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apresentação

A violência é uma ação que envolve o uso da força, real ou simbólica, com a 
finalidade de submeter o corpo e a mente da vítima à vontade e liberdade de 
outrem.  Contra as mulheres, esse fenômeno é persistente, multiforme, de 
várias tipologias e diversas naturezas, o qual incide de forma isolada ou so-
breposta, dentre as quais as mais conhecidas são as violências física, sexual, 
psicológica, moral e patrimonial. 

Suas manifestações são decorrentes da relação de poder do homem sobre 
a mulher, potencializadas por situações de intimidação, isolamento, depen-
dência afetiva, sexual e ou econômica. A maioria das agressões sofridas pe-
las mulheres é decorrente de conflitos interpessoais no âmbito das relações 
afetivas e sexuais, acontecendo predominantemente no espaço doméstico e 
familiar. Até há pouco tempo, eram considerados crimes de menor potencial 
ofensivo, considerados como de proximidade, passionais, legitimando a cren-
ça de que em “briga de homem e mulher, não se mete a colher”.

Devemos ao feminismo o tornar público o mundo privado, lugar este social-
mente destinado às mulheres pela cultura patriarcal. Tornamo-nos sujeitos 
políticos quando passamos a nos organizar em grupos e movimentos, e nessa 
condição, colocamos na agenda social o direito das mulheres a ter direito a 
uma vida livre da violência doméstica e sexista e, sobretudo, a políticas públi-
cas de gênero, exortando o Estado e suas instituições a se prepararem para 
atender às nossas demandas.

A mobilização e participação histórica dos movimentos feminista e de mulhe-
res no processo de restabelecimento da democracia no país foram decisivas 
para tornar o Brasil signatário de diversos acordos internacionais, ratificando 
os compromissos nacionais e regionais com a promoção e a defesa dos direi-
tos das mulheres, a exemplo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação da Mulher - CEDAW (1979); da Convenção de Viena 
(1993); do Programa de Ação do Cairo (1994) e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Eliminar Todas as Formas de Violência contra a Mulher – 
Convenção de Belém do Pará (1994). Décadas depois, o Estado brasileiro cria 
leis específicas para o enfrentamento da violência contra a mulher, a Lei Maria 
da Penha (Lei nº 11.340/2006) e a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015).
A Lei do Feminicídio, sancionada em 09 de março de 2015, é um marco his-
tórico para o enfrentamento da violência contra a mulher no país, uma vez 
que altera o Código Penal Brasileiro para qualificar e tipificar a morte violenta 
de mulheres por sua condição de gênero como homicídio qualificado e crime 
hediondo. O mérito da Lei n° 13.104/2015 reside em duas vertentes: i) consi-
derar a morte violenta da mulher por sua condição de ser mulher uma síntese 
perversa do ciclo de violência doméstica e sexista, o qual se estrutura na cul-
tura patriarcal e machista; ii) obrigar o Estado, por meio das instituições dos 
sistemas de Segurança e Justiça, a inserir a perspectiva de gênero ao longo 
do processo investigativo, judicial e punitivo.
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A adesão de Pernambuco às Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e 
Julgar, com Perspectiva de Gênero, as Mortes Violentas de Mulheres - Femini-
cídio trata-se de um avanço da Política Estadual de Enfrentamento da Violência 
de Gênero contra a Mulher, pautada no âmbito do Programa Pacto pela Vida 
(PPV) pela Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE), secretaria 
esta responsável pela coordenação da Câmara Técnica para o Enfrentamento 
da Violência de Gênero contra a Mulher. 

Nesse contexto, o Governo de Pernambuco editou os seguintes decretos:

1. Decreto n ° 44.950/2017, que dispõe sobre o registro de ocorrência 
do crime de feminicídio, previsto no inciso VI do art. 121 do Código 
Penal, o qual assegura no seu Art. 1° que as mulheres vítimas de 
crimes violentos letais intencionais, por razões da condição de sexo 
feminino, terão como motivação do crime o “feminicídio”, o qual será 
obrigatoriamente registrado no Sistema de Mortalidade de Interesse 
Policial (SIMIP) da Secretaria de Defesa Social (SDS). Considera-se 
que há razões da condição de sexo feminino quando o crime envol-
ve situação de violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher. Para caracterizar o feminicídio, 
devem ser considerados: i) a existência atual ou anterior de relacio-
namento íntimo ou afetivo entre o(a) agressor(a) e a vítima; ii) a 
presença de laços de parentesco, por consaguinidade ou afinidade, 
entre o(a) agressor(a) e a vítima; ou iii) o menosprezo ou discrimi-
nação do(a) agressor(a) com relação à vítima e ao seu corpo, ex-
presso, dentre outras formas, através da prática de violência sexual 
antes ou após a morte da vítima, ou ainda da mutilação ou desfigu-
ração de seu corpo;

2. Decreto nº 44.951/2017, que institui o Grupo de Trabalho Interins-
titucional sobre Feminicídio (GTIF), para adaptar a realidade de Per-
nambuco às Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar, 
com Perspectiva de Gênero, as Mortes Violentas de Mulheres, sob a 
coordenação da Secretaria da Mulher de Pernambuco e com asses-
soria da ONU Mulheres. 

Vamos nos ater ao Decreto nº 44.951/2017 para apresentar, neste documen-
to, as recomendações das instituições que compuseram o Grupo de Trabalho 
Interinstitucional sobre Feminicídio (GTIF), coordenado pela SecMulher-PE no 
âmbito da Câmara Técnica para o Enfrentamento da Violência de Gênero con-
tra a Mulher do Pacto pela Vida, recomendações essas que tiveram por refe-
rência as Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Pers-
pectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres – Feminicídio. 

O documento é resultado do trabalho coletivo desse Grupo Interinstitucional, 
que, junto a cada instituição e suas respectivas operativas, buscou conhecer 
as práticas vigentes, definir e agregar novas e inserir a perspectiva de gênero 
como instrumento de análise dos procedimentos a serem aplicados por pro-
fissionais e instituições durante a investigação policial, o processo judicial e o 
julgamento de mortes violentas de mulheres, visando identificar a condição de 
gênero das populações femininas como causas desses crimes.
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Daremos também, como perspectiva inovadora, relevância à prevenção da 
violência doméstica e sexista, atribuição da Secretaria da Mulher de Pernam-
buco por meio da realização de campanhas e ações formativas em gênero 
(com recorte racial) para profissionais da rede interinstitucional de enfrenta-
mento, nos âmbitos estadual e municipal. Destacamos a parceria estratégica 
da SecMulher-PE com a rede de educação por meio do funcionamento de 208 
Núcleos de Estudos de Gênero e Enfrentamento da Violência contra a Mulher 
(NEG) em Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM), Instituições de En-
sino Superior (IES), Escolas Técnicas Estaduais (ETE) e Institutos Federais de 
Pernambuco (IFPE), bem como através da ação Maria da Penha Vai à Escola, 
de competência dos municípios.

O Protocolo de Feminicídio Pernambuco: Diretrizes Estaduais para Prevenir, 
Investigar, Processar e Julgar as Mortes Violentas de Mulheres com Perspecti-
va de Gênero é, portanto, o resultado de um trabalho minucioso que envolveu 
a gestão dos serviços e suas equipes num desafio de revisitar processos para 
produzir um instrumento técnico inovador que efetivamente contribuísse para 
a aplicabilidade da Lei do Feminicídio no estado. Para tanto, contamos com 
a assessoria da ONU Mulheres, instituição a qual agradecemos pelo acompa-
nhamento sistemático dos trabalhos do Grupo Interinstitucional, contribuindo, 
assim, para o empenho do conjunto das instituições participantes.

Este documento, orientador para instituições e profissionais, será anualmente 
revisado visando agregar contribuições a partir de uma nova prática institu-
cional dos sistemas de Segurança e Justiça em favor das mulheres em Per-
nambuco.
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Parte I
A VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
CONTRA AS MULHERES
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Capítulo 1. A VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES EM PERNAMBUCO

1.1 A política pública de gênero para as mulheres 

A violência doméstica contra a mulher é um fenômeno que tem sua origem 
na cultura patriarcal, machista e sexista que produz, reproduz, alimenta e le-
gitima a assimetria de gênero e as relações desiguais de poder entre homens 
e mulheres. Há décadas os movimentos de mulheres e feminista brasileiro, 
denunciam em fóruns nacionais e internacionais a situação de violência vivida 
pelas mulheres nos âmbitos privado e público. 
 
Sua persistência social em Pernambuco, no Brasil e no mundo ameaça a vida 
das mulheres, de suas filhas e seus filhos, levando à desagregação familiar e 
à comoção social, além de impactar negativamente no desenvolvimento eco-
nômico por retirar as mulheres do mundo do trabalho e onerar os sistemas de 
saúde, assistência social e previdenciário.

Portanto, enfrentar a violência de gênero contra as mulheres, independente 
de seu pertencimento de classe, raça/etnia, geração e orientação sexual é de-
safiador por ser uma tarefa que envolve diferentes atores, considerando que o 
enfrentamento dessa chaga social uma do Estado, através de suas instituições 
e poderes, devem fazer a sua parte, mas também precisa do envolvimento 
da família e da sociedade ,num esforço coletivo para desconstruir a cultura de 
opressão sobre as mulheres.

Em Pernambuco é criada a Secretaria da Mulher em 2007, para promover os 
direitos das mulheres no estado. Com cinco políticas estruturadoras voltadas 
para o empoderamento sócio político e econômico das mulheres, da cidade 
e do campo, destacamos aqui a de  Enfrentamento da Violência de Gênero 
contra a Mulher. 

O Programa Estadual de Segurança do Governo de Pernambuco - Pacto Pela 
Vida é criado em maio de 2007. Seu objetivo é prevenir, reduzir e controlar 
a criminalidade. No Pacto pela Vida o enfrentamento da violência contra a 
mulher passa a ser contemplado, inaugurando essa temática no programa 
estadual de segurança. Partindo dessa linha específica e diante da necessida-
de de mecanismos efetivos que possibilitam o enfrentamento e a coibição da 
violência contra as mulheres, foi construído e lançado, pela SecMulher-PE em 
outubro de 2007, o Plano Estadual para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher.

Em 16 de dezembro de 2009, o Governo do Estado sancionou a Lei Estadual 
Nº 13.977, que instituiu o Serviço de Abrigamento, Atendimento e Prote-
ção às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, sob risco de 
morte. Essa Lei garante á mulher, de forma não compulsória, permanecer 
temporariamente, juntamente com dependentes, no período de até 120 dias, 
na Casa-Abrigo ou se deslocar para um local seguro no Território Estadual 
ou mesmo Nacional. O Governo de Pernambuco tem garantido às mulheres, 
pernambucanas e /ou as residentes no estado, o deslocamento para a um 
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local seguro, dentro do território nacional, e também o apoio às estrangeiras, 
através de abrigamento e negociação com a embaixada de seus países, cum-
prindo, assim o que está previsto no art. 35 da Lei Maria da Penha.
 
O modus operandi como a SecMulher-PE estruturou as políticas públicas para 
as mulheres foi essencial para que resultados satisfatórios em relação ao en-
frentamento da violência fossem alcançados. Destacamos, em especial, o 
acesso às políticas públicas através da interiorização da política que hoje se 
expressa em 184 Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres, in-
clusive no Distrito estadual de Fernando de Noronha; na universalização dos 
núcleos de Estudo de Gênero nas escolas estaduais do Ensino Médio; e con-
solidadamente nos indicadores que apontam a redução da morte de mulheres 
em Pernambuco. 

O objetivo da Política de Enfrentamento da Violência de Gênero e Apoio à Saú-
de da Mulher em Pernambuco é a efetivação da segurança para as mulheres, 
através da coordenação e realização de ações próprias ou em parceria com 
as demais secretarias, instituições e poderes, diretamente relacionadas ao 
enfrentamento da violência doméstica, sexual e familiar contra a mulher. O 
trabalho a intersetorial e inter poderes é fundamental para alcance dos resul-
tados, ou seja, a interação e intersecção  de ações voltadas para erradicação 
da violência contra as mulheres, entre Secretarias do Estado e Municípios, 
Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público. 

1.2 Dados sobre A VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES no Brasil, 
com foco em Pernambuco.

O Mapa da Violência 2015, estudo realizado anualmente pela Faculdade Lati-
no-Americana de Ciências Sociais (Flacso), apoiado na análise dos dados do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)1 do Ministério da Saúde, 
apontou que no Brasil, em média, 13 mulheres foram assassinadas por dia 
em 2013, totalizando 4.762 mortes. Desse total de mulheres assassinadas, 
cerca de 30% delas foram mortas por parceiros ou ex-parceiros. Esse núme-
ro representa um aumento de 21% em relação à década passada. Ou seja, 
temos indicadores de que as mortes de mulheres estão aumentando. Ao se 
fazer o recorte racial dos dados do Mapa da Violência 2015, observa-se que a 
taxa de homicídios de mulheres negras aumentou 19,5% no Brasil, no período 
2003-2013, enquanto que a taxa de homicídios de mulheres brancas diminuiu 
11,9% no mesmo período. 

O balanço anual realizado pela então Secretaria de Políticas para as Mulhe-
res da Presidência da República (SPM/PR) quanto às atividades da Central 

1Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) registrados no Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade (SIM) são utilizados como parâmetro para acompanhar os índices de violência contra as 
mulheres no Brasil - particularmente pelo Mapa da Violência e pelo Atlas da Violência, estudos que periodicamente 
apresentam dados e informações sobre o fenômeno da violência no Brasil, e são executados e divulgados, respec-
tivamente, pela Flacso e pelo IPEA. As Declarações de Óbito procuram identificar os fatores materiais que levaram 
à morte, do ponto de vista sanitário (tipo de agravo, lesão, instrumento causador), classificado segundo o Código 
Internacional de Doenças (CID-10). Para contabilizar os homicídios de mulheres são utilizados os dados dos eventos 
ou fatos classificados como Agressão. A base de dados do SIM cobre todo o território nacional e está disponível para 
acesso público; contudo, há uma lacuna temporal de atraso de 02 anos.
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de Atendimento à Mulher – Ligue 180, referente a 2015, revelou que foram 
efetivados 749.024 atendimentos por meio do Ligue 180, ou 1 atendimento 
a cada 42 segundos. Desde 2005, ano de sua criação, quase 5 milhões de 
atendimentos foram registrados. As análises desses dados apontam que essa 
violência está presente no cotidiano das mulheres e que, na maioria dos casos 
de violência registrados, a agressão foi cometida por homens com quem as 
vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo: companheiros ou ex-compa-
nheiros, cônjuges, namorados.

Também é revelado pela pesquisa do Instituto Avon intitulada Violência con-
tra a Mulher no Ambiente Universitário, publicada em 2015, revela que duas 
em cada três universitárias brasileiras disseram já ter sofrido algum tipo de 
violência (sexual, psicológica, moral ou física) nesse ambiente. Dentre o con-
junto de violências sofridas pelas populações femininas, a violência sexual se 
configura como uma das maiores expressões da violência de gênero contra a 
mulher. 

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 2011 afirmam 
que cerca de 70% das vítimas de estupro são mulheres, crianças e adolescen-
tes, bem como que quem mais comete esse crime são homens que convivem 
com as vítimas. Esse estudo teve como base o Sistema de Informações de 
Agravos de Notificação (SINAM) do Ministério da Saúde.  

Ainda sobre a violência sexual, dados de 2016 do Ministério da Saúde apon-
tam a notificação diária de uma média de 10 estupros coletivos pelo sistema 
de saúde, sendo que 30% dos municípios do país ainda não forneciam dados 
ao Ministério. Ou seja, esse número ainda não representava a real dimensão 
desse grave problema em questão. Estimam-se números bem maiores de vio-
lência de gênero contra a mulher no país. O Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública 2016 evidenciou, por sua vez, que o Brasil registrou 1 estupro a cada 
11 minutos em 2015.

