensoria ainda participa de projetos importantes que já são solidificados na 

sociedade civil, no estado de São Paulo, como o projeto popular de educação pedagógica, 

feminista, das promotoras legais populares, e cursos de masculinidades. E costuma 

realizar também, internamente, capacitação constante e contínua de todos os defensores 

e defensoras que atuam na área de violência doméstica.  

Então, a gente também se preocupa em debater relações de gênero dentro da própria 

Defensoria Pública. Aqui eu destacaria que recentemente a gente apresentou medida, 

junto ao Conselho Superior da Defensoria, solicitando que em todas as provas de 

concurso para ingresso de defensor ou defensora pública tenha questões relacionadas a 

gênero e raça. Solicitou, ainda, que a banca examinadora desses concursos seja composta 

em paridade de gênero, também, por defensoras públicas, pessoas negras e LGBTQ.  
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E por fim solicitou, ainda, que toda promoção por merecimento da Defensoria 

Pública seja precedida, como comprovante ou requisito, na inscrição dessa promoção, de 

participação do defensor ou defensora em cursos de capacitação relacionados a gênero e 

raça. A gente entende que essas medidas são essenciais para que fiquem evidentes os 

compromissos institucionais ou formais da Defensoria com o enfrentamento ao sexismo 

e ao racismo dentro da instituição.  

E por fim a própria gestão da Defensoria adotou medidas interessantes no último 

ano, como a contratação de serviços terceirizados para mulheres em situação de violência, 

tendo ainda estabelecido cotas no processo seletivo para estágio de pós-graduação, além 

de cotas raciais para pessoas portadoras de deficiência, com número reservado de vagas 

para mulheres em situação de violência doméstica, para que o acesso ao emprego e ao 

trabalho dessas mulheres seja um importante motor para o rompimento do ciclo da 

violência.  

Então, para eu não me alongar muito na minha fala, eu gostaria, por fim, só de 

finalizar dizendo que, a despeito de tudo o que a gente fez, a gente ainda tem muitos 

obstáculos para a ideal proteção das mulheres em situação de violência no estado de São 

Paulo, para o enfrentamento do feminicídio. Dentre os principais desafios, eu destacaria 

a ausência de políticas públicas.  

A gente tem passado por anos em que o orçamento destinado a políticas públicas 

de enfrentamento da violência doméstica tem sido cada vez menor; e, ainda quando ele é 

garantido, ele não é efetivado em toda a sua totalidade. Para se ter uma ideia, no estado 

de São Paulo, apenas 22 municípios possuem casa abrigo. Nem todos contam, ainda, com 

delegacias de atendimento às mulheres, juizados de violência doméstica e familiar. A 

maioria dos equipamentos se concentra em centros urbanos na capital ou na região 

metropolitana. Os atendimentos, em relação às políticas públicas, ainda são deficientes.  

Então, a gente verifica, por exemplo, que em relação a atendimento de saúde, é 

preciso que se garanta, de modo prioritário, o atendimento de mulheres em situação de 

violência, seja para a redução dos agravos físicos e psicológicos decorrentes da violência, 

seja por meio da capacitação dos profissionais de Saúde para a realização, por exemplo, 

de notificações obrigatórias, atendimentos não julgadores e encaminhamentos para outros 

órgãos.  

A área da habitação, acho que é um dos principais gargalos na política de 

atendimento às mulheres. Eu destacaria que no estado de São Paulo não há nenhuma 

política específica de atendimento às mulheres, seja provisória, seja permanente. É 
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essencial, portanto, que, na política habitacional do estado de São Paulo, se adotem, de 

forma articulada e integrada, medidas afirmativas em favor das mulheres em situação de 

violência, de modo a englobar todos os programas e ações de promoção de habitação e 

de interesses sociais executados pelo estado.  

Que essa articulação e integração se dê tanto em relação a linhas programáticas e 

ações da política habitacional quanto em relação a programas e serviços das políticas 

setoriais pertinentes ao enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, 

possibilitando, por exemplo, que serviços de acolhimento e de medidas protetivas, como 

as casas abrigo, estejam conectados com programas como de aluguel social ou programas 

de locação social ou de provimento habitacional.  

Porque, quando muito, o que se garante, em alguns municípios, são auxílios 

habitacionais para mulheres em situação de violência ou casa abrigo. Ou seja, a garantia 

habitacional para mulheres - quando muito - existente em alguns municípios de São Paulo 

ocorre somente para mulheres que estão em situação de risco de morte. Então, a política 

pública tem esperado a mulher estar numa situação de risco de morte para poder prover a 

ela algum direito habitacional.  

Portanto, essa política habitacional deve ser adotada nessa lógica, dessa forma 

longitudinal, alcançando os vários períodos da vida das mulheres, e não ficando restrita a 

atendimentos emergenciais, condicionando a concessão da moradia ao risco de morte ou 

à violência consumada. E que todos os programas públicos habitacionais executados em 

nível estadual a partir de parcerias com municípios definam critérios claros, definam 

critérios de seleção em favor das mulheres, observando regra de preferência pela 

intitulação feminina ou para realização de contratos ou termos de registros em nome 

dessas mulheres em programas como locação social ou PPPs habitacionais. 

Por fim, eu destacaria ainda na área da Educação medidas importantes para garantir 

que as crianças de mulheres em situação de violência doméstica tenham acesso prioritário 

a escolas nos casos em que as mulheres precisem mudar de domicílio em razão da 

violência sofrida.  

Destacaria uma parceria importante estabelecida entre a Defensoria e a Secretaria 

Estadual de Educação, na qual a secretaria assegure de modo extrajudicial o sigilo do 

endereço dessas mulheres e de crianças que sejam vítimas de violência doméstica a partir 

do requerimento dessas mulheres. 

A importância da garantia de medidas de geração de emprego e de renda, não só 

medidas como manutenção de cadastros de mulheres em situação de violência doméstica 
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e de empresas que estejam interessadas em empregar essas mulheres, mas também de 

medidas de capacitação para essas mulheres, para geração de trabalho e de renda e o 

fortalecimento e investimento público em equipamentos como centros de referências, 

casas de passagem e casas abrigo. 

Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, na Capital, há apenas uma casa abrigo 

de responsabilidade estadual. Todas as demais são de responsabilidade do município, da 

Capital de São Paulo. Então a política ainda é muito fragmentada, a política pública de 

atendimento. 

Para finalizar, eu destacaria só o obstáculo que a gente ainda tem no Judiciário. 

Aqui, ao contrário do estado do Mato Grosso, o Juizado de Violência Doméstica são varas 

criminais, não possuem competência híbrida. Isso ainda faz com que as mulheres tenham 

que se deslocar até as varas de família e varas cíveis para pedir outras providências que 

não estejam relacionadas a essa competência dos JVDs.  

Embora a Lei Maria da Penha determine que a competência dos JVDs seja integral 

para todas as causas decorrentes da violência doméstica e familiar, aqui no estado de São 

Paulo o Juizado de Violência Doméstica e Familiar apenas processa e julga as causas 

criminais relacionadas à violência doméstica. As ações de família as mulheres têm que 

ajuizar outras ações, formular perante outros juízes.  

Isso pode ter como consequência, além de aprofundar o processo de revitimização, 

porque a mulher conta para pessoas diferentes a mesma situação, ainda pode haver 

situações de decisões conflitantes. Eu destacaria o desrespeito à competência híbrida, que 

faz com que situações de revitimização de mulheres em situação de violência sejam mais 

comuns. 

Recentemente, no fim do ano passado, o Brasil inteiro testemunhou um juiz aqui 

do estado de São Paulo que afirmou em uma audiência na Vara de Família a seguinte 

frase: “Se tem Maria da Penha contra a mãe eu não estou nem aí. Ninguém agride 

ninguém à toa.”. Uma frase dita por um juiz de família para uma mulher vítima de 

violência. Esse tratamento que as mulheres experimentam nas varas de família decorrem 

dessa compartimentalização da violência doméstica, que vai na contramão daquilo que 

determina a Lei Maria da Penha. 