Retomando o Mapa da Violência em sua edição de 2015, este apontou que, 
entre 2003 e 2013, Pernambuco apresentou uma redução de 15,6% na 
taxa anual de homicídios de mulheres. Se considerarmos apenas o perío-
do entre 2006 e 2013, com a criação da SecMulher-PE e a implantação 
da Política de Enfrentamento da Violência de Gênero contra a Mulher, 
observamos que a redução chega a 22,3%. Vale salientar que, entre 
2003 e 2009, Pernambuco figurava entre os 05 estados com maiores taxas 
de homicídio de mulheres, chegando a ocupar o 2º lugar em 2006. Em 2013, 
o estado passou a ocupar a 15º posição no ranking nacional segundo o Mapa 
da Violência.
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Tabela 1. Ranking Nacional de Taxas de Homicidios de Mulheres (2003-2008)
Posição 

no Ranking
2003 2004 2005 2006 2007 2008

UF Taxa UF Taxa UF Taxa UF Taxa UF Taxa UF Taxa
1º ES 8,6 ES 8,2 ES 8,7 ES 10,5 ES 10,4 ES 10,9
2º RO 7,2 MT 7,6 RO 6,6 PE 7,1 RR 9,6 RR 7,7
3º MT 7,0 PE 6,5 MT 6,5 AL 6,8 AL 6,8 PE 6,6
4º RJ 6,8 RJ 6,5 PE 6,5 RO 6,7 MT 6,7 MT 5,9
5º PE 6,5 AP 5,4 RJ 6,3 RR 6,6 PE 6,5 PR 5,7
6º MS 5,9 GO 5,2 MS 6,2 RJ 6,2 MS 5,7 GO 5,4
7º AP 5,6 AL 5,0 RR 5,8 MT 5,0 RJ 5,1 RO 5,3

8º DF 5,4 MS 5,0 AP 5,1 GO 5,0 AC 4,9 AL 5,2

9º GO 5,4 PR 4,9 AL 4,8 MS 4,8 GO 4,7 MS 5,1
10º SP 5,2 RO 4,6 GO 4,7 PR 4,7 PR 4,5 DF 4,8
11º AC 5,0 DF 4,5 PR 4,6 AC 4,4 DF 4,3 PA 4,6
12º AL 4,5 SP 4,3 DF 3,9 AP 4,2 MG 4,0 RJ 4,5
13º PR 4,5 RR 3,9 MG 3,9 MG 4,0 PA 4,0 PB 4,5
14º MG 4,0 MG 3,9 AC 3,9 PA 4,0 TO 4,0 AP 4,3
15º TO 3,7 RS 3,6 SP 3,8 DF 3,9 RO 3,6 BA 4,3
16º SE 3,6 AC 3,3 RS 3,8 SE 3,9 PB 3,6 RS 4,0
17º RR 3,4 PB 3,3 PA 3,7 SP 3,8 AP 3,5 AC 3,9
18º RS 3,3 AM 3,2 CE 3,5 TO 3,4 BA 3,5 AM 3,8
19º PA 2,9 CE 3,1 PB 3,3 BA 3,4 RS 3,4 MG 3,7
20º CE 2,6 SE 3,0 TO 3,3 PB 3,3 SE 3,3 RN 3,7
21º SC 2,5 TO 2,9 AM 3,0 CE 3,2 AM 3,1 TO 3,3
22º AM 2,3 PA 2,8 BA 3,0 AM 3,2 CE 3,0 SP 3,2
23º MA 2,3 BA 2,8 SE 2,8 SC 3,0 SP 2,8 SE 2,9
24º BA 2,2 SC 2,8 RN 2,7 RS 2,9 RN 2,7 SC 2,8
25º PI 2,2 MA 1,8 PI 2,6 RN 2,7 SC 2,3 CE 2,7
26º RN 2,2 PI 1,7 SC 2,3 PI 2,1 PI 2,3 MA 2,6
27º PB 1,9 RN 1,4 MA 1,9 MA 2,1 MA 2,0 PI 2,4

 
Fonte: WAISELFISZ Júlio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídios de Mulheres no Brasil. 
Produção: Sistema Estadual de Informações sobre as Mulheres de Pernambuco 
(SeiMulheres/SecMulher-PE)
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Tabela 1. Ranking Nacional de Taxas de Homicidios de Mulheres (2009-2013)

Posição 
no Ranking

2009 2010 2011 2012 2013

UF Taxa UF Taxa UF Taxa UF Taxa UF Taxa
1º ES 12,2 ES 9,8 ES 9,3 ES 9,0 RR 15,3
2º RR 12,1 AL 8,5 GO 8,6 AL 8,1 ES 9,3
3º RO 6,9 PR 6,4 AL 8,5 GO 8,0 AL 8,6 
4º AL 6,9 MS 6,2 PB 7,2 RR 7,4 GO 8,6 
5º PE 6,7 PB 6,1 TO 7,1 PB 7,0 AC 8,3 
6º MT 6,4 PA 6,1 MS 6,3 TO 7,0 PB 6,4 
7º PR 6,1 BA 6,1 BA 6,2 AM 6,6 RO 6,3 
8º DF 5,6 GO 6,0 RO 6,2 MT 6,5 CE 6,2 
9º GO 5,5 PE 5,4 DF 5,8 RO 6,4 MS 5,9 
10º MS 5,5 MT 5,4 PE 5,7 MS 6,1 MT 5,8 
11º PB 5,1 AC 5,2 MT 5,7 BA 6,0 BA 5,8 
12º PA 4,9 RR 5,0 AP 5,6 PR 6,0 PA 5,8 
13º TO 4,9 TO 5,0 SE 5,6 PA 6,0 TO 5,7 
14º AC 4,7 DF 4,9 PR 5,3 SE 5,7 DF 5,6 
15º BA 4,6 RO 4,8 PA 4,9 DF 5,6 PE 5,5 
16º RJ 4,2 AP 4,8 AC 4,8 CE 5,0 AM 5,3 
17º RS 4,0 RN 4,4 RN 4,6 AP 4,9 AP 5,3 
18º AM 4,0 RS 4,1 MG 4,6 PE 4,6 RN 5,3 
19º MG 4,0 MG 4,1 AM 4,6 MG 4,6 PR 5,2 
20º AP 3,8 RJ 4,0 RR 4,4 RS 4,5 SE 5,1 
21º RN 3,6 SE 4,0 RJ 4,3 RJ 4,3 RJ 4,5 
22º SE 3,5 CE 4,0 CE 4,3 AC 4,2 MG 4,2 
23º CE 3,2 AM 3,8 MA 3,9 RN 3,9 RS 3,8 
24º SP 3,1 SC 3,5 RS 3,7 MA 3,4 MA 3,8 
25º SC 3,0 MA 3,5 SP 2,7 SC 3,2 SC 3,1 
26º MA 2,7 SP 3,2 SC 2,3 SP 3,0 SP 2,9 
27º PI 1,9 PI 2,5 PI 2,0 PI 2,9 PI 2,9 

Fonte: WAISELFISZ Júlio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídios de Mulheres no Brasil. 
Produção: Sistema Estadual de Informações sobre as Mulheres de Pernambuco 
(SeiMulheres/SecMulher-PE)
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No período de 2006 a 2013, a taxa anual de homicídios de mulheres no Bra-
sil apresentou um aumento de 12,5%, passando de 4,2 para 4,8 mulheres 
assassinadas a cada 100 mil. Como podemos observar no Gráfico 1, houve 
uma evolução na taxa de homicídios de mulheres negras, apresentando um 
aumento de 13,7% passando de 4,7 para 5,4 para cada 100 mil. Em relação 
às mulheres brancas, observamos uma diminuição de 3,7%, passando de 3,3 
para 3,2 para cada 100 mil. 

 

Com relação a Pernambuco, observamos que no mesmo período de 2006 a 
2013, a taxa anual de homicídios de mulheres apresentou uma diminuição 
de 22,3%, passando de 7,1 para 5,5 mulheres assassinadas a cada 100 mil. 
Como podemos observar no Gráfico 2, houve uma evolução na taxa de homi-
cídios de mulheres negras, apresentando uma diminuição de 23,4% passando 
de 9,4 para 7,2 para cada 100 mil. Em relação às mulheres brancas, observa-
mos uma diminuição de 29,1%, passando de 2,1 para 1,5 para cada 100 mil. 
Apesar de haver uma diminuição da incidência de homicídios entre mulheres 
negras e brancas, observamos que a taxa de homicídios de mulheres negras 
foi 4,8 vezes maior que a taxa verificada entre as mulheres brancas. Neste 
sentido, podemos afirmar que a violência letal contra as mulheres tem maior 
incidência sobre a população feminina negra.
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O Atlas da Violência, estudo realizado anualmente pelo IPEA, também analisa 
os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da 
Saúde. As análises apresentadas na edição de 2017 apontam que no cenário 
nacional, no período de 2006 a 2015, a taxa anual de homicídios de mulheres 
no Brasil apresentou um aumento de 4,8%, passando de 4,2 para 4,4 mulhe-
res assassinadas a cada 100 mil. Como podemos observar no Gráfico 3, houve 
uma evolução na taxa de homicídios de mulheres negras, apresentando um 
aumento de 13% passando de 4,6 para 5,2 para cada 100 mil. Com relação 
às mulheres não negras, houve uma redução 6,1%, passando de 3,3 para 3,1 
para cada 100 mil. 
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Esta mesma edição do Atlas da Violência apontou que, entre 2006 e 2015, 
Pernambuco apresentou uma redução de 30,4% na taxa anual de homicídios 
de mulheres, como podemos verificar no Gráfico 4 a seguir. Em 2015, o es-
tado passou a ocupar a 17º posição no ranking nacional segundo o Atlas da 
Violência. Ao fazer um recorte racial, as análises apresentadas trazem que a 
taxa anual de homicídios de mulheres negras no estado teve uma redução de 
33,3%, passando de 9,3 para 6,2 mulheres assassinadas a cada 100 mil. Com 
relação às mulheres não negras, houve uma diminuição de 13,6%, passando 
de 2,2 para 1,9 mulheres assassinadas a cada 100 mil. 
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Em Pernambuco, os dados sobre violência letal contra as mulheres são discuti-
dos de maneira periódica e contínua (semanalmente) no âmbito das reuniões 
do Comitê Gestor do Pacto pela Vida. Para a efetivação desse monitoramen-
to adota-se conceitualmente a terminologia Crime Violento Letal Intencional 
(CVLI)2 , a qual agrega ocorrências de homicídio doloso, latrocínio e lesão 
corporal seguida de morte para fazer referência as mortes violentas letais in-
tencionais no estado. 

Em 2006, ano anterior à implementação do Pacto pela Vida, Pernambuco de-
tinha uma taxa de 7,21 mulheres assassinadas a cada 100 mil. No período de 
2010 a 2016, a taxa anual de CVLI contra mulheres em Pernambuco3 se man-
teve abaixo de 6,0 mulheres assassinadas a cada 100 mil. Em 2012, melhor 
ano da série histórica, a taxa anual chegou a 4,49 mulheres assassinadas a 
cada 100 mil.
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Gráfico 4. Evolução das taxas anuais de homicídios de mulheres em 

Pernambuco (2006-2015) 
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Concomitantemente à análise das taxas anuais de CVLI contra mulheres, a 
SecMulher-PE realiza o cálculo de “Vidas Salvas de Mulheres”4 . Este indicador 
consiste numa estimativa, com base nos valores absolutos de CVLI contra 
mulheres, do número de mulheres que deixaram de morrer em virtude de 
alguma intervenção do Estado. Trata-se de indicador resultante de projeções 
estatísticas que ajudam a jogar luz sobre os efeitos daPolítica de Enfrenta-
mento da Violência de Gênero contra a Mulher em evitar mortes e salvar vidas 
de mulheres que, de outro modo, poderiam ter sido assassinadas. 

Como pode ser observado no Gráfico 6, estima-se que 792 mulheres deixaram 
de morrer violentamente em Pernambuco no período 2007-2017. O ano em 
que mais se salvou vidas femininas foi 2012, quando 129 mulheres deixaram 
de morrer em Pernambuco vítimas de CVLI - a projeção estatística era que 
ocorressem 340 CVLI contra mulheres; no entanto, foram contabilizados 211 
ao final daquele ano.
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Outro elemento que nos dá subsídios para dimensionar o fenômeno da vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher em Pernambuco é o quantitativo 
de mulheres que registraram Boletins de Ocorrência (BOs) nas delegacias 
especializadas e não-especializadas do estado. Constata-se no Gráfico 7 que 
188.893 mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar no período 
de 2012 a 2017. 

Gráfico 7. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Pernambuco, con-
forme registro em Boletim de Ocorrência (2012-2017)
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Gráfico 7. Valores absolutos anuais de mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar em Pernambuco, conforme registro em BO no período 

de 2012-2017. 

 
Fonte: Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) 
Produção: Sistema Estadual de Informações sobre as Mulheres de Pernambuco 
(SeiMulheres/SecMulher-PE) 

 

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2018, recentemente publicado pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), aponta que Pernambuco, apesar de 

haver registrado um crescimento de 12,1% na taxa anual de homicídios de mulheres em 

2017, acabou melhorando 1 posição no ranking nacional, saindo do 6° para o 7° lugar 

no período 2016-2017 - a taxa variou de 5,8 para 6,5 mulheres vítimas de homicídio a 

cada 100.000. Ou seja, em outras UFs do país a violência letal aumentou relativamente 

mais que em Pernambuco no ano passado. 

Tabela 2. Taxas anuais e ranking nacional de homicídios de mulheres por Unidade 

da Federação (2016-2017) 

Posição no 
Ranking 

Homicídios de Mulheres 

UF Taxa 2016 UF Taxa 2017 

1° MS 7,8 RN 8,4 

2° PA 6,6 AC 8,3 

3° AC 6,4 CE 7,6 

4° GO 5,9 RO 7,4 

5° RN 5,8 PA 6,7 
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100 mil. Em relação às mulheres não negras houve uma redução 6,1%, passando de 3,3 

para 3,1 para cada 100 mil.  

Gráfico 3. Evolução das taxas anuais de homicídios de mulheres no Brasil 

(2006-2015) 

 

Fonte: IPEA. Atlas da violência 2017. 
Produção: Sistema Estadual de Informações sobre as Mulheres de Pernambuco 
(SeiMulheres/SecMulher-PE). 
  

 

Esta mesma edição do Atlas da Violência aponta que, entre 2006 e 2015, 

Pernambuco apresentou uma redução de 30,4% na taxa anual de homicídios de 

mulheres, como podemos verificar no Gráfico 4. Em 2015, o estado passou a ocupar a 

17º posição no ranking nacional segundo o Atlas da Violência. Ao fazer um recorte 

racial, as análises apresentadas trazem que a taxa anual de homicídios de mulheres 

negras no estado teve uma redução de 33,3%, passando de 9,3 para 6,2 mulheres 

assassinadas a cada 100 mil. Em relação às mulheres não negras houve uma diminuição 

de 13,6%, passando de 2,2 para 1,9 mulheres assassinadas a cada 100 mil.  
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Tabela 2. Taxas anuais e ranking nacional de homicídios de mulheres por Unidade 
da Federação (2016-2017)

Posição no Ranking
Homicídios de Mulheres

UF Taxa 2016 UF Taxa 2017
1° MS 7,8 RN 8,4
2° PA 6,6 AC 8,3
3° AC 6,4 CE 7,6
4° GO 5,9 RO 7,4
5° RN 5,8 PA 6,7
6° PE 5,8 ES 6,7
7° BA 5,7 PE 6,5
8° MT 5,6 MS 6,2
9° AP 5,2 BA 6,1
10° RO 5,0 SE 5,9
11° RS 5,0 GO 5,8
12° ES 5,0 AP 5,8
13° PB 4,7 MT 5,1
14° RJ 4,6 RS 4,9
15° TO 4,5 RR 4,7
16° CE 4,4 RJ 4,4
17° SE 4,4 AL 4,3
18° PR 3,5 PI 3,8
19° MA 3,5 PB 3,7
20° DF 3,4 AM 3,6
21° AM 3,4 MA 3,5
22° PI 3,3 MG 3,2
23° MG 3,3 SC 3,2
24° SC 3,3 PR 3,1
25° AL 3,1 DF 2,6
26° RR 2,4 SP 2,2
27° SP 2,1 TO 1,8

Fonte: 12° Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
Produção: Sistema Estadual de Informações sobre as Mulheres de Pernambuco (SeiMulheres/SecMu-
lher-PE).

Com relação aos casos de feminicídio, o Anuário também permitiu verificar 
que Pernambuco foi o estado brasileiro que apresentou a maior redução per-
centual (32,6%) na taxa anual de feminicídio comparando os anos de 2016 e 
2017, tendo esta caído de 2,3 para 1,6 mulheres vítimas de feminicídio a cada 
100.000. Com isto, Pernambuco melhorou 3 posições no ranking nacional, 
saindo do 6° para o 9° lugar. Respectivamente, houve 112 e 76 feminicídios 
no estado nos anos de 2016 e 2017, segundo o Anuário.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2018, recentemente publicado pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), apontou que Pernambuco, ape-
sar de haver registrado um crescimento de 12,1% na taxa anual de homicídios 
de mulheres em 2017, acabou melhorando 1 posição no ranking nacional, 
saindo do 6° para o 7° lugar no período 2016-2017 - a taxa variou de 5,8 para 
6,5 mulheres vítimas de homicídio a cada 100.000. Ou seja, em outros esta-
dos brasileiros a violência letal contra as mulheres aumentou relativamente 
mais que em Pernambuco no ano de 2017.
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O cálculo das taxas anuais de feminicídio por UF para os anos de 2016 e 2017 
foi feito pela Secretaria da Mulher de Pernambuco a partir dos valores abso-
lutos de feminicídio por unidade da federação indicados no Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública 2018. Apesar de haver uma subnotificação nos dados 
informados ao FBSP pelas secretarias de segurança pública e/ou defesa so-
cial de alguns estados, tornando as taxas um tanto inconsistentes devido a 
sua imprecisão ou caráter lacunar frente à realidade, os dados obtidos pela 
SecMulher-PE não deixam margem para dúvida quanto ao feito alcançado por 
Pernambuco no que diz respeito ao enfrentamento do feminicídio no estado. 
 