Além disso, se o próprio Conselho Nacional de Justiça determinou por meio da 

Resolução 82, de 2020, que todos os juízes e juízas da violência doméstica passassem por 

(Inaudível.) em gênero, o mesmo não foi determinado para juízas de família e juízes, que 

também estão em contato com mulheres em situação de violência doméstica. 
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Então tanto a ausência de capacitação quanto o desrespeito à hibridez das varas de 

violência doméstica, que é um preceito da própria Lei Maria da Penha, contribuem para 

esse processo de vitimização das mulheres, de revitimização. 

Por fim, eu destacaria que outra dificuldade judicial é a ausência de implementação 

da capacidade postulatória das mulheres, que é garantida na Lei Maria da Penha, uma 

medida importante para facilitar o acesso à Justiça. Ou seja, a mulher pode requerer a 

medida protetiva independente de advogado, da Defensoria Pública, de delegacias de 

polícia ou do Ministério Público, bastando que compareça perante um órgão do sistema 

judiciário e solicite essa medida. 

Quando a lei abre essa exceção, como no caso da Lei de Alimentos e da Lei Maria 

da Penha, é porque o direito a ser defendido naquele caso, que dá capacidade postulatória 

para a própria parte, é muito importante, muito fundamental. Aqui o Tribunal de Justiça 

ainda não tem o provimento que garanta que essa mulher requeira essa medida protetiva 

diretamente no Judiciário, como ocorre com as ações de alimentos. 

Eu citaria aqui como exemplo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que garante 

que essa medida protetiva seja solicitada inclusive online pelo próprio Tribunal de Justiça. 

Eu acho que esses são os principais apontamentos que eu queria fazer. Não sei se 

eu me excedi no meu tempo, mas acho que era isso. Eu tentei aqui deixar claro como que 

a Defensoria Pública presta esse atendimento e quais são os principais entraves nesse 

atendimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Primeiramente, agradeço à 

Dra. Nalida Coelho Monte pela explanação, que muito será útil para esta CPI. Queria 

perguntar aos Srs. Deputados agora se estão com, deixar em aberto para todos os que 

quiserem fazer pergunta à Dra. Nalida. Eu gostaria só de uma perguntinha rápida. 

Nós temos estatísticas na Defensoria dos locais que são mais violentos em São 

Paulo, aqui, quais regiões, centro, norte? Seria a Grande São Paulo? Ou não existe isso? 

Tem a palavra, doutora. 

 

A SRA. NALIDA COELHO MONTE - Muito obrigada. Na Defensoria a gente 

não consegue fazer essa filtragem. O que a gente tem é o número de atendimentos de 

mulheres que a gente atende, que chegam até o nosso atendimento. Quando a gente 

preenche o nosso cadastro online a gente consegue identificar de onde essa mulher vem.  
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É possível a gente requerer esse dado, tanto do número de atendimentos que a gente 

recebe mensalmente, número de mulheres que a gente atende na Defensoria, mas sem 

conseguir especificar as regiões. O que a gente consegue também estabelecer é dar um 

número definido do número de atendimentos que a gente recebe nos locais em que há 

atuação da Defensoria Pública, a gente consegue esse dado.  

Depois, aliás, eu posso encaminhar tanto esses dados relacionados ao atendimento 

da Defensoria quanto a todos os documentos a que eu fiz referência, todas as deliberações 

da Defensoria em relação ao atendimento das mulheres. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não. Os Srs. Deputados 

têm a palavra. Quem quiser fazer alguma pergunta para a doutora ela está no aguardo. 

Muito obrigado, doutora. Deputada Analice Fernandes, deputada Marina Helou, deputado 

Thiago Auricchio, deputado Marcio Nakashima, alguém tem alguma pergunta para 

perguntar à doutora? Ela está à disposição. Pois não, deputado. O deputado Thiago 

Auricchio tem a palavra. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Tem algumas perguntinhas aqui. Primeiro, 

boa tarde a todas, a todos os colegas aqui, ao nosso presidente, à nossa vice-presidente, 

deputada Analice, a todos os demais que nos acompanham, à Dra. Nalida. É um prazer 

recebê-la aqui na CPI, em um tema tão importante em evidência, em um momento tão 

delicado por que a gente passa. Fico feliz, acho que todos nós, por tê-la aqui, agradecendo 

já a explanação que você nos trouxe. 