Tabela 3. Taxas anuais e ranking nacional de feminicídio por Unidade da Federação 
(2016-2017)

Posição no 
Ranking

Feminicídios*
UF Taxa 2016 UF Taxa 2017

1° TO 5,0 RO 6,1
2° RO 4,2 MT 4,6
3° AC 3,5 TO 4,2
4° MT 3,0 AC 3,2
5° MS 2,5 ES 2,1
6° PE 2,3 MS 2,0
7° AL 2,1 AL 1,8
8° PI 1,9 PI 1,6
9° ES 1,8 PE 1,6
10° RS 1,7 MG 1,4
11° SC 1,6 SC 1,4
12° RN 1,5 MA 1,4
13° DF 1,3 RS 1,4
14° MG 1,3 RN 1,3
15° RR 1,2 DF 1,2
16° PB 1,2 RR 1,2
17° PA 1,1 PB 1,1
18° GO 0,5 BA 1,0
19° AM 0,5 GO 0,9
20° PR 0,4 PA 0,9
21° SP 0,3 AM 0,8
22° BA 0,2 RJ 0,8
23° RJ 0,2 SE 0,5
24° AP - AM 0,5
25° CE - SP 0,5
26° MA - PR 0,4
27° SE - CE -

*No ano de 2016, os estados do Amapá, Ceará, Maranhão e Sergipe não informaram ao FBSP dados so-
bre o número de feminicídios ocorridos no ano. Em 2017, apenas o Ceará persistiu como o único estado 
a não ter dados consolidados sobre esse tipo de crime.
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Tabela 4. Valores absolutos e taxas anuais de feminicídio por Unidade da Federação 
(2016-2017)

Sigla UF

Feminicídios
Valores 

Absolutos 
2016

Valores
 Absolutos 

2017
Taxa 2016 Taxa 2017

Variação % 
Taxa 2016-

2017
AC Acre 14 13 3,5 3,2 -8,60%
AL Alagoas 36 31 2,1 1,8 -14,40%
AP Amapá - 2 - 0,5 -
AM Amazonas 10 16 0,5 0,8 57,50%
BA Bahia 18 74 0,2 1 308,80%
CE Ceará - - - - -

DF Distrito 
Federal 20 19 1,3 1,2 -7,00%

ES Espírito 
Santo 35 42 1,8 2,1 18,70%

GO Goiás 17 31 0,5 0,9 80,10%
MA Maranhão - 50 - 1,4 -
MT Mato Grosso 49 76 3 4,6 53,20%

MS Mato Grosso 
do Sul 34 27 2,5 2 -21,50%

MG Minas Gerais 134 145 1,3 1,4 7,60%
PA Pará 44 37 1,1 0,9 -16,90%
PB Paraíba 24 22 1,2 1,1 -9,00%
PR Paraná 20 21 0,4 0,4 4,20%
PE Pernambuco 112 76 2,3 1,6 -32,60%
PI Piauí 31 26 1,9 1,6 -16,40%

RJ Rio de 
Janeiro 16 68 0,2 0,8 322,90%

RN Rio Grande 
do Norte 27 23 1,5 1,3 -15,60%

RS Rio Grande 
do Sul 96 83 1,7 1,4 -13,80%

RO Rondônia 37 54 4,2 6,1 44,40%
RR Roraima 3 3 1,2 1,2 -1,70%

SC Santa 
Catarina 54 48 1,6 1,4 -12,30%

SP São Paulo 60 108 0,3 0,5 78,60%
SE Sergipe - 6 - 0,5 -
TO Tocantins 38 32 5 4,2 -16,80%

*No ano de 2016, os estados do Amapá, Ceará, Maranhão e Sergipe não informaram ao FBSP dados so-
bre o número de feminicídios ocorridos no ano. Em 2017, apenas o Ceará persistiu como o único estado 
a não ter dados consolidados sobre esse tipo de crime.

Pernambuco vem se destacando no cenário nacional no que diz respeito à 
redução dos índices de violência contra a mulher. Sabemos que os dados 
ainda são subnotificados, uma vez que é bastante significativo o número de 
mulheres que não denunciam e nem buscam ajuda na rede de proteção e 
atendimento à mulher em situação de violência doméstica, familiar e sexual 
Essa redução é resultado da estratégia adotada na construção e execução da 
Política de Enfrentamento da Violência de Gênero contra a Mulher no estado.
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CAPÍTULO 2. A POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA 
A MULHER E AÇÕES DE APOIO À SAÚDE EM PERNAMBUCO

2.1 Contextualização e marcos legais 

O estado de Pernambuco implementa a Política de Enfrentamento da Vio-
lência de Gênero e Apoio à Saúde da Mulher em sintonia com as premis-
sas e diretrizes da Política Nacional de Proteção aos Direitos das Mulheres; 
com a Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com a Lei nº 13.104/ 2015 
(Lei do Feminicídio); e, ainda, com as convenções e tratados internacionais, 
tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 
(Convenção de Belém do Pará, 1994), a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 1979) e a Con-
venção Internacional contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Pre-
venção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas (Convenção de Palermo, 
2000).

Na perspectiva de alinhar a política estadual às plataformas nacionais e in-
ternacionais no que diz respeito ao enfrentamento da violência de gênero 
contra as mulheres, Pernambuco construiu diversos marcos regulatórios para 
a proteção dos direitos das mulheres. Foram leis, decretos e portarias, além 
de serviços e órgãos especializados como os Organismos Municipais de Polí-
tica para as Mulheres (OMPM), os Conselhos Municipais de Políticas para as 
Mulheres (COMDIM), a Ouvidoria da Mulher, os serviços especializados de 
atendimento à mulher vítima de violência sexual no âmbito da saúde, as De-
legacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), as Varas Especiali-
zadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a Defensoria Pública 
Especializada na Defesa da Mulher em Situação de Violência (DEPEDDIM), o 
Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco (NAM/MPPE), 
OS Centros Especializados de Atendimento à Mulher em Situação de Violência 
(CEAM) etc..

Tabela 5. Marcos Legais Estaduais no enfrentamento da violência contra a mulher 

Decretos/Leis/
Portarias Descrição 

Decreto nº 
10.917/1985

Cria, no âmbito da Diretoria Executiva de Polícia Especializada da Secretaria de 
Segurança Pública, a Delegacia de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes 
contra a Mulher, com competência para investigar e apurar os delitos contra a 
pessoa do sexo feminino, ocorridos no município do Recife, sendo a primeira 
Delegacia Especializada da Mulher em Pernambuco.

Portaria nº 
0475/1990

Cria, no âmbito da Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia 
de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes contra a Mulher, com sede no 
município de Jaboatão dos Guararapes, sendo a segunda Delegacia da Mulher em 
Pernambuco.

Decreto nº 
23.367/1991

Cria a terceira Delegacia de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes contra a 
Mulher, com sede no município de Petrolina.

Decreto nº 
24.092/2002

Cria a quarta Delegacia de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes contra a 
Mulher, com sede no município de Caruaru, que se integra às estruturas do 
Departamento Policial da Mulher.
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Decreto nº 
32.366/2008

Cria, no âmbito da estrutura organizacional da Polícia Civil da Secretaria de Defesa 
Social, nove Delegacias de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes contra a 
Mulher. A quinta Delegacia de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes contra 
a Mulher, com sede no município do Paulista, foi inaugurada em 07 de junho de 
2010; a sétima Delegacia de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes contra a 
Mulher, com sede no município de Surubim, foi inaugurada em 05 de maio de 2009; 
e a nona Delegacia de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes contra a Mu-
lher foi inaugurada em 17 de julho de 2009, com sede no município de Garanhuns. 
Ainda serão inauguradas as outras 6 delegacias criadas neste mesmo decreto: A 
6ª DPMUL de Ipojuca, a 8ª de Goiana, a 10ª de Vitória de Santo Antão, a 11ª de 
Salgueiro, a 12ª de Ouricuri e a 13ª DPMUL de Afogados da Ingazeira.

Decreto nº 
25.594/2003

Institui, no âmbito do Poder Executivo Estadual, na Secretaria de Defesa Social 
de Pernambuco, o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Seres 
Humanos.

Lei nº 
12.585/2004

Cria, no âmbito da Secretaria de Políticas Sociais e Cidadania, regime especial de 
atendimento, para fins de renda e emprego, às mulheres vítimas de violência 
conjugal.

Lei nº 
12.721/2004

Cria o procedimento de notificação compulsória da violência contra a mulher 
atendida em serviços de urgência e emergência, públicos e privados, no Estado de 
Pernambuco.

Lei nº 
13.169/2006

Cria o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com jurisdição no 
território da Comarca da Capital e competência definida na Lei Federal nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

Decreto nº 
30.252/2007

Cria a Comissão Permanente de Enfrentamento da Violência Doméstica e Sexista, 
no âmbito da Secretaria Especial da Mulher, com a finalidade de reduzir os índices 
de violência contra a mulher, mediante ações de prevenção, proteção e assistência.

Decreto nº 
30.535/2007

Cria o Núcleo da Defensoria Pública Especializada na Defesa da Mulher em Situação 
de Violência (DEPEDDIM), com a finalidade de oferecer atendimento e acompa-
nhamento jurídico às mulheres em situação de risco ou vítimas de violência, com 
atuação circunscrita aos municípios do Recife, de Olinda, do Paulista, de Jaboatão 
dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho.

Lei nº 
13.977/2009

Institui o Serviço de Abrigamento, Atendimento e Proteção às Mulheres em Situa-
ção de Violência Doméstica e Familiar sob Risco de Morte, no âmbito do Estado de 
Pernambuco.

Decreto nº 
38.576/2012

Cria a Câmara Técnica para o Enfrentamento da Violência de Gênero contra a Mu-
lher no estado de Pernambuco, do Pacto pela Vida.

Portaria 
Conjunta SDS/
SECMULHER-PE 
Nº 041/2015

Institui o serviço de proteção da Patrulha Maria da Penha. Trata-se da atuação da 
Polícia Militar de Pernambuco, através da Patrulha Maria da Penha, na proteção das 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar no estado de Pernambuco.

Portaria 
Conjunta SDS/
SECMULHER-PE 
Nº 053/2015

Institui o serviço 190 Mulher. Trata-se da prestação de atendimento prioritário, por 
parte do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS/PE), às ocorrên-
cias envolvendo mulheres em situação de violência doméstica e sexual sob risco 
iminente de morte no estado de Pernambuco.

Portaria 
Conjunta SJDH/
SECMULHER-PE 
Nº 050/2015

Institui o serviço de Monitoramento Eletrônico da Lei Maria da Penha. Trata-se da 
atuação da Secretaria Executiva de Ressocialização (SERES), através do Centro de 
Monitoramento Eletrônico de Reeducandos (CEMER), na proteção das mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar no Estado de Pernambuco, com funda-
mento no Art. 319, inciso IX, do Código do Processo Penal combinada com a Lei nº 
11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA).
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Nesse contexto, o enfrentamento da violência de gênero contra a mulher em 
Pernambuco passa a ser um eixo do Programa Estadual de Segurança Pública 
- Pacto pela Vida. Com instrumentos legais, serviços especializados, compe-
tência técnica, redes atuantes, orçamento próprio, estrutura física e material, 
modelo de gestão avançado, além de estratégias inovadoras e fluxos compro-
vados em uma prática de mais de 12 anos, o estado construiu os elementos 
para dar saltos de qualidade  no desenvolvimento de ações de prevenção e 
proteção e de punição dos agressores, com vistas a garantir  a  segurança 
das mulheres, mobilizando recursos a partir de seus próprios projetos e de 
parcerias interinstitucionais e interpoderes, para o alcance de resultados sig-
nificativos. 

2.2 Apresentação dos Programas Política de Enfrentamento da Violên-
cia de Gênero contra a Mulher e Ações de Apoio à Saúde

A missão da Política de Enfrentamento da Violência de Gênero contra a Mulher 
e Ações de Apoio à Saúde em Pernambuco é a efetivação da segurança pú-
blica para as mulheres. Os principais resultados encontram-se na construção 
da intersetorialidade, com contribuições envolvendo secretarias estaduais e 
municipais do Poder Executivo, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e o 
Ministério Público. 

Esta Política é coordenada pela Diretoria Geral de Enfrentamento da Violên-
cia de Gênero (DGEVG) e se materializa através de 07 (sete) Programas: (i) 
Articulação Inter/Intra Poderes; (ii) Prevenção da Violência de Gênero; (iii) 
Proteção para as Mulheres; (iv) Justiça para as Mulheres e Punição para os 
Agressores; (v) Enfrentamento da Violência Urbana com Recorte de Gênero; 
(vi) Sistematização de Dados e Produção de Conhecimento; e (vii) Mulher e 
Saúde Pública. 

(i) Articulação Inter/Intra Poderes - Tem por objetivo definir as prio-
ridades para a Política de Enfrentamento da Violência de Gênero contra as 
Mulheres através de um processo efetivo de participação e/ou coordenação 
da SecMulher-PE em espaços de discussão que contemplam representantes 
de órgãos dos Poderes Executivo (Federal, Estadual e Municipal), Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Pública e Sociedade Civil. Em especial as instân-
cias envolvidas com a segurança pública.

(ii) Prevenção da Violência de Gênero - A prevenção é um eixo estratégico 
para a erradicação da violência contra as mulheres na medida em que propicia 
uma reflexão sobre esta forma de violência nas estruturas sociais. Para isso, 
a SecMulher - PE desenvolve ações que incidem nas crenças da sociedade, 
nos profissionais especializados e nas instituições públicas de ensino. Nessa 
perspectiva, o presente Programa tem como objetivos: ampliar o acesso da 
população à informação sobre a violência contra as mulheres; promover a 
formação de profissionais que atuam nos serviços que compõem a Rede de 
Atendimento das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar; e 
criar espaços de discussão e debate entre o corpo docente e discente para a 
construção da igualdade de gênero.
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(iii) Proteção para as Mulheres - O Programa de Proteção é dirigido ao 
atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, 
com serviços de média e alta complexidade voltados para garantir segurança, 
acompanhamento jurídico e psicossocial. O Programa se estrutura em três 
subprogramas: Serviço de Abrigamento, Atendimento e Proteção às Mulheres 
em Situação de Violência Doméstica, sob Risco de Morte; Estímulo à Criação e 
Funcionamento de Centros Especializados de Atendimento à Mulher; e Forta-
lecimento da Rede sócio assistencial para Mulheres em Situação de Violência.

(iv) Justiça para as Mulheres - Punição para os Agressores - Este Programa 
integra um conjunto de ações articuladas entre diferentes poderes e institui-
ções para fortalecer e ampliar as medidas adotadas pelo Estado e pactuadas 
no âmbito da Câmara Técnica para o Enfrentamento da Violência de Gênero 
contra as Mulheres do Pacto Pela Vida. A execução dessas ações envolve o 
conjunto das Secretarias Estaduais, os sistemas de Segurança Pública e Justi-
ça e os Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres.

Patrulha Maria da Penha - Implantada em setembro de 2013, realiza ati-
vidades de policiamento de caráter ostensivo e preventivo com o objetivo de 
fiscalizar o cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência por parte dos 
agressores, através de visitas domiciliares às mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. Em 2015, a assinatura da Portaria Conjunta SDS/SEC-
MULHER-PE Nº 041/2015 representou um avanço ao estabelecer as atribui-
ções da SecMulher-PE e da Polícia Militar referente a execução da Patrulha 
Maria da Penha, além de estabelecer procedimentos e fluxos para a interiori-
zação do Patrulha.

190 Mulher – Em funcionamento desde janeiro de 2014 e instituído através 
da Portaria Conjunta SDS/SECMULHER-PE Nº 053, de 06 de novembro de 
2015, tem como objetivo cadastrar mulheres em situação de violência e/ou 
sob risco de morte, através do Centro de Operações da Polícia Militar-COPOM 
no Centro Integrado de Operações de Defesa Social-CIODS, lhes garantindo 
condição de prioridade na abordagem emergencial da Polícia Militar, quando 
utilizar o serviço 190, em todo o território Pernambucano.

Monitoramento Eletrônico para Agressores de Mulheres – O Serviço de 
Monitoramento Eletrônico atende as mulheres em situação de violência do-
méstica desde dezembro de 2013 e foi instituído através da Portaria Conjunta 
SJDH/SECMULHER-PE Nº 050/2015. Este serviço tem o objetivo de salvaguar-
dar a integridade física e psicológica das mulheres por meio de uma Medida 
Cautelar deferida via decisão judicial. O monitoramento consiste na fixação da 
tornozeleira no agressor e na entrega do GPS para a mulher.

(v) Enfrentamento da Violência Urbana com Recorte de Gênero - Este 
Programa tem como objetivo promover e articular ações preventivas, intera-
tivas e transversais visando contribuir para a segurança e melhoria da qua-
lidade de vida das mulheres, bem como assegurar-lhes o direito de transitar 
com segurança no espaço público. O referido programa tem dois focos: a pre-
venção e o enfrentamento do assédio e violência sexual e o atendimento às 
populações femininas usuárias de Crack e outras drogas e aquelas que vivem 
em conflito com a lei.
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(vi) Sistematização de Dados e Produção de Conhecimento - O Pro-
grama de Produção de Conhecimento e Sistematização de Dados tem por 
objetivo garantir à população e à Rede de Enfrentamento da Violência contra 
a Mulher um acervo especializado sobre a temática. Está estruturado em dois 
subprogramas: Sistematização de dados e produção de conhecimentos a par-
tir das experiências e práticas adotadas pela SecMulher-PE.

(vii) Mulher e Saúde Pública - O Programa Mulher e Saúde Pública é exe-
cutado pela SecMulher-PE em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e 
órgãos afins, com a finalidade de articular e promover estratégias que subsi-
diem políticas públicas de atenção à saúde da mulher. O Programa está dis-
tribuído em 02 subprogramas: Saúde Integral da Mulher; e Enfrentamento ao 
Impacto da Violência Doméstica e Sexual na Saúde das Mulheres, Meninas e 
Adolescentes.

O Gráfico 8, 9 e 10 e o Mapa 1 a seguir demonstram um panorama dos resul-
tados alcançados pelos serviços oferecidos pela SecMulher-PE, os quais estão 
voltados diretamente para o atendimento e proteção às mulheres em situação 
de violência doméstica e familiar em Pernambuco.

Gráfico 8. Mulheres inseridas nos Programas de Proteção SecMulher-PE

* Implantado pela Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE) e pela Secretaria Executiva de Ressocializa-
ção (SERES) em 2013, foi instituído pela Portaria Conjunta SJDH/SECMULHER-PE nº 050/2015. Os dados se referem 
ao período de 1° de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2018;
** Implantado pela Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE) e pela Secretaria de Defesa Social (SDS) 
em 2013, foi instituído pela Portaria Conjunta SDS/SECMULHER-PE nº 053/2015. Os dados se referem ao período de 
1° de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2018;
*** Implantada pela Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE) e pela Secretaria de Defesa Social (SDS) 
em 2013, foi instituída pela Portaria Conjunta SDS/SECMULHER-PE nº 041/2015. Os dados se referem ao período de 
1° de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2018;
**** Implantado pela Secretaria da Mulher de Pernambuco em 2007, foi instituído pela Lei Estadual nº 13.977/2009. 
Os dados se referem ao período de 1° de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2018.
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Gráfico 9. Formação de Profissionais e População em Geral (2014-2017) 
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Mapa 1. Ações do Programa de Prevenção – Campanhas Educativas (2015-2017)

Campanhas realizadas:

• Violência contra a Mulher é Jogo Sujo
• Campanha de Enfrentamento ao Assédio Sexual nos Transportes
• Basta de Violência contra a Mulher
• Violência contra a Mulher é Coisa de Outra Cultura 
• Violência contra a Mulher Não dá Frutos 
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2.3 A Rede de Enfrentamento da Violência de Gênero contra a Mulher 
em Pernambuco

A Rede de Enfrentamento da Violência de Gênero contra as Mulheres em Per-
nambuco é composta por instituições e serviços governamentais, não-gover-
namentais e a comunidade, com ações articuladas para promover:  a preven-
ção da violência, políticas que garantam o empoderamento e construção da 
autonomia das mulheres, os seus direitos humanos, a responsabilização dos 
agressores e a assistência qualificada às mulheres em situação de violência. 

Neste sentido, essas instituições e serviços visam atuar em consonância com 
a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres que são: 
combate, prevenção, assistência e garantia de direitos – e dar conta da 
complexidade do fenômeno da violência contra as mulheres.

Portanto, é imprescindível que todas as instituições atuantes na rede de en-
frentamento sejam formuladoras, fiscalizadoras e executoras de políticas vol-
tadas para as mulheres.  Neste sentido, podemos destacar as contribuições 
dos organismos de políticas para as mulheres, ONGs feministas, movimentos 
de mulheres, conselhos dos direitos das mulheres, outros conselhos de con-
trole social.

A rede de enfrentamento composta por serviços/programas, executados pe-
los poderes Executivos e de Justiça dentre eles: universidades; órgãos fede-
rais; estaduais e municipais responsáveis pela garantia de direitos (habita-
ção, educação, trabalho, seguridade social, cultura);  serviços especializados 
e não-especializados de atendimento às mulheres em situação de violência 
(que compõem a rede de atendimento); bem como os órgãos voltados para 
a responsabilização dos agressores. Todos envolvidos no enfrentamento da 
violência de gênero contra a Mulher.

Pernambuco é vanguarda na estruturação da rede de enfrentamento da vio-
lência contra a mulher. Foi o segundo estado da federação a instituir uma 
Delegacia de Policia de Prevenção e Repressão aos Crimes contra a Mulher a 
(1ª DEAM do Recife), no ano de 1985.  Em 1990, Pernambuco cria a Delegacia 
de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes contra a Mulher com sede no 
município de Jaboatão dos Guararapes, sendo a segunda Delegacia da Mulher 
de Pernambuco. Em seguida cria no ano de 1991, a terceira Delegacia de Po-
licia de Prevenção e Repressão aos Crimes contra a Mulher com sede no mu-
nicípio de Petrolina e em 2002 cria a quarta Delegacia de Policia de Prevenção 
e Repressão aos Crimes contra a Mulher com sede no município de Caruaru.

O estado de Pernambuco, integrando-se à política nacional e internacional de 
proteção aos direitos humanos das mulheres, vem construindo, desde 2007, 
marcos legais para o enfrentamento da violência contra as mulheres, como 
leis e organismos estaduais e municipais de política para mulheres. Ao longo 
desses 12 anos, a Rede de Enfrentamento foi se expandindo e hoje se apre-
senta com 565 equipamentos, apresentando ano a ano aumento na estrutu-
ração dos serviços de atendimento as mulheres em situação de violência de 
gênero. Como podemos verificar na tabela e gráficos a seguir.
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2.4 – Adesão às Diretrizes Nacionais do Feminicídio e a Assessoria da 
ONU Mulheres.

O crescimento da violência letal contra mulheres e meninas é um fator preo-
cupante e persistente na América Latina, apesar de avanços nos mecanismos 
formais de proteção e nas políticas públicas. Tendo isso em vista, após um 
longo processo de consulta, em 2014 os escritórios regionais do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) e da ONU 
Mulheres finalizaram o Modelo de Protocolo Latino-americano para investigar 
mortes violentas de mulheres por razões de gênero (femicídio/feminicídio). 
O Brasil foi selecionado como país piloto para realizar a adaptação desse do-
cumento para a realidade brasileira com vistas e melhorar a resposta do esta-
do ao grave fenômeno dos assassinatos de mulheres. 

Ao longo de 2015, o escritório brasileiro da ONU Mulheres, em parceria com 
o Governo Federal, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República (SPM/PR) e do Ministério da Justiça, instituíram um 
Grupo de Trabalho Interinstitucional para adaptar o modelo de protocolo e em 
2016 foi lançado o documento Diretrizes Nacionais para investigar, processar 
e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres (femini-
cídios). 

Tipo do Serviço Total
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 11
Organismo Municipal de Políticas para as Mulheres 185
Organismo Estadual de Políticas para as Mulheres 1
Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência 37
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 10
Núcleo de Apoio à Mulher (NAM / Ministério Público) 2
Defensoria Pública Especializada na Defesa da Mulher em Situação de Violencia 1
Coordenadoria da Mulher do TJPE 1
Unidade de Saúde voltada para o Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência 
Doméstica, Familiar e/ou Sexual / Aborto Previsto em Lei 16

Unidade da Polícia Cientifica - IML (perícia traumatológica e sexológica) 9
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 70
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 1
Núcleo de Estudos de Gênero e Enfrentamento da Violência contra a Mulher 208
Rede de Casas-Abrigo (Serviço de Abrigamento da SecMulher-PE) 4
Centro de Monitoramento Eletrônico de Reeducandos 1
Central Estadual de Apoio e Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas 4
Patronato Penitenciário 1
Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência 1
Centro Estadual de Combate à Homofobia 1
Ouvidoria da Mulher – Central de Tele atendimento Cidadã Pernambucana 1
Total Geral 565
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Na primeira etapa de implementação das Diretrizes foram definidos 5 esta-
dos piloto para adaptar o documento nacional para as realidades estaduais 
(MA, MS, PI, RJ SC). Em 2017 o Estado de Pernambuco, por meio da Secre-
taria da Mulher, formalizou o pedido a ONU Mulheres e convida a consultora 
Wânia Pasinato para participar do Seminário: Da Lei Maria da Penha à 
Lei do Feminicídio, alusivo aos 10 anos da Lei Maria da Penha. Na ocasião 
foi realizado também reuniões com a Câmara Técnica de Enfrentamento da 
Violência de Gênero contra a Mulher e formação com a Rede de Estadual de 
Enfrentamento da Violência de Gênero contra a Mulher, em que participaram 
policiais militares, delegadas da mulher, polícia científica, juízas das Varas de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, promotores de justiça, de-
fensores, gestoras dos Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres, 
equipes dos Centros Especializados de Atendimento a Mulher, técnicos da rede 
de atendimento (assistência social, saúde e educação, secretaria de justiça e 
direitos humanos), movimento de mulheres e outros, perfazendo cerca de 200 
profissionais envolvidos.

A Câmara Técnica de Enfrentamento da Violência de Gênero contra a Mulher 
do Pacto pela Vida, desde o agosto do referido ano, foca o planejamento para 
elaborar o Protocolo de Pernambuco e dentre as ações conseguiu elaborar os 
decretos: Decreto nº 44.950, de 4 de setembro de 2017 que dispõe sobre 
o registro de ocorrência do crime de feminicídio, previsto no inciso VI do art. 
121 do Código Penal. Em que substitui a nomenclatura “crime passional” e 
institui o termo “feminicídio” nos Boletins de Ocorrência que se referem a re-
gistros de CVLIs contra mulheres no estado;  Decreto nº 44.951, de 4 de 
setembro de 2017 que institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Fe-
minicídio (GTIF) para aplicar no âmbito do Estado de Pernambuco as diretrizes 
nacionais para investigar, processar e julgar, com perspectiva de gênero, as 
mortes violentas de mulheres. Em 13 de novembro de 2017, a deputada Es-
tadual Simone Santana, propõe que o dia 05 de Abril seja instituído como 
o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, em alusão ao assassinato de 
Mirella vítima de feminicídio no mesmo ano.

A Secretaria da Mulher, SecMulher-PE, coordenadora da Câmara Técnica de 
Enfrentamento da Violência de Gênero contra a Mulher do Pacto pela Vida, 
ficou responsável pela coordenação do processo de construção do Protocolo 
Estadual. Para tanto promoveu a formação para o alinhamento conceitual  de 
gênero com o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Feminicídio (GTIF), 
além de articular reuniões de trabalho para revisão dos documentos estaduais 
para inclusão da perspectiva de gênero nos procedimentos para investigar, 
processar e julgar,  as mortes violentas de mulheres no Estado de Pernam-
buco e  elaborar juntamente com as instituições seus respectivos  Planos de 
Atividades.  

Conforme o Decreto nº 44.951 no Art. 2º, o Grupo de Trabalho de que trata o 
art. 1º será coordenado pela Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco e 
terá na sua composição, representantes das seguintes instituições: I - Secre-
taria da Mulher; II - Secretaria de Defesa Social; III - Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos; IV - Secretaria Estadual de Saúde; V - Tribunal de Justiça 
de Pernambuco; VI - Ministério Público de Pernambuco; e VII - Defensoria 
Pública de Pernambuco. Assim, se destacando de outros Estados por incluir 
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as secretarias de Saúde e de Justiça e Direitos Humanos na elaboração do 
protocolo.

Em maio de 2018 realizamos o primeiro ciclo de monitoramento com a ONU 
Mulheres, com a participação da consultora Aline Yamamoto. Onde foram rea-
lizadas reuniões de trabalho para devolução das observações aos documen-
tos elaborados pelas instituições. Neste momento, pactuamos o período para 
revisão de documentos e determinamos o mês de agosto – alusivo a come-
moração dos 12 anos da Lei Maria da Penha – para entrega do relatório às 
instituições e à sociedade. 

Cada instituição elaborou suas atribuições no Protocolo de forma autônoma, 
tendo como princípio a construção de um documento inerente à cada uma. 
Dentre as sete instituições envolvidas, destacamos o processo da Polícia 
Científica e da Secretaria Estadual de Saúde, que mobilizaram grupos de 
trabalho internos para elaborar um protocolo institucional, com procedimen-
tos específicos e minuciosos para atuação em casos de feminicídio.
 
Como resposta às demandas da população feminina a SecMulher-PE, junta-
mente com o Grupo de Trabalho Interinstitucional do Feminicídio, apresenta o 
Protocolo ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Estado de Pernam-
buco (CEDIM), à Câmara Técnica de Enfrentamento da Violência de Gênero 
contra a Mulher do Pacto pela Piva e à sociedade pernambucana no seminário 
“Diretrizes Estaduais para Prevenir, Investigar, Processar e Julgar o Feminicí-
dio”, em alusão aos 12 anos da Lei Maria da Penha. 
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Parte ii
Protocolo de Feminicídio de 
Pernambuco: Diretrizes Estaduais 
para Prevenir, Investigar, Processar 
e Julgar as Mortes Violentas de 
Mulheres com perspectiva de Gênero
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Capítulo 3. Diretrizes Estaduais para Prevenir, Investigar, Processar 
e Julgar as Mortes Violentas de Mulheres com Perspectiva de Gênero

3.1 Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE)

Em março de 2015 é sancionada a Lei nº 13.104 – Lei do Feminicídio, que 
alterou o Código Penal Brasileiro para inserir o feminicídio como forma de ho-
micídio qualificado e como crime hediondo. A lei dá visibilidade à discrimina-
ção, à opressão, à desigualdade e à violência sistemática contra as mulheres 
pelo fato de serem mulheres. Neste sentido, é reforçada a responsabilidade da 
sociedade e do Estado quanto à intolerância a esses crimes.

Ao mesmo tempo em que alerta as instituições dos sistemas de Segurança 
e Justiça e, sobretudo, a sociedade para a não aceitação da nomenclatura 
de “crime passional” ou de foro íntimo, passando a tratá-lo como um grave 
problema social que afeta as mulheres por sua condição de ser mulher, a Lei 
do Feminicídio reforça o compromisso de modificar a atuação do Sistema de 
Justiça Criminal calcada em estereótipos de gênero e na discriminação contra 
as mulheres. Considera, por fim, a impunidade, como resultado do processo 
de não reconhecimento da violência baseada no gênero como crime, desde a 
investigação até a decisão judicial.

Desde a instituição da Secretaria da Mulher, Pernambuco executa a Política 
de Enfrentamento da Violência de Gênero contra a Mulher e Ações de Apoio 
à Saúde com sete programas que representam a síntese das estratégias fun-
damentais na formulação, implementação e acompanhamento das ações de 
enfrentamento da violência de gênero.

 Ressaltamos como ação estratégica de alta complexidade o Serviço de Abri-
gamento, Atendimento e Proteção às Mulheres em Situação de Violência Do-
méstica e Familiar sob Risco de Morte. Pernambuco dispõe de uma rede es-
tadual de 04 Casas-Abrigo localizadas em regiões distintas do Estado, com 
endereço sigiloso para proteção de mulheres e seus dependentes ameaçados 
de morte por violência doméstica, com capacidade de atendimento para 120 
pessoas. Existente há 12 anos, este serviço atendeu 876 mulheres e 1.466 
dependentes de janeiro de 2007 a junho de 2018, totalizando 2.342 pessoas 
protegidas. É importante frisar que nenhuma dessas mulheres protegidas 
nas Casa-Abrigo foram vítimas de feminicídio.

Uma ação de impacto no enfrentamento da violência de gênero contra a mu-
lher no estado é o Programa Justiça para as Mulheres: Punição para os 
Agressores, com os serviços: Patrulha Maria da Penha, 190 Mulher e 
Monitoramento Eletrônico para Agressores de Mulheres. Este Progra-
ma, no período de janeiro 2015 a junho de 2018, protegeu 12.728 mulheres 
ameaçadas por violência de gênero. 

Outra iniciativa que colabora diretamente com enfrentamento ao feminicídio 
é o Programa de Prevenção e Formação, que desde 2015 tem enfatizado nas 
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Campanhas Educativas o tema do enfrentamento ao feminicídio. As campa-
nhas alcançaram 2.587.983 pessoas em ações e eventos, como o Carna-
val, a Páscoa, o Ciclo Junino, os Festivais Culturais e o Ciclo Natalino.

Com ênfase na prevenção, a SecMulher-PE se compromete, também, com a 
coordenação para a implementação das recomendações deste documento. 
Através das ações pactuadas no plano de ações, deverá incorporar em seu 
planejamento para 2019 ações de coordenação para implementação das Dire-
trizes Estaduais para Prevenir, Investigar, Processar e Julgar as Mortes Violen-
tas de Mulheres com Perspectiva de Gênero.

Ações pactuadas: 

• Monitoramento, planejamento, avaliação e replanejamento das ações 
pactuadas com o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o feminicídio 
(GTIF); 

• Formação sistemática de alinhamento conceitual sobre gênero para os pro-
fissionais que atuam nas instituições do Grupo de Trabalho Interinstitucio-
nal sobre o feminicídio (GTIF);

• Assessoria às instituições no Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o 
feminicídio (GTIF) para implantação das recomendações as Diretrizes Na-
cionais de Enfrentamento ao Feminicídio;



39

3.2 SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco - SJDH, órgão da 
Administração Direta do Poder Executivo Estadual, foi instituída nos termos 
da Lei nº 15.452, de 15 de janeiro de 2015 e tem por finalidade e competên-
cia, dentre suas atribuições, articular, planejar, coordenar, controlar, propor e 
executar, as atividades múltiplas inseridas na política pública para as áreas de 
justiça, direitos humanos e promoção da cidadania, com vistas ao desenvolvi-
mento social do Estado e garantia dos direitos fundamentais da pessoa.

O Decreto n° 42.633, de 4 de fevereiro de 2016, que regulamenta as ativi-
dades da SJDH, prevê em sua estrutura organizacional as Secretarias Exe-
cutivas: a) de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor; b) de Direitos 
Humanos e c) Ressocialização, que desenvolvem atividades no enfrentamento 
da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme  a seguir:

3.2.1 Secretaria Executiva de Justiça e Promoção dos Direitos 
do Consumidor 

3.2.1.1 Gerência de Penas Alternativas e Integração Social – GEPAIS

A Gerência de Penas Alternativas e Integração Social – GEPAIS, da Secretaria 
Executiva de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor e da Secretaria 
de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, foi criada nos termos da Lei n.º 
15.452/2015 dos Decretos n.º 33.476/2009 e 29.672/2006, integra o Plano 
Estadual de Segurança Pública - PESP/2007 (Pacto Pela Vida). 