Quero colocar aqui, tenho algumas perguntas, vou tentar ser o mais breve possível, 

se a doutora poderia nos dizer qual é a situação atual das medidas protetivas no estado de 

São Paulo, se as vítimas têm conseguido realizar o pedido com alguma facilidade, existem 

entraves, as medidas protetivas têm, de fato, impedido a aproximação do agressor da 

vítima, e elas têm garantido a proteção da mulher? 

E se, incluindo essas perguntas, a senhora teria alguma sugestão de aprimoramento 

das medidas? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Com a palavra, a Dra. Nalida. 

 

A SRA. NALIDA COELHO MONTE - Só complementando a pergunta anterior, 

apesar de a gente não ter os números exatos aqui, sobre as regiões que são mais violentas, 
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pergunta feita pelo Delegado Olim, a gente sabe que as regiões sul e as regiões leste são 

as que têm maior número de atendimentos de mulheres em situações de violência. 

Por fim, sobre a questão das medidas protetivas, eu acho que as medidas protetivas 

de urgência, da Lei Maria da Penha, são, com certeza, assim, os instrumentos de proteção 

mais eficazes em relação ao que foram trazidos pela Lei Maria da Penha. 

São instrumentos extremamente interessantes, mas que, na minha percepção, elas 

têm ainda uma efetividade reduzida. Por quê? Porque, dentre os entraves que eu 

destacaria, o principal é que a questão, o fato de que o Juizado de Violência Doméstica, 

ele se transformou em Varas Criminais, a despeito da determinação da Lei Maria da 

Penha, de que deveriam ser varas híbridas, acaba fazendo que essas medidas só possam 

ser requeridas a partir da realização do registro da ocorrência, o Boletim de Ocorrência. 

O que se faz é o seguinte. Estabeleceu-se um entendimento majoritário no 

Judiciário, de que as medidas protetivas são uma espécie de cautelares penais, ou seja, 

elas são válidas para a garantia do processo criminal, e não para a garantia da 

incolumidade física e psicológica das mulheres, que seriam o objetivo principal das 

medidas protetivas. 

A consequência desse entendimento do Judiciário paulista é que essas medidas só 

podem ser requeridas se a mulher registrar o Boletim de Ocorrência, e quando o processo 

criminal é arquivado, a medida protetiva acaba perdendo sua eficácia, por consequência. 

Só que o processo criminal pode ser arquivado, e isso não depende da mulher, da 

vontade dela. Ele pode ser arquivado, por exemplo, porque não houve formação, a 

investigação não foi eficaz, o que acontece na maioria dos casos. 

A investigação não é eficaz, os instrumentos probatórios são extremamente 

onerosos para as mulheres, porque esses delitos ocorrem no interior dos lares, no interior 

das casas.  

Então, é fundamental que se entenda que as medidas protetivas de urgência são 

medidas por provimentos jurisdicionais independentes de um processo criminal. São 

provimentos jurisdicionais que se destinam à proteção da vida e da integridade das 

mulheres, e não medidas que se destinam à eficácia de um processo criminal. 

Porque eu já atuei, por exemplo, em vários casos em que, antes mesmo de a mulher 

ser intimada, a concessão da medida protetiva, ela era revogada, ou seja, ela não fez efeito 

nenhum no mundo fático, só no mundo jurídico. Porque o processo criminal foi arquivado 

antes mesmo da intimação das partes.  
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Então, acho que o primeiro entrave é esse. Não existe nenhuma lei. Não há essa 

exigência da Lei Maria da Penha, que condicione à existência de uma medida protetiva, 

à existência de um processo criminal. Acho que esse é o primeiro obstáculo.  

Acho que outro obstáculo é a garantia de acesso. Acho que poucas mulheres ainda 

têm acesso a esses requerimentos. Acho que hoje em dia, com a Casa da Mulher 

Brasileira, e com a possibilidade de requerimento online, no site da própria Delegacia de 

Atendimento às Mulheres, isso facilitou bastante o acesso. 

Mas acho que para facilitar ainda mais o acesso, é importante também que o próprio 

Tribunal de Justiça operacionalize esse requerimento, e as próprias mulheres possam 

pedir essa medida, ao Judiciário, como a Lei Maria da Penha determina, que as mulheres 

tenham essa capacidade o seu requerimento. 