A GEPAIS é o órgão responsável pelo planejamento, fiscalização e monitora-
mento da política estadual de penas e medidas alternativas, de forma inte-
grada e descentralizada. É através da mesma que se promove a estrutura-
ção, coordenação e monitoramento das Centrais de Apoio às Medidas e Penas 
Alternativas – CEAPA´s, junto aos juizados especiais e varas criminais nas 
comarcas das regiões de desenvolvimento do Estado de Pernambuco e região 
metropolitana da cidade de Recife, distribuídas em 12 (doze) unidades.
 
A Central de Apoio às Medidas e Penas Alternativas - CEAPA é o órgão executor 
da GEPAIS, criado para dar suporte técnico-operacional junto ao sistema de 
justiça no sentido de promover a execução e acompanhamento das medidas 
e penas alternativas, possibilitando o adequado monitoramento das alternati-
vas penais à prisão, de forma condizente com a realidade de cada cumpridor, 
através da articulação com o poder público local e a rede social formada em 
cada comarca, que disponibiliza as vagas e os serviços necessários para a in-
tegração social do cumpridor. 

No ano passado foi instituída a Política Estadual de Alternativas Penais, atra-
vés da Portaria SJDH/PE n.º 57, de 30 de junho de 2017, com o objetivo de 
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desenvolver ações, projetos e estratégias voltadas ao enfrentamento do en-
carceramento em massa e à ampliação da aplicação de alternativas penais à 
prisão, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade.

Para os fins desta lei, as alternativas penais abrangem as penas restritivas 
de direitos; transação penal; suspensão condicional do processo; suspensão 
condicional da pena privativa de liberdade; conciliação, mediação e técnicas 
de justiça restaurativa; medidas cautelares diversas da prisão (audiência de 
custódia) e grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

Em 2014, foi implantado nas CEAPAs o serviço de responsabilização e educa-
ção para homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
com o objetivo de proporcionar um espaço efetivo de verbalização, propício 
ao desencadeamento de uma reflexão crítica a respeito dos fatores que os 
levaram até a presença da Justiça, privilegiando a questão da violência de 
gênero, a fim de mobilizar um processo de mudança com vistas a interromper 
o ciclo de violência instaurado entre esses homens e as mulheres em situação 
de violência e engajá-los no processo de prevenção de violência intrafamiliar 
e de promoção da equidade de gênero.

O trabalho com homens autores de violência doméstica e familiar contra a 
mulher é uma parte importante das ações de enfrentamento à violência contra 
as mulheres, mas que ainda conta com poucos serviços no País. A Lei Maria 
da Penha prevê em seu artigo 35 que sejam criados, pela União, Estados e 
Municípios, centros e serviços para realizar atividades reflexivas, educativas e 
pedagógicas voltadas para os referidos homens. Os resultados esperados são 
a responsabilização do homem pela violência cometida, a desconstrução de 
estereótipos de gênero e a conscientização de que a violência contra as mu-
lheres, além de grave crime, é uma violação epidêmica de direitos humanos.

O estado de Pernambuco tem promovido os grupos reflexivos nos municípios 
de Caruaru, Garanhuns, Recife e Santa Cruz do Capibaribe e têm obtido gran-
de êxito. A ação é fruto de uma parceria com a Secretaria da Mulher do Estado 
de Pernambuco, que promoveu capacitação junto à equipe técnica da GEPAIS 
através de técnicas e mecanismos de sensibilização e responsabilização a se-
rem utilizadas nos grupos reflexivos.

Nos últimos anos os grupos reflexivos receberam mais de 883 participan-
tes, encaminhados pelo Poder Judiciário, complementarmente à aplicação da 
pena ou medida alternativa. Assim, o trabalho se soma a ações educativas e 
preventivas que buscam coibir o problema em duas frentes – evitando que 
o cumpridor volte a cometer outras violências e responsabiliza-lo legalmente 
sobre suas atitudes, através da construção de uma comunicação não violenta.
Nos grupos será abordada a desigualdade de gênero, que contemple as re-
lações desiguais de poder, elemento fundamental para diferenciar o trabalho 
pedagógico e de responsabilização de uma ação com caráter meramente as-
sistencial ao homem autor de violência, uma vez que a minimização da gravi-
dade da violência cometida teria efeito contrário ao esperado.
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A periodicidade dos grupos é quinzenal composta por no máximo 12 (doze) 
participantes realizada em 10 (dez) a 12 (doze) encontros, a depender da ne-
cessidade do grupo e avaliada pela equipe multidisciplinar. Cada reunião dura 
em média de 01 (uma) a 02 (duas) horas.

Ademais, é importante ressaltar que a GEPAIS através das CEAPA´s também 
desenvolvem a participação de campanhas educativas e panfletagem para 
divulgação do trabalho dos grupos reflexivos entre a sociedade civil e institui-
ções públicas e privadas, com material gráfico produzido pela SJDH específico 
para o desenvolvimento dessas atividades.

Por fim, ressaltamos que é realizada uma capacitação anual das equipes mul-
tidisciplinares das CEAPA´s sobre a temática do combate à violência contra 
a mulher e da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio em parceria com 
Secretaria da Mulher, em razão da articulação firmada na Câmara Técnica de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

3.2.1.2 Patronato Penitenciário
 
O Patronato Penitenciário de Pernambuco foi criado no ano de 2011, por inter-
médio da Lei nº 14.522 de 07 de dezembro de 2011, previsto na Lei de Exe-
cuções Penais (Lei nº 7.210/1984) e inserido no Plano Estadual de Segurança 
Pública “Pacto Pela Vida”, apresentando como objetivo a fiscalização do cum-
primento das regras impostas como condições à liberdade vigiada, ao livra-
mento condicional e ao regime de egressos dos estabelecimentos prisionais.
Além de fiscalizar a execução da pena imposta ao reeducando, o Patronato 
oferece assistência jurídica, psicológica, social, pedagógica e cultural a esse 
público, bem como promove convênios com órgãos públicos e empresas priva-
das, buscando a inserção dos reeducandos no mercado de trabalho, mediante 
o pagamento de salário mínimo, alimentação e vale transporte, objetivando a 
redução da reincidência criminal e a reintegração social dos beneficiados.

Atualmente, o Patronato Penitenciário de Pernambuco funciona no Edifício 04 
de outubro, na Rua Floriano Peixoto, nº 141, Santo Antônio. Ademais, o Pa-
tronato Penitenciário possui 03 (três) núcleos no interior do estado (Caruaru, 
Santa Cruz do Capibaribe e Petrolina), sendo que os de Caruaru e Petrolina 
funcionam permanentemente e com equipes próprias, enquanto o núcleo de 
Santa Cruz do Capibaribe funciona de forma itinerante, uma vez que é des-
locada uma equipe da Capital, mensalmente, para atender o público daquele 
Município.

Não restam dúvidas de que o atendimento ao público feminino do Patronato 
é fundamental no processo de conscientização quanto às diversas formas de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, contribuindo para a interrup-
ção do ciclo de violência. 

Em suma, o desafio a ser vencido é manter o vínculo com as reeducandas 
conscientizando-as das formas de empoderamento feminino através do estu-
do e trabalho, mostrando que as mesmas podem transformar suas realidades.
Diante disso, foi implantado o programa “Patronato Mulher”, que consiste em 
rodas de diálogo entre mulheres, e está funcionando, permanentemente, no 
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Patronato Caruaru. Em Recife, o programa foi iniciado no dia 20 de junho de 
2018, com a implantação da Central de Atenção ao Egresso e Família (CAEF), 
reunindo áreas jurídica e psicossocial do Patronato Penitenciário.

Ademais, o Patronato já estabeleceu em seu planejamento a realização de 
capacitações anuais das equipes multidisciplinares, com foco no combate à 
violência contra a mulher, no contexto das Leis Maria da Penha e do Femini-
cídio. As referidas capacitações têm como objetivo principal o fortalecimento 
do Programa “Patronato Mulher”, com a qualificação das equipes e ampliação 
dos atendimentos. 

Quanto ao público masculino atendido pelo Patronato Penitenciário (regime 
aberto, livramento condicional e egressos), a partir de janeiro de 2019, serão 
implementadas, permanentemente, palestras de conscientização sobre as im-
plicações da Lei Maria da Penha e do Feminicídio para os autores de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, visando à educação e responsabilização 
dos mesmos. Representa, assim, um trabalho de intervenção social sem pre-
cedentes em nosso Estado.

Por fim, o cenário ora trazido revela a importância do trabalho de conscien-
tização, educação e responsabilização para os homens autores de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, acompanhados pelo Patronato, e do pro-
cesso de ressignificação das nossas reeducandas, vítimas das mais diversas 
violências. Assim sendo, a implementação do protocolo do feminicídio traduz 
o comprometimento da SJDH na prevenção à violência de gênero. 

3.2.2 Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES 

3.2.2.1 Centro de Monitoramento Eletrônico - CEMER

O Centro de Monitoramento Eletrônico de Reeducandos foi criado em 07 de 
novembro de 2011, inserido no Plano Estadual de Segurança Pública “Pacto 
Pela Vida”, apresentando como objetivos a fiscalização do cumprimento das 
regras impostas como condição à liberdade vigiada aos reeducando do semia-
berto, presos provisórios e medidas cautelares.

 A fiscalização através da monitoração eletrônica apresenta-se como uma fer-
ramenta de reintegração social. Os reeducandos são monitorados no trabalho 
externo, em empresas públicas e privadas conveniadas, possibilitando saídas 
diárias com retorno ao final do dia. Além disso, a implantação do “Trabalho 
Externo Harmonizado” possibilita o retorno às suas residências ao final do 
trabalho.

Órgãos parceiros: 

• Secretaria da Mulher - parceria na fiscalização eletronicamente dos agres-
sores de violência doméstica e proteção às vítimas;
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• Polícia Militar/CIODS - parceria na fiscalização e captura dos monitorados;

• TJPE - criação da Instrução Normativa Nº 15/2016, regulamentando a so-
licitação de monitoração eletrônica, em todas as suas modalidades no âm-
bito do estado de Pernambuco.

Atualmente, o CEMER está localizado na Rua Gervásio Pires, 850, Santo Ama-
ro, Recife – PE, Fone: (81) 3184-2159, com funcionamento de 24h/d. Adi-
cionando-se à sede, ainda possui núcleos nas unidades prisionais de Abreu e 
Lima, Itamaracá, Canhotinho, Salgueiro e Petrolina.  

Observa-se a necessidade de palestras para conscientização sobre as impli-
cações da Lei Maria da Penha e do Feminicídio para os homens autores de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, além das orientações que o CE-
MER, diariamente, já repassa aos reeducandos, sendo de grande importância 
para a proteção das vítimas no processo de ressocialização dos agressores, a 
fim de evitar a reincidência nos crimes contra a Mulher.

Em síntese, a missão é repassar as regras do monitoramento eletrônico aos 
homens de violência doméstica e implicações da Lei Maria da Penha e do Fe-
minicídio, com foco na obediência às regras, criando uma rede de proteção 
às vítimas, com a utilização de equipamentos de monitoração eletrônica de 
tecnologia GPRS e GPS, em que a vítima de violência recebe um equipamento 
para a sua proteção e rastreamento do agressor.

Com a utilização desses equipamentos é possível delimitar áreas de exclusão, 
onde o agressor não poderá adentrar, e em alguns casos, áreas de inclusão 
com recolhimento noturno, de acordo com a decisão judicial, onde o agressor 
terá que se recolher durante um determinado período. E em caso de des-
cumprimento das regras, as violações são repassadas ao judiciário, que, por 
sua vez, tomará as medidas cabíveis, podendo ocasionar prisão ao agressor 
por descumprimento de medida cautelar. Em contrapartida, o monitoramento 
eletrônico, junto com as orientações para o cumprimento das medidas caute-
lares, contribui para a construção da ressocialização do agressor, evitando a 
reincidência nos crimes de violência doméstica.

A presente realidade reforça a ideia de que a conscientização e a orientação 
na utilização da monitoração eletrônica por parte traz uma maior segurança 
as vítimas monitoradas eletronicamente. É uma iniciativa social que contribui 
para a construção de resultados concretos e eficazes no processo de ressocia-
lização, tornando imprescindível a inserção do CEMER no Protocolo do Femi-
nicídio de Pernambuco. 
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3.2.3 Secretaria Executiva de Direitos Humanos 

3.2.3.1 Centro Estadual de Apoio às Vitimas de Violência – CEAV

O Centro Estadual de Apoio às Vitimas de Violência (CEAV) atende, preferen-
cialmente, às famílias vítimas de crimes letais e intencionais CVLI. O atendi-
mento é realizado pela equipe técnica formada por profissionais da área de 
Psicologia, Direito e Serviço Social, constituindo-se como um instrumento na 
prevenção, enfrentamento e reparação da violência e na promoção da cida-
dania. 

A intervenção do CEAV se respalda na valorização dos familiares de vítimas de 
CVLI, reafirmando o compromisso do Estado à luz dos Direitos Humanos na 
ressignificação das vidas destes familiares. Entendendo que a maioria do pú-
blico atendido são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, 
risco social, ameaça de morte, e dependiam, financeira e emocionalmente, da 
vitima direta, e sua morte impacta de forma brusca e dolorosa. A família em 
tela, na maioria das vezes não conhece seus direitos e nem como acessá-los, 
ou encontra-se em situação de ameaças necessitando de orientação acerca 
das formas de proteção ou como acessar a rede socioassistencial. 

O programa tem, em sua atuação, a prevenção social do crime e da violência, 
dando suporte psicossocial/jurídico às famílias atingidas por homicídios na Re-
gião Metropolitana de Recife, Olinda e Jaboatão, prioritariamente, mulheres, 
crianças, adolescentes e adultas jovens, bem como aos crimes de extrema 
perversidade e execução, causando grande repercussão no Estado.

Principais Ações Desenvolvidas:

• Visita semanal ao IML a fim de obter a relação de nomes de vítimas de CVLI 
e contato dos familiares;

• Abordagem às famílias por contato telefônico ofertando os serviços espe-
cializados do CEAV;

• Acolhimento e Atendimento Técnico especializado com Psicólogas, Assis-
tente Social e Advogados com o objetivo de perceber as necessidades das 
famílias das vitimas através da visita domiciliar e/ou na sede do CEAV 
prestando as devidas orientações e encaminhamentos a Rede de Serviços;

• Acompanhamento dos inquéritos das vítimas até sua conclusão;

• Encaminhamentos e acompanhamento das famílias no acesso aos progra-
mas sociais, politica de educação, política de saúde, Defensoria Pública e 
acesso a demais órgãos competentes da rede de serviços;
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• Mobilização e articulação através de visitas institucionais e reuniões men-
sais com os gestores e profissionais nos municípios na divulgação do servi-
ço desenvolvido pelo CEAV.

3.2.3.2 Centro Estadual de Combate à Homofobia – CECH

O Centro Estadual de Combate à Homofobia (CECH) é um programa da Secre-
taria Executiva de Direitos Humanos, pasta da Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos do Estado de Pernambuco. Integra o Sistema Estadual de Proteção 
à Pessoa (SEPP) e visa combater a discriminação e violência contra lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais e promover o respeito e 
a cidadania desta população em todo o território pernambucano.

Atualmente, o CECH possui uma equipe multidisciplinar que é composta por 
oito profissionais: duas Advogadas, um Assistente Social, duas Psicólogas e 
dois Assistentes Administrativos que atuam sob a orientação da coordenado-
ra-geral. 

O programa atua em dois eixos principais: promoção e proteção, tendo como 
premissa a garantia de direitos à população LGBT. No eixo da proteção, garan-
te-se o atendimento psicossocial e jurídico especializado às vítimas de LGB-
Tfobia e seus familiares, bem como a intervenção junto a contextos específi-
cos, como população em situação/vivência de rua e pessoas em privação de 
liberdade. Este atendimento se dá por demanda espontânea (LGBT vítimas de 
violência que procuram o Centro) e/ou através de denúncias do Dique 100.

Dentro do eixo de promoção, o CECH facilita momentos de formação e capa-
citação junto aos Gestores/as, rede de serviços públicos e privados, sensi-
bilizando e qualificando as/os profissionais para o atendimento humanizado 
às demandas LGBT, e para o conhecimento, por parte das/os servidores/fun-
cionários, das normativas próprias de sua política para assegurar os direitos 
a essa população. O Centro também promove ações de mobilização social e 
empoderamento do sujeito, através de rodas de diálogo, fóruns, seminários, 
oficinas e campanhas publicitárias sociais, para sensibilização da população 
em geral, a fim de superar a discriminação e a violência contra essa população 
e promover a cidadania desta população em todo o Estado de Pernambuco.

3.2.3.3 Programas de Proteção à Pessoa

O sistema estadual de proteção à pessoa, conta com programas de defesa de 
Direitos Humanos, com foco na vida, sendo o Programa de Proteção a Crian-
ças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM, Programa de Proteção a 
Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte – PROVITA, Programa de Pro-
teção a Defensores de Direitos Humanos Ameaçados de Morte – PEPDDH e o 
Núcleo de Acolhimento Provisório – NAP.
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Desta feita, havendo casos de feminicídio que se encaixem no perfil dos ci-
tados programas, o SEPP irá realizar o acolhimento, inclusive dos familiares, 
possibilitando a proteção dos mesmos em local diverso e seguro, com a devi-
da reinserção social.

Conclusão 

A violência doméstica e familiar deve ser interpretada como questão de se-
gurança pública, pois ultrapassa o limite de meros conflitos intra familiar e 
merece atenção especial do Estado, em razão da gravidade e da alta incidên-
cia da violência sofrida pelas mulheres. Logo, se faz necessária a elaboração 
de uma política estatal especializada, que enseja, para sua efetiva produção 
de efeitos, a integração entre a legislação vigente e o comprometimento das 
políticas públicas protetivas.

A Lei do Feminicídio foi elaborada para conceder visibilidade a violência siste-
mática sofrida pelas mulheres, que em sua forma mais extrema, culmina na 
morte. A principal pretensão da referida lei foi conceder maior notoriedade e 
atenção a esse tipo de crime, trazendo para a noção de homicídio a questão 
de gênero. A tipificação caracterizou-se pela premente necessidade de imple-
mentação de políticas públicas com o objetivo de melhorar a condição de vul-
nerabilidade dessas mulheres, concorrendo para uma mudança significativa 
dos valores hegemônicos que tem justificado a violência contra as mesmas. 

A inclusão da qualificadora ao tipo penal do homicídio representou mais do 
que uma punição aos homens autores de violência contra as mulheres, mas 
sim um reflexo da luta pela transformação da sociedade e pela superação de 
valores sexistas e de desigualdade de gênero que ainda sustentam muitas 
relações sociais.

A superação da violência contra as mulheres é um dever de todos, preconiza-
do inclusive pela Declaração dos Direitos Humanos. Pois, a cultura da violência 
enfraquece o ideal de igualdade entre gêneros e favorece a discriminação. 
Diante disso, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, por intermédio de 
seus programas, vem contribuindo para a concretização do Protocolo do Fe-
minicídio do Estado de Pernambuco, através da implantação de uma rede de 
serviços, que visam, acima de tudo, contribuir com a redução da violência de 
gênero, promover a conscientização e a reflexão dos agressores e a proteção 
às vítimas.
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3.3 SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

3.3.1 Plano de Atividades do Protocolo de Feminicídio 
no Âmbito da Saúde

A Organização Mundial da Saúde define violência como o “uso intencional de 
força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra 
pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibi-
lidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvol-
vimento ou privação”. A violência contra a mulher configura-se como um gra-
ve problema de saúde pública, em virtude do elevado número de vítimas que 
acomete e pela magnitude de sequelas orgânicas e emocionais produzidas.

A Atenção Básica, através das suas equipes, tem papel importante na identifi-
cação das violências, tendo em vista a atuação mais próxima das pessoas nos 
seus territórios. Portanto, os profissionais devem conhecer a rede interseto-
rial do seu município garantindo a atenção integral e o cuidado compartilhado 
com outros serviços, promovendo ações de prevenção, proteção e assistência 
às mulheres e famílias vítimas de violências.

Os serviços da rede de saúde devem assegurar cada etapa do atendimento 
que for necessária, promovendo a Atenção Integral às Mulheres em Situação 
de Violência incluindo o acolhimento, notificação imediata do caso, atendi-
mento multidisciplinar, exames clínicos, ginecológicos e laboratoriais, fortale-
cendo assim, a integração entre os serviços que compõem a rede.

O Estado de Pernambuco possui 12 serviços de referência para assistência 
integral às mulheres em situação de violência sexual, sendo seis de gestão 
estadual (Pró-Marias - CISAM, Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa (Hospi-
tal Agamenon Magalhães), Hospital Jesus Nazareno, Hospital Regional Inácio 
de Sá, Hospital Dom Malan, Hospital Professor Agamenon Magalhães), cinco 
de gestão municipal (Centro de Atenção à Mulher Vítima de Violência Sony 
Santos (Hospital da Mulher do Recife), Policlínica e Maternidade Arnaldo Mar-
ques, Maternidade Bandeira Filho, Unidade Mista Prof. Barros Lima, Hospital 
Geral de Camaragibe Aristeu Chaves) e um filantrópico (Instituto de Medicina 
Integral Professor Fernando Figueira (IMIP)).

Em relação ao feminicídio, que consiste nos óbitos de mulheres por ques-
tões de gênero, os serviços de saúde podem constituir importantes fontes 
de informações, uma vez que muitas mulheres, após as agressões sofridas, 
perpassam pelos hospitais ou congêneres. Nessas situações, o prontuário é 
o principal documento que contribui para provas judiciais, nele consta os re-
gistros que podem identificar a situação de violência que a mulher estava in-
serida, tais como, tipos de ferimentos que apresentava pelo corpo, os relatos 
das agressões sofridas, podendo contribuir para o processo investigativo e a 
consequente responsabilização do (s) agressor (es).

Sendo assim, é importante que as unidades de saúde construam fluxos inter-
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nos de comunicação entre as equipes multiprofissionais, a fim de identificar 
casos de suspeita de violência contra a mulher, em especial nas situações que 
ocasionem o óbito da paciente com indícios de feminicídio. Os profissionais 
de saúde deverão estar habilitados a reconhecer e identificar expressões de 
violência, não só no sentido da prevenção, mas do registro adequado com in-
formações completas e minuciosas que subsidiem corretamente os processos 
investigativos contra o feminicídio e outros documentos importantes, como 
exemplo a Declaração de Óbito (DO).

A notificação compulsória consiste na comunicação obrigatória à autoridade 
de saúde, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo 
ou evento de saúde pública (Portaria GM/MS n° 204/2016). Notifica-se o caso 
suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autopro-
vocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, inter-
venção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as 
idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos 
de notificação as violências contra as crianças, adolescentes, mulheres, pes-
soas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais). Dentre as variáveis da ficha de 
notificação individual destaca-se como relevante no processo epidemiológico 
de discussão da violência contra a mulher a variável sexismo e lesbofobia/bi-
fobia/transfobia, que corresponde à motivação da violência, sendo este campo 
de preenchimento obrigatório.

O feminicídio pode repercutir negativamente na saúde dos familiares, ocasio-
nando problemas de saúde, efeitos psicológicos, reações emocionais e com-
portamentais, que repercutem de modo insidioso na qualidade de vida das 
pessoas próximas às vítimas, apontando para a necessidade da atuação do se-
tor saúde, através da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a fim de minimizar 
o impacto e os efeitos negativos do acontecimento traumático e proporcionar 
o cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar.
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco colaborou com a construção 
do Protocolo Estadual do Feminicídio no âmbito da saúde, para ser aplicado 
pelos profissionais de saúde com o intuito de identificar os casos de violência 
contra a mulher, promover atenção integral às mulheres em situação de vio-
lência, identificar os casos de feminicídio, registrar adequadamente as infor-
mações no prontuário podendo contribuir para o processo investigativo contra 
o feminicídio, dentre outros objetivos.

Para a implementação do Protocolo foi elaborado um Plano de Atividades com 
as seguintes ações:

• Reuniões do Grupo Técnico de Atenção às Pessoas em Situação de Violên-
cia Sexual para definição das estratégias e elaboração do capítulo da saú-
de no Protocolo de Feminicídio, com representantes da Saúde da Mulher, 
Saúde Mental, Saúde Integral da População LGBT, Vigilância de Violências, 
Mortalidade e representantes dos serviços de referência para atenção inte-
gral às pessoas em situação de violência sexual - ação realizada;

• Apoio psicossocial para os familiares das vítimas de feminicídio - ação per-
manente;
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• Divulgação do Protocolo de Feminicídio através de seminário para profissio-
nais da saúde, previsto para novembro de 2018;

• Divulgação dos dados epidemiológicos sobre as notificações de violência 
sexual e tentativa de suicídio, divulgação mensal;

• Capacitação quanto aos instrumentos de notificação da violência e Decla-
ração de Óbito - capacitação permanente.
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3.4 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 

 
O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Defesa Social-SDS envolveu as 
quatro operativas que constituem a instituição: Polícia Civil, Política Científica, 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Com o objetivo de atender as prerro-
gativas propostas pelas Diretrizes Nacionais, a Secretaria de Defesa Social 
elaborou para como Diretrizes Estadual e como documento que irá padronizar 
e orientar a atuação e investigação de feminicídios pela instituição, o “Proce-
dimento Operacional Padrão para Atuação e Investigação nos casos 
de Feminicídio”. 

Os procedimentos adotados pela SDS deverão ser executado pelos profis-
sionais das Operativas da Secretaria e abarca a avaliação, isolamento e pre-
servação de local de feminicídio, investigação do referido crime quando da 
instauração de inquérito policial por portaria e lavratura do auto de prisão em 
flagrante delito.

Situações críticas

Sendo a vítima mulher, no intervalo entre o acontecimento do crime e a che-
gada do primeiro Profissional de Segurança Pública (PSP), indivíduos costu-
mam influenciar na descaracterização de vestígios, razão pela qual se faz ne-
cessário assegurar a preservação das características do lugar, providenciando 
o isolamento com os meios disponíveis e retirando os curiosos da área. O 
primeiro PSP que abordar à cena dos Crimes Violentos Letais Intencionais de 
Mulheres – CVLI-M (Policial Militar, Policial Civil, Bombeiro Militar, Perito Crimi-
nal, Etc.), é o responsável por resguardar inicialmente o local de crime até a 
chegada dos profissionais responsáveis pela pericia criminal.

Atividades críticas

1. Isolar e preservar o local de crime.

2. Evitar que pessoas “estranhas” entrem ou permaneçam no local de crime.

3. Otimizar o trabalho de investigação de CVLI de vítimas mulheres.

Resultados esperados

Possibilitar aos Profissionais da Segurança Pública uma forma de atuação que 
salvaguarde vidas e permita preservação do local de crime e dos vestígios, 
sem alterar detalhes da cena do crime, procedimentos esses valiosos para 
compreensão da dinâmica dos fatos e definição de possível autoria de CVLI 
cometidos com perspectiva de gênero.
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1. Possibilitar aos Profissionais da Segurança Pública uma forma de atuação 
que salvaguarde vidas e permita preservação do local de crime e dos vestí-
gios, sem alterar detalhes da cena do crime, procedimentos esses valiosos 
para compreensão da dinâmica dos fatos e definição de possível autoria de 
CVLI cometidos com perspectiva de gênero.

2. Conscientizar os Profissionais de Segurança Pública sobre suas ações cor-
retas no local de crime, inclusive o de não permitir que pessoas não auto-
rizadas ou familiares da vítima, toquem nos materiais ou alterem o cenário 
do crime.

3. Promover a integração das equipes de segurança publica que compõe a 
Defesa Social.

4. Observar o cumprimento das legislações vigentes e alertar o Profissional de 
Segurança Pública da importância de sua permanência no local de crime, 
enquanto houver necessidade.

SequÊncias de Ações em Local de Mortes Violentas de Vítimas Mulheres

3.4.1 Ações da Polícia Militar

1. O atendente do COPOM (Central de Operações da Policia Militar) ao receber 
ocorrência de crime de CVLI-M deverá acionar uma viatura, a qual seguirá 
para o local informado para certificar-se sobre a ocorrência onde os poli-
ciais deveram ter um olhar mais detalhado e qualificado na obtenção de 
informações preliminares na cena do crime envolvendo vítimas mulheres;

2. Estando no local da ocorrência, a polícia militar realizará de imediato o 
isolamento da área do crime, afastando e evitando a aproximação de qual-
quer pessoa, a fim de preservar o perímetro e os vestígios no entorno da 
área do crime (local imediato e local mediato). Para o isolamento do local, 
pode-se utilizar fita ou corda de isolamento apropriada, cones ou outro 
material específico;

3. Realizado o isolamento da área, a polícia militar deverá dar o retorno para 
a sua Central de Operações – COPOM solicitando o acionamento dos de-
mais órgãos como: Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, ou 
outro órgão requisitado; 

4. Observar se existe mais alguém da família ferida ou que sofreu algum tipo 
de agressão, informando ao COPOM tal situação para que possa acionar 
outra viatura, o Corpo de Bombeiros ou outro órgão requisitado;

5. Conversar com testemunhas (vizinhanças, parentes, amigos da vítima ou 
terceiros) que se encontram no local, a fim de colher informações, as quais 
deverão constar em Boletim de Ocorrência:



52

• Existindo indicação do nome da vítima, averiguar junto ao COPOM se a ví-
tima pertencia ao cadastro do 190 Mulher. Ficando vedado o manuseio e a 
retirada de qualquer objeto, em particular documentos que se encontrem 
na cena do crime;

• Caso o local do crime seja uma residência ou circunvizinhança verificar se 
a vítima mora ou morava no local e há quanto tempo;

• Se a vítima era casada ou tinha algum relacionamento íntimo-afetivo, iden-
tificar o nome da pessoa;

• Como era o convívio da vítima com o(a) companheiro(a), vizinhança, pa-
rentes e pessoas de convívio social  (descrever o histórico da vítima).

6. A Polícia Militar em nenhuma hipótese deverá abandonar o local de crime.

7. Constatado a presença do agressor no local a Polícia Militar deverá dar voz 
de prisão e acionar o COPOM para o deslocamento de outra viatura para a 
condução do agressor à delegacia.

8. Caso o agressor não esteja no local, porém havendo informações da sua 
localização, a Polícia Militar deverá solicitar apoio ao COPOM para o des-
locamento de outra viatura, para que esta possa realizar rondas e buscas 
nas proximidades.

9. O policial militar não deverá fotografar ou fazer filmagens do corpo da mu-
lher vítima de CVLI-M

10. Informar ao COPOM a liberação ou interdição do local de crime

3.4.2 Ações da Polícia Civil

1. Colher as informações preliminares com os Profissionais de Segurança Pú-
blica que inicialmente chegaram ao local de crime, verificando se há paren-
tes, companheiro (a), amigos e demais testemunhas que possam auxiliar 
na investigação do crime;

2. Encaminhar de imediato as pessoas referidas acima para a Delegacia de 
Polícia para prestar esclarecimentos, acessando os sistemas da SDS para 
verificar se há antecedentes e se há boletins de violência doméstica e fami-
liar registrados anteriormente, bem como solicitação de medidas protetivas 
pela vítima;

3. Manter o isolamento e a preservação do local de crime (até a chegada dos 
Peritos Criminais);

4. Solicitar o reforço do policiamento para proteção e investigação, se neces-
sário;

5. Acompanhar os procedimentos periciais, interagindo com os peritos crimi-
nais até sua conclusão;
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6. Observar quais as características das lesões no corpo da vítima como: le-
sões aparentes no rosto, nos seios, órgãos genitais, etc. que possam ca-
racterizar um possível feminicídio;

7. Identificar todos os vestígios que servirem para o esclarecimento do fato e 
suas circunstâncias;

8. Após ouvir o Perito Criminal, o Delegado de Polícia decidirá, com arrimo nos 
art. 6º, inc. II e VII, 160 e 170 do Código de Processo Penal e art. 2º, § 2º, 
da Lei nº 12.830/13, os objetos que, de acordo com sua análise, devem ser 
apreendidos, isso após liberação do (s) local (is) pelos Peritos Criminais, a 
exemplo de roupas rasgadas, fotografias rasgadas, bilhetes, fotos, celular 
e computador pessoal da vítima, etc.;

9. Sempre que a infração penal deixar vestígios, o Delegado de Polícia deverá, 
sob pena de nulidade da prova, requisitar o correspondente Exame Pericial, 
observando o disposto nos arts. 158, 167, 564, inciso III, “b”, e art. 572 do 
Código de Processo Penal; 

10. Requisitar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo delito e 
quaisquer outras perícias, sobretudo as perícias tanatoscópica, sexológica, 
toxicológica, residuográfica, DNA (coleta de amostra biológica sub-ungueal, 
anal, vaginal, etc. além de amostra de referência da vítima), exames esses 
imprescindíveis à investigação de feminicídio;

11. Não havendo perito oficial, a autoridade policial nomeará para a reali-
zação dos exames periciais duas pessoas idôneas, portadoras de diploma 
de curso superior, preferencialmente, na área específica, e com habilitação 
técnica relacionada à natureza do exame, as quais prestarão o compromis-
so de bem e fielmente desempenhar o encargo, observando-se o disposto 
no art. 159, caput, §§ 1° e 2°, e art. 279 do Código de Processo Penal;

12. Em local de crime de CVLI-M TENTADO, caso a autoridade policial iden-
tifique a necessidade de atuação da perícia criminal, a requisitará;

13. Caberá à autoridade policial elaborar Relatório de Investigação em Local 
de Crime, com a finalidade de registrar o resultado da atividade investiga-
tiva, subsidiando a conclusão do inquérito.

SequÊncias de Ações durante o Inquérito Policial

1. Havendo indícios de que a motivação preliminar tenha sido feminicídio, de-
verá tal motivação constar no Boletim de Ocorrência – B. O.;

2. Após o registro do B. O, determinará a autoridade policial a instauração do 
Inquérito Policial, com a juntada das diligências já realizadas e procederá a 
inquirição de testemunhas, bem como colherá as demais provas que julgar 
cabíveis até a conclusão do Inquérito Policial com o Relatório. 
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SequÊNcias de Ações no caso de Mulheres Desaparecidas

1. Em caso de mulher desaparecida, recomenda-se realizar pesquisa nos sis-
temas da SDS a fim de verificar registros de violência doméstica e familiar 
contra a vítima, bem como verificar a existência de requerimento de medi-
das protetivas de urgência. É importante investigar se a vítima tinha algum 
relacionamento íntimo-afetivo e se tal relacionamento era abusivo, tendo 
em vista a necessidade de se averiguar a possibilidade de feminicídio;

2. Será registrado o B.O. como “Pessoa Desaparecida”, determinando à au-
toridade policial a instauração do Inquérito Policial com a juntada das di-
ligências já realizadas, bem como colhendo as demais provas que julgar 
cabíveis, até a conclusão do Inquérito Policial com o Relatório.