A partir do momento em que essas medidas são concedidas é importante também 

que se tenham mecanismos de fiscalização efetivos, como ronda Maria da Penha, patrulha 

Maria da Penha, mas que todos esses mecanismos de fiscalização de efetividade, a partir 

da concessão, eles também estejam condicionados à vontade das mulheres, ou seja, que a 

ronda Maria da Penha só faça essa visita às casas das mulheres que assim desejarem, que 

assim permitirem. 

Não que essas visitas ocorram sem a permissão, sem a anuência dessas mulheres, 

nessa expectativa de que as mulheres decidam sobre todas as etapas, sobre todas as fases 

desse processo. 

Mas eu destacaria esses como os principais entraves. A concessão das medidas 

associadas ao Boletim de Ocorrência, a duração dessas medidas a períodos temporários. 

Muitos juízes fixam um mês, dois meses, como se a gente pudesse prever de modo pré-

ordenado quanto tempo vai durar uma situação de violência. 

E a dificuldade de acesso. Eu destacaria a importância também do próprio Tribunal 

de Justiça criar mecanismos para que essas mulheres possam pleitear diretamente para o 

Judiciário essas medidas protetivas, porque a Lei Maria da Penha permite isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Thiago Auricchio, 

mais alguma pergunta? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu tenho alguma série de perguntas aqui. 

Eu posso prosseguir, presidente? 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Solicito respostas mais 

rápidas, porque nós temos compromissos aqui. Pode prosseguir, então, faça o favor. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Qualquer coisa, presidente, depois eu posso 

encaminhar para a doutora. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, deputada Marina 

Helou. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Obrigada. Eu só queria discutir, se o nobre 

colega Thiago, relator, puder continuar com as perguntas dele, eu vou ter que me ausentar, 

porque vou ter reunião agora, mas eu queria só agradecer muito a oportunidade de estar 

aqui hoje.  

Vocês vêm fazendo um trabalho incrível. Parabéns por estarem à frente da 

construção de soluções para uma sociedade mais justa para as mulheres. Contem também 

com o meu mandato. Deixo vocês em boas mãos, mas depois, Thiago, presidente, procuro 

vocês para saber como se encerrou. A minha assessoria está acompanhando, e se a gente 

puder dar encaminhamento, ou se precisar, fica à disposição também.  

Muito obrigada pela oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputada, obrigado pela 

presença. 

Com a palavra, o deputado Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presidente, deixe-me só registrar uma 

situação aqui. Eu também tenho, todos estão com o horário apertado. Eu tenho bastantes 

perguntas ainda para a Dra. Nalida. Se a doutra concordar, e a CPI também entender que 

é possível, eu poderia mandar as perguntas para a doutora, por e-mail, e ela poder 

responder depois, com mais calma, por escrito. 

Pode ser, presidente? 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Quanto à CPI, não há 

problema. Agora, a Dra. Nalida que precisa ver se ela tem condições, visto que eles 

trabalham muito, estão sempre correndo atrás, e às vezes não têm todo esse apoio, pelo 

que estou sentindo, do Judiciário. 

Mas, tudo bem. Dra. Nalida, essas perguntas podemos mandar para a senhora, sem 

problema nenhum? Porque nosso relator quer mandar. 

 

A SRA. NALIDA COELHO MONTE - Sem problemas, pode mandar. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Sem problema?  

Quer fazer mais alguma, deputado?  

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu mando, eu encaminho para a doutora 

depois. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então, está bom. Mais algum 

deputado quer fazer uso da palavra? (Pausa.) 

Mais uma vez, então, eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer 

novamente à nossa defensora pública, Dra. Nalida Coelho Monte, pela explanação, que 

nos deu uma aula hoje desde quando recebe as pessoas na própria Defensoria, no 

Ministério Público, algumas que vão também direto para a delegacia. 

Acho que nós todos unidos, eu como delegado participei de vários BOs, que não 

tinha Maria da Penha na minha época. Eu sei o quanto é difícil para as mulheres provarem, 

só elas estiverem com o olho, ou com uma faca no peito. Aí a Justiça acredita que ela 

realmente está sendo violentada e está sendo agredida. 

Agradeço já a todos. Agradeço à TV Alesp, e nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada esta reunião. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