3.4.3 Ações da Polícia Científica

A Perícia Criminal 

Levantamento de local de crime de feminicídio

Ações Preliminares

• As equipes se deslocarão mediante acionamento do CIODS (Centro Inte-
grado de Operações de Defesa Social), ou determinação superior;

• Confirmar o endereço do local em que será realizado o exame pericial;

• Promover o agrupamento da equipe e proceder ao imediato deslocamento. 
Qualquer empecilho para o deslocamento imediato deverá ser comunicado 
e justificado perante o CIODS. Informar ao CIODS horário de saída, horário 
de chegada ao local, horário do término dos exames periciais, bem como 
horário de chegada à base;

• Anotar os nomes dos componentes da equipe pericial envolvida na missão, 
a data do exame, a identificação da unidade solicitante, o endereço de des-
tino, os horários de chamada, de deslocamento e de chegada ao local e os 
dados dos policiais militares, civis e afins (identificação, unidade, viatura, 
etc.);

• Verificar se as áreas mediatas e imediatas estão isoladas e preservadas 
adequadamente, devendo o perito criminal registrar por escrito e/ou ima-
gens o estado de preservação e isolamento do local (CPP, Art. 169 e seu 
Parágrafo único);
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• Ao ter acesso ao local de crime, a equipe pericial se identificará aos po-
liciais que estiverem isolando e preservando. Tão logo seja possível, os 
peritos criminais deverão solicitar as informações preliminares dos fatos;

• Anotar qualquer observação ou consideração relacionada à ocorrência que 
a equipe pericial considere como importante, como por exemplo, identi-
ficação do(s) primeiro(s) policial(s) e/ou representante(s) do Estado que 
adentrou(aram) na cena do crime; trajeto eleito e percorrido; ações por 
ele(s) eventualmente desenvolvidas; 

• Adequar, se necessário, o perímetro da área isolada e preservada à conse-
cução dos exames;

• Somente por ordem dos Peritos Criminais outras pessoas poderão ter aces-
so à área isolada, cabendo medidas coercitivas no sentido de impedir que 
pessoas estranhas adentrem o local isolado (CPP, Art. 6º, inciso I);

• O perito criminal é o coordenador da equipe pericial e, portanto, deve de-
finir e atribuir tarefas;

• Verificar as condições de segurança do local (inclusive presença de explo-
sivos, instabilidade das estruturas, substâncias tóxicas e radioativas) acio-
nando os órgãos competentes quando necessário;

• Escolher o tipo de padrão a ser utilizado na busca dos vestígios (espiral, por 
quadrantes, linha cruzada, varredura, etc.);

• Antes de entrar no local de crime, certificar-se de estar usando a vestimen-
ta adequada para a sua proteção e dos vestígios;

Para a coleta – dependendo da natureza dos vestígios (biológicos, 
informática, papiloscópicos, etc) – os peritos criminais farão uso de 
Procedimentos Operacionais Padrão específicos além do que consta 
no presente POP.

Ações durante o exame pericial

Do local

• Descrever o local e georeferenciá-lo (GPS);

• Verificar as condições topográficas, climáticas e de visibilidade no momen-
to dos exames;

• Verificar a integridade das vias de acesso/obstáculos (portas, janelas, mu-
ros, cercas elétricas, limites, etc.);

• Promover buscas com vistas a localizar eventuais sistemas de vigilância, de 
registros, interfones, campainhas, etc.;
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• Efetuar fotografias panorâmicas e gerais. As fotografias externas prefe-
rencialmente devem ilustrar as vistas gerais do local do crime, inclusive 
pontos de referências como placas de lotes, equipamentos públicos, vias 
públicas, populares nas imediações, etc.

Dos exames:

Vestígios

• Verificar as áreas, a fim de identificar sinais de lutas e outros vestígios re-
lacionados com o fato (alinhado, desalinhado, etc.);

• Determinar a posição relativa dos vestígios (levando em consideração os 
pontos fixos existentes no local);

• Detectar e coletar materiais diversos que possam ter sido usados nas ações 
(bonés, bala clava, luvas, ferramentas diversas, etc.);

• Identificar, plotar, fotografar e descrever os vestígios para coletá-los ade-
quadamente. Priorizar vestígios temporários;

• As fotografias devem mostrar as características do local examinado, in-
cluindo o isolamento, os objetos ali existentes e a disposição dos vestígios 
encontrados.

• Numerar os vestígios de maneira a individualizá-los;

• A equipe pericial identificará, por meio de placas ou meios disponíveis – 
como marcações alfanuméricas (números e/ou letras) - os vestígios locali-
zados a partir do reconhecimento visual;

• A coleta de material biológico será feita sempre com o uso de luvas novas 
e descartáveis, que serão trocadas antes da manipulação de um novo ves-
tígio. Tratando-se de uma mesma amostra, coletar material biológico com 
a utilização de mais de um swab (prova e contraprova). Tratando-se de 
amostras coletadas em pontos diferentes, coletar material biológico com a 
utilização de mais de um swab por amostra (prova e contraprova), devendo 
ser acondicionadas amostras diferentes em invólucros diferentes, de ma-
neira a se evitar contaminações entre os vestígios;

• Solicitar e, se possível, coletar imagens disponíveis em sistemas de vigilân-
cia e armazenamento para posteriores análises;

• O Perito Criminal deve sempre observar e zelar pela cadeia de custódia de 
todos os vestígios recolhidos no local de crime, registrando em papel pró-
prio os dados relativos à coleta, individualizando-os e lacrando-os em em-
balagens adequadas à natureza do vestígio (caixas, sacos, embalagens,e-
tc.) para serem encaminhados a outros exames;
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• Examinar e coletar armas de fogo, bem como seus componentes e outros 
elementos balísticos, tornando-as seguras (desmuniciando, retirando o 
carregador, etc.) antes de acondicionar e encaminhar para outros exames;

• Projéteis devem ser coletados de forma a preservar as suas marcas indivi-
dualizadoras, por exemplo, com o uso de pinças plásticas;

• Periciar veículos que tenham relação com o evento, caso existam;

• Nos casos em que haja vestígios de fragmentos papiloscópicos, estes deve-
rão ser fotografados e plotadosantes que seja realizado o decalque;

• Quando houver necessidade de levantamento de múltiplos vestígios (ba-
lísticos, biológicos e papiloscópicos), cabe ao perito criminal determinar o 
que será priorizado e quais as perícias laboratoriais com maior potencial de 
indicação de autoria.

Cadáver

• Descrever e registrar a posição na qual os Peritos Criminais encontraram o 
cadáver (decúbitos dorsal, lateral direito, lateral esquerdo, ventral, etc.);

• Fotografar o cadáver nas condições em que foi encontrado; a face, a títu-
lo de identificação; as características identificadoras artificiais, tais como 
tatuagens, piercings, esmaltes, etc.; os pertences e objetos encontrados; 
as vestes e suas alterações; as lesões externas, antes e após a devida 
limpeza; e outros vestígios existentes nos corpos. Todas as fotografias de-
vem, preferencialmente, ser operadas em diversos ângulos e em diferentes 
graus de aproximação (primeiramente sem e em seguida com o uso de 
escala para o levantamento perinecroscópico);

• No caso de existir mais de um cadáver, numerá-los de maneira a individua-
lizá-los;

• No exame perinecroscópico, descrever todas as características físicas do 
cadáver (pele, cabelo, sinais identificadores, etc.), de suas vestes (cor, 
calçados, etc.) e dos pertences pessoais (anéis, colares, pulseiras, etc.);

• Ao descrever as lesões, identificar a região anatômica envolvida, bem 
como, na medida do possível, o meio, instrumento ou ação que a produziu;

• Coletar as vestes, caso julgue necessário, para a realização de outros exa-
mes;

• Começar o exame do cadáver, na posição em que se encontra, pela cabeça, 
em seguida os membros superiores (primeiro o direito), tórax, abdome, 
membros inferiores (primeiro o direito);

• Descrever os sinais tanatológicos observados;
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• Em casos de morte com suspeita de utilização de arma de fogo, não ha-
vendo coleta de material para exame residuográfico no local, os Peritos 
Criminais deverão providenciar para que sejam protegidas e preservadas 
as áreas anatômicas de interesse dos exames;

• Quando necessário, coletar material biológico utilizando swab(prova e con-
traprova), atentando para que não se alterem as características das lesões/
feridas.

Local de FEMINICÍDIO consumado ou tentado

• Em locais de FEMINICÍDIO consumado ou tentado, além dos vestígios 
comumente buscados, observados e coletados buscar outros sinais indica-
tivos;

• Locais de FEMINICÍDIO consumado ou tentado podem explicitar vio-
lência física, sexual, psicológica, patrimonial, entre outras formas e que 
podem ter começado bem antes do desfecho fatal;

• A destruição de objetos e bens pode indicar “violência simbólica e psicoló-
gica” praticada contra a vítima;

• Verificar se há objetos pessoais da vítima destruídos: objetos de decora-
ção, fotografias, livros, instrumentos de trabalho, computadores, celulares 
destruídos; 

• Verificar se há destruição de documentos pessoais da vítima ou de seus 
dependentes; 

• Atentar para a presença de animais de estimação na casa, apresentando 
sinais de maus tratos. A crueldade contra animais de estimação pode ser 
uma forma de infligir sofrimento à vítima; 

• Observar a presença de objetos, instrumentos e/ou outros elementos que 
possam ter sido utilizados para a realização de atos e/ou fantasias sexuais;

• Destacar sinais de violência voltada especificamente os órgãos sexuais da 
vítima;

• Assinalar sinais de torturaou outras práticas violentas, caracterizados por 
lesões causadas pelos instrumentos utilizados para encenar fantasias se-
xuais e subjugar a vítima;

• Destacar a presença de lesões e ferimentos múltiplos e intensos;

• Relatar a presença de ferimentos localizados em locais associados à bele-
za, feminilidade (rosto), ou dotados de significado sexual (ventre, seios, 
genitália); 
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• Destacar mutilações de partes do corpo, especialmente nas regiões vitais 
e/ou em locais associados à beleza, à feminilidade, ou com significado se-
xual;

• Ressaltar a presença de ferimentos compatíveis com uso de amarras, mor-
daças, determinados objetos ou vestimentas, empregados para subjugar 
a vítima;

• Apontar gestação aparente; 

• Verificar a presença ou ausência de lesões de defesa no corpo da vítima.

Procedimentos de liberação do local

• Os objetos que não forem coletados pelos Peritos Criminais ficarão sob a 
responsabilidade da autoridade policial (CPP, art. 6º, inciso II);

• Comunicar ao policial presente que o local está liberado pela perícia;

• Anotar o horário de término do exame pericial e comunicar à base;

• Quando houver necessidade de retornar ao local, o mesmo será fechado e 
lacrado pelos Peritos Criminais e/ou autoridade policial, sendo mantida a 
sua preservação até a liberação final por parte dos Peritos Criminais.

Procedimentos de liberação do local

• Os objetos que não forem coletados pelos Peritos Criminais ficarão sob a 
responsabilidade da autoridade policial (CPP, art. 6º, inciso II);

• Comunicar ao policial presente que o local está liberado pela perícia;

• Anotar o horário de término do exame pericial e comunicar à base;

• Quando houver necessidade de retornar ao local, o mesmo será fechado e 
lacrado pelos Peritos Criminais e/ou autoridade policial, sendo mantida a 
sua preservação até a liberação final por parte dos Peritos Criminais.

Recomendações

• Os resíduos gerados em virtude do levantamento de local de crime deverão 
ser acondicionados em embalagens apropriadas ao seu descarte legal;

• Todo material biológico presente no local de crime deve ser considerado 
como potencialmente infectante, portanto a equipe pericial deverá sempre 
utilizar equipamentos de proteção individual;
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• As metodologias utilizadas em alguns procedimentos periciais são muito 
sensíveis, de modo que alterações na cadeia de custódia, especificamente 
na coleta do vestígio, podem prejudicar os exames posteriores. Assim, a 
equipe pericial deve observar as condutas técnicas adequadas à coleta e 
manipulação de cada vestígio;

• Os componentes da equipe pericial devem evitar contatos com os envol-
vidos, acusados, testemunhas, parentes, advogados, conhecidos, policiais 
não afetos à investigação, órgãos de imprensa e outros;

• Atenção especial para amostras biológicas, estas devem ser manuseadas 
com o máximo de atenção e cuidado, evitando-se contaminação. Encami-
nhar ao laboratório adequado o mais rapidamente possível.

• Os vestígios coletados deverão ser encaminhados prontamente aos respec-
tivos destinos para não comprometer os resultados finais;

• Na medida do possível, os peritos criminais devem acompanhar o exame 
cadavérico e trocar informações com o perito médico-legista, disponibili-
zando as fotos de local de crime para a pesquisa;

• Em superfícies (volantes de veículos, mesas, cartões, etc.) suspeitas de 
conter resíduos de cocaína, realizar esfregaços para a coleta de resíduos. 
Para superfícies móveis, sempre que possível, o suporte/objeto sobre o 
qual se encontra o vestígio será coletado na sua totalidade;

Nos casos de coletas de vestígios de informática, atentar para o se-
guinte:

Caso o computador esteja LIGADO:

• Fotografar o conteúdo da tela do monitor, se de interesse pericial;

• O desligamento súbito do equipamento (retirada da tomada) é recomenda-
do se for constatada alguma atividade (led spiscando, mensagens na tela, 
etc) indicando que dados estão sendo alterados ou apagados;

• O desligamento súbito (retirada da tomada) NÃO é recomendado se houver 
dados de interesse pericial visíveis na tela. Nessa situação, recomenda-se 
a coleta das informações (se possível por perito criminal especializado em 
Informática Forense) e, em seguida, o desligamento do equipamento da 
forma tradicional.

Caso o computador esteja DESLIGADO:

• Não ligar o equipamento;

• Apreender o equipamento (no caso de computador de mesa, somente o 
gabinete). Sendo notebook, tablet ou smartphone, apreender também a 
fonte e o cabo de energia;
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• Dispositivos eletrônicos devem ser cuidadosamente manipulados durante a 
coleta, empacotamento e transporte, em função de sua fragilidade;

• Equipamentos computacionais portáteis (smartphones, tablets, aparelhos 
de telefonia celular, etc.) que estejam ligados ou desligados devem ter a 
bateria retirada no momento da coleta. Caso não seja possível retirar a 
bateria, os aparelhos deverão ser desligados.

• Nos casos em que seja necessário o levantamento de impressão papilos-
cópica em suportes móveis (elementos balísticos, armas, carregadores, 
objetos, etc.), atentar para o manuseio e acondicionamento adequados.

Medicina Legal

Perícia Tanatoscópica em Mulheres

Ações Preliminares

• Conferir a identificação do cadáver que será providenciada antes da perícia 
tanatoscópica. O perito deve consultar a ocorrência policial e a solicitação 
de necropsia feita em hospitais. Conferir as informações do BIC e do cadá-
ver.

 
• Atentar para anotações do BIC que solicitam a coleta específica para perí-

cias diversas (Sexológico, DNA, gravidez, residuográfica, etc).

Ações durante o Exame Pericial

• Iniciar o exame pela análise das vestes, buscas de detalhes que possam in-
fluenciar na condução da necropsia, como zonas de esfumaçamento, quei-
madura e tatuagem. Nos casos de vítimas de projétil de arma de fogo e 
que o corpo esteja em decomposição, recomenda-se radiografá-lo antes do 
exame.

• Examinar todo o cadáver com a finalidade de se constatar as lesões e as al-
terações externas macroscopicamente visíveis. Recomenda-se agrupá-las 
conforme sua classificação, descrevendo-as em sua localização, tamanho, 
número e forma, no sentido craniocaudal, medial para lateral e de anterior 
para posterior.

• Descrever todas as lesões observadas, mesmo que não se relacionem ao 
evento em apuração.

• Acessar as cavidades craniana, torácica e abdominal, para análise de pos-
síveis lesões e alterações macroscópicas. A cavidade raquidiana deve ser 
acessada, quando houver suspeita de trauma raquimedular. A região cer-
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vical deve ser dissecada nos casos de enforcamento, estrangulamento, es-
ganadura e trauma raquimedular cervical.

• A coleta de sangue e urina é recomendada, nos casos de homicídio e morte 
suspeita. A coleta de material para exame histopatológico deve ser reali-
zada quando a morte for suspeita e nos casos de suspeita de erro médico.

• Os projéteis recolhidos devem ser individualizados ou separados em letais 
e não letais, para serem enviados para o exame balístico. Procurar identifi-
car os orifícios de entrada e de saída de projétil de arma de fogo, descrever 
as características da ferida e entrada do projétil para inferir sobre a distân-
cia do disparo, antes do exame interno.

• Descrever o número e posição do gume, nas feridas provocadas por instru-
mentos perfurocortantes.

• Deve-se ilustrar com fotografias e/ou gráficos as lesões externas e internas 
encontradas.

• Nos crimes com suspeita de práticas sexuais deve-se coletar material bio-
lógico das áreas suspeitas para exame laboratorial (pesquisa de esperma-
tozóides, dosagem do PSA, exame de DNA), além de amostra referência da 
vítima (sangue intracardíaco) para exame de DNA.

 
• Em necropsia de vítimas do sexo feminino em idade fértil examinar o útero 

para verificar a presença de gravidez.

• Nas necropsias de vítimas de acidentes de trânsito deve-se coletar sangue 
para dosagem de alcoolemia. Resolução n. 81/98 CONTRAN/MJ.

OBSERVAÇÕES (Considerações Complementares ao documento)

RECOMENDAÇÕES (reportam as considerações orientativas que o do-
cumento determina)

• Conforme o Artigo 95 do Código de Ética Médica, “é vedado ao médico rea-
lizar exames médico-legais de corpo de delito em seres humanos no inte-
rior de prédios ou dependências de delegacia de polícia, unidades militares, 
casas de detenção e presídios”.

• A redação do laudo como qualquer peça técnica, deve ser feita na terceira 
pessoa, respeitando-se a impessoalidade e a linguagem utilizada deve ser 
acessível ao seu destinatário.

• O médico legista é quem deve dissecar o pescoço e vasos sanguíneos.É 
importante estabelecer contato com os peritos que realizaram o exame do 
local de crime de feminicídio para subsidiar a condução da necropsia.
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Recomendações importantes que podem caracterizar ou descartar o 
Feminicídio

• Descrever minuciosamente, todos os ferimentos e demais lesões observa-
das no contorno do corpo da vítima: (contusões, escoriações, hematomas, 
equimoses, ferimentos incisos, ferimentos contusos, sugilações, ferimen-
tos perfuro-contusos, perfuro-incisos, feridas corto-contusas etc.). Fazer 
as considerações técnicas necessárias sobre a ação e tipo de instrumento 
causador; 

• Fraturas ósseas consolidadas podem evidenciar um histórico de violência 
anterior e podem estabelecer um cenário de violência baseada no gênero. 
Assim, expor hematomas com coloração distinta e feridas cicatrizadas são 
de grande relevância nos casos de feminicídio. 

• Havendo multiplicidade de ferimentos, verificar se os mesmos são com-
patíveis com o uso de instrumentos diversos (cortantes, perfurantes, con-
tundentes, perfuro-cortantes, corto-contundentes, perfuro-contundentes 
etc.); 

• Ao observar múltiplas lesões, destacar a sede dos ferimentos no corpo da 
vítima, evidenciando se os mesmos estão localizados em áreas vitais; 

• A mecânica e os padrões das lesões (se organizadas ou desorganizadas) 
podem manifestar o intuito de provocar dor e sofrimento prolongado, po-
dendo revelar manifestação de vingança, raiva, ou controle sobre a vítima;

 
• Observar se os ferimentos no corpo da vítima são compatíveis com os pro-

duzidos por instrumento de uso doméstico (tesoura, faca de mesa, garfo, 
espeto etc.); 

• Verificar se há sinais de estrangulamento, esganadura, asfixia por sufo-
cação direta ou indireta, caracterizando o uso das mãos para cometer o 
crime; 

• Registrar a presença dos ferimentos sediados nas áreas dotadas de signifi-
cado sexual: genitais, seios, boca etc.; 

• Observar a presença de ferimentos compatíveis com o uso de amarras, 
mordaças, determinados objetos ou vestimentas. Estes, podem indicar o 
desejo de subjugar a vítima e satisfazer as intenções de infligir dor ou de-
mais fantasias do(a) agressor(a).

 
• Observar a existência de mutilações, caracterizando se tais mutilações fo-

ram produzidas antes ou depois da morte;

• Ressaltar a existência de vestígios que indiquem a prática de tortura física 
e/ou psicológica;
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• Evidencie, sempre que possível, sangramento vaginal, fluxo vaginal, fibrose 
vaginal, irritação genital, infecções do trato urinário, doenças sexualmente 
transmissíveis, infecção pelo HIV. Estas lesões podem ser um indicativo de 
agressões sexuais;

• Descrever lesões antigas na região genital, indicando a repetição de práti-
cas sexuais violentas; 

• Coletar amostras de material biológico para detecção de PSA (Antígeno 
Prostático Específico) e posterior levantamento de perfil genético;

 
• Solicitar exame toxicológico, a fim de evidenciar a presença de substância 

química que possa ter contribuído para diminuir a capacidade de defesa da 
vítima; 

• Quando possível, atestar a existência de patologias congênitas ou adquiri-
das que diminuem a capacidade motora da vítima;

 
• Verificar se a vítima está grávida ou se realizou parto recente. Ao descrever 

as lesões, o médico legista deverá fornecer detalhes sobre sua localização 
e intensidade, levando em conta a possibilidade de as agressões – por sua 
sede e natureza – ter contribuído para a aceleração do parto ou para indu-
ção de aborto.

Perícia Sexológica

Ações Preliminares

• A vítima sobrevivente deve ser atendida num ambiente de acolhimento e 
atendimento especializado durante o exame de corpo de delito, proporcio-
nando tratamento digno.

 
• Conferir a identificação da pericianda, apresentar-se e notificá-la do motivo 

da realização do exame. No caso da pericianda comparecer sem qualquer 
documento de identificação, deve-se providenciar sua identificação civil 
papiloscópica.

• O exame deve ser obrigatoriamente realizado com a presença de um aten-
dente ou auxiliar na sala, preferencialmente do sexo feminino.

• Durante a realização dos exames para constatação de conjunção carnal, as 
vítimas devem ser informadas do direito de acompanhante. Sempre que 
possível, o acompanhamento deverá ser assegurado, evitando a revitimiti-
zação da pessoa agredida. 
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Ações durante o Exame Pericial

• Exame da pericianda com a finalidade de se constatar vestígios de práticas 
libidinosas denunciadas como sendo delituosas.

• Deve-se pesar e medir a pericianda, informar sua idade, verificar seu esta-
do nutricional e compleição física, informar se há alguma deficiência física 
ou mental e verificar a presença de vestígios de emprego de violência efe-
tiva.

• Havendo relato ou suspeita de ter ocorrido conjunção carnal, colocar a 
pericianda em posição ginecológica e realiza-se o exame das lesões ma-
croscopicamente visíveis, o exame das mamas e do abdome, em especial 
a pelve.

• Para o exame correto do hímen, seguram-se os grandes e pequenos lábios 
entre as extremidades dos polegares e dos dedos médios, puxando-os para 
fora e para cima, de modo que se exponha inteiramente o hímen. Procede-
se, a seguir, o exame da região anal e de outras possíveis regiões que te-
nham sido sede da prática libidinosa, descrevendo-se as lesões, sua sede, 
tamanho, número, forma e posição.

• Realizar a coleta de material biológico (suabe oral, anal, vaginal e outras 
regiões) quando julgar necessário, sempre explicando para a pericianda o 
que vai ser feito. 

• Solicitar exames laboratoriais do tipo: pesquisa de espermatozóides, dosa-
gem do PSA, exame de DNA.

 
• É necessário coletar material biológico – amostra de referência (suabe oral 

e/ou sangue periférico) – da vítima, bem como de seu parceiro no caso de 
prática sexual consentida próxima ao evento, para futuro exame de con-
fronto genético com o suspeito de ter praticado o delito em apuração.

• No caso de relato ou suspeita de coito anal, colocar a pericianda em posição 
genopeitoral e realizar o exame das lesões macroscopicamente visíveis, em 
especial das regiões perianal e anal, descrevendo-se as lesões, sua sede, 
tamanho, número, forma e posição. Caso seja necessário, procede-se à 
coleta de material para exames de laboratório, observando-se as recomen-
dações supracitadas.

• É importante que, durante a perícia, o médico legista evidencie, quando 
possível, manifestações como lesões, sangramento vaginal, fluxo vaginal, 
fibrose vaginal, irritação genital, infecções do trato urinário, doenças se-
xualmente transmissíveis, infecção pelo HIV. Estas lesões podem ser um 
indicativo de agressões sexuais; 

• É importante também observar se a vítima apresenta lesões antigas na 
região genital, comprovando a repetição de práticas sexuais violentas; 
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• Realizar exame de conjunção carnal, exame de material uterino, com co-
lheita de material biológico para detecção de PSA (Antígeno Prostático Es-
pecífico) e posterior levantamento de perfil genético; 

• Verificar se a vítima está grávida ou se realizou parto recente. Ao descrever 
as lesões, o médico legista deverá fornecer detalhes sobre sua localização 
e intensidade, levando em conta a possibilidade de as agressões – por sua 
sede e natureza – ter contribuído para a aceleração do parto ou para indu-
ção de aborto.

OBSERVAÇÕES (Considerações Complementares ao documento)

Quando a conclusão do laudo depender de exames laboratoriais, dever-se-á 
consignar essa informação.

RECOMENDAÇÕES (reportam as considerações orientativas que o do-
cumento determina)

• Em caso de recusa da periciada em fazer o exame, deve ser consignado, 
no laudo, tal recusa. Nesse caso, a conclusão da perícia está prejudicada, 
bem como as respostas aos quesitos, sendo recomendado o uso do termo 
“prejudicado” nas suas respostas.

• Conforme o Artigo 95 do Código de Ética Médica, “é vedado ao médico rea-
lizar exames médico-legais de corpo de delito em seres humanos no inte-
rior de prédios ou dependências de delegacia de polícia, unidades militares, 
casas de detenção e presídios”.

• A redação do laudo, como qualquer peça técnica, deve ser feita na terceira 
pessoa, respeitando-se a impessoalidade, e a linguagem utilizada deve ser 
acessível ao seu destinatário.

• É recomendado, quando possível, ter um colposcópio na sala de exame.

Perícia Traumatológica

Ações Preliminares

• Conferir a identificação da pericianda, apresentar-se a ela e notificá-la do 
motivo da realização do exame. No caso da pericianda comparecer sem 
qualquer documento de identificação, deve-se providenciar sua identifica-
ção civil papiloscópica.
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Ações durante o Exame Pericial

• Exame da pericianda com a finalidade de se constatar vestígio de ofensa à 
sua integridade corporal, ou à sua saúde, provocada por ação de energias 
vulnerantes. Recomenda-se agrupar as lesões conforme sua classificação, 
descrevendo-as em sua localização, tamanho, número e forma, no sentido 
craniocaudal, medial para lateral e de anterior para posterior.

• Descrever todas as lesões observadas, mesmo que não se relacionem ao 
evento em apuração.

• Avaliar as repercussões funcionais, transitórias ou permanentes, provoca-
das pela ação vulnerante no funcionamento do organismo do lesionado, a 
restrição de movimentos, a presença de hipotrofias musculares, as assime-
trias, a utilização de órteses e/ou próteses e alterações da marcha.

• Deve-se ilustrar com fotografias e/ou gráfico as lesões encontradas.

OBSERVAÇÕES (Considerações Complementares ao documento)

• Quando não for possível a conclusão do laudo, durante o primeiro exame, 
devido às lesões estarem em evolução, deve-se consignar que será neces-
sário um exame complementar em 30 dias, em consonância com o pará-
grafo segundo do artigo 168 do CPP.

RECOMENDAÇÕES (reportam as considerações orientativas que o do-
cumento determina)

• Em caso de recusa da pericianda em se submeter ao exame, deve ser con-
signado, no laudo, tal recusa. Nesse caso, a conclusão dessa perícia fica 
prejudicada, bem como as respostas aos quesitos, sendo recomendado o 
uso desse termo nas suas respostas.

• Conforme o Artigo 95 do Código de Ética Médica, “é vedado ao médico rea-
lizar exames médico-legais de corpo de delito em seres humanos no inte-
rior de prédios ou dependências de delegacia de polícia, unidades militares, 
casas de detenção e presídios”.

• Durante a realização do exame médico legal de custodiado, no IML, o peri-
ciando não pode estar acompanhado de escolta nem algemado, salvo nos 
casos em que a segurança do perito esteja em risco.

• O exame do periciando deverá ser realizado sem a presença de outras pes-
soas, salvo quando se fizer necessária a presença do acompanhante.

• O resultado do exame deverá ser informado apenas ao solicitante da perí-
cia por meio do laudo médico-legal.



68

• A redação do laudo como qualquer peça técnica, deve ser feita na terceira 
pessoa, respeitando-se a impessoalidade, e a linguagem utilizada deve ser 
acessível ao seu destinatário.

3.4.4 Ações do Corpo de Bombeiros Militar

Tentativa de Feminicídio

• Aplicar o Procedimento Operacional Padrão (POP) para vítimas de Crime 
Violento Intencional (CVI), estabelecido pelo Corpo de Bombeiros Militar de 
Pernambuco, em documento próprio.

• Promover conforto psicológico, através da escuta quando for o caso, repas-
sando informações à vitimada sobre serviços de apoio e a necessidade de 
colaborar com as autoridades policiais na investigação da agressão.

• Remeter, logo que possível, cópias dos registros de atendimento de viti-
mas de tentativa de Feminicídio e outras agressões (inclusive sexuais) a 
mulheres à autoridade de polícia judiciária competente, buscando subsidiar 
investigação do crime.

Feminicídio

• Apoiar as autoridades policiais, quando devidamente requisitado, quando 
da busca e recuperação de corpos. Principalmente, quando estes corpos 
estiverem em local de difícil acesso (manguezal, valas, cacimbas etc), onde 
haja necessidade de escavação, imerso em corpos d’água (mar, rios, lagos 
etc), entre outros.  

• Auxiliar na recuperação de objetos e estruturas fundamentais a investi-
gação do feminicídio, apoiando sua localização e entrega às autoridades 
policiais em locais inóspitos e com acesso restrito, desde que devidamente 
requisitado pela autoridade competente.
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3.5 MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma grave violação de 
direitos humanos, derivada de uma cultura machista que representa o lugar 
social da mulher como sendo a subordinação ao homem, as atividades de cui-
dado no âmbito doméstico e familiar e a posição de objeto de desejo sexual e 
posse pelo homem.

Feminicídio não é crime passional, tampouco “crime para lavar a honra” ou 
“crime por amor”, e sim de crime de ódio, misógino, decorrente (da desigual-
dade estrutural nas relações sociais e de poder entre homens e mulheres), 
que resultam no controle sobre a vida e a morte das mulheres.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de mortes de 
mulheres alcança o patamar de 4,8 para cada 100 mil mulheres, consideran-
do que o Mapa da Violência de 2015 aponta que, entre 1980 e 2013, 106.093 
pessoas morreram por sua condição de ser mulher, e que as mulheres negras 
são ainda mais violentadas, que apenas entre 2003 e 2013, houve aumento 
de 54% no registro de mortes, passando de 1.864 para 2.875 nesse período. 
Que muitas vezes, são os próprios familiares (50,3%) ou parceiros/ex-parcei-
ros (33,2%)  que matam as mulheres.

Segundo o Atlas da Violência de 2018, em 2016, 4.645 mulheres foram as-
sassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 
100 mil brasileiras. Em dez anos, observa-se um aumento de 6,4%. Já no que 
se refere a raça/cor, ainda em 2016, a taxa de homicídio de mulheres negras 
(5,3) é maior que entre as não negras (3,1), resultando numa diferença de 
71%. Em relação aos dez anos da série, a taxa de homicídios para cada 100 
mil mulheres negras aumentou 15,4%, enquanto que entre as não negras 
houve uma queda 8%.

Em Pernambuco, de acordo com o Balanço e Estatística de Violência contra a 
Mulher, levantados pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) 
e disponibilizadas pela Secretaria Estadual da Mulher, no ano de 2017, foram 
registrados um total de 33.188 (trinta e três mil, cento e oitenta e oito) mu-
lheres vítimas de violência doméstica e familiar, revelando um aumento de 
6,8% em relação ao ano de 2016.

Segundo o Balanço de Estatística de Violência contra a Mulher em Pernam-
buco, no ano de 2017, a residência corresponde ao local de maior índice 
(41,90%) onde ocorreu os Crimes Violentos, Letais e Intencionais contra a 
Mulher (CVLI-M).

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e a recente tipificação do crime de 
feminicídio (Lei nº 13.104/2015) exigem uma postura ativa do Ministério Pú-
blico em proporcionar a adequada proteção às mulheres vítimas de violência, 
bem como a responsabilização dos agressores, atuando dentro de uma pers-
pectiva que compreenda a complexidade da dinâmica da violência doméstica 
e familiar contra a mulher em sua atuação perante Tribunal do Júri.
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O Decreto Estadual nº 44.951/2017 institui o Grupo de Trabalho Interinstitu-
cional sobre Feminicídio – GTIF, para aplicar no âmbito do Estado de Pernam-
buco as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar, com perspec-
tiva de gênero, as mortes violentas de mulheres.

O Ministério Público de Pernambuco determina as seguintes Metas de Com-
bate à Violência contra a Mulher com foco na temática Feminicídio, a serem 
cumpridas com empenho no âmbito institucional:

1. A edição e lançamento da cartilha “Mulher, vire a página”, a ser comparti-
lhada pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul, com objetivo de disse-
minar informações sobre a aplicação da Lei Maria da Penha e da temática 
Feminicídio, bem como fomentar uma reflexão sobre o conceito de gênero 
a toda sociedade e no MPPE, envolvendo membros, servidores e terceiriza-
dos no sentido de favorecer uma ressignificação dos papéis historicamente 
aprendidos sobre o que é ser homem e mulher; 

2. A realização, a cada dois (2) anos, de formação continuada sobre gênero 
para todos os integrantes do Ministério Público de Pernambuco (membros, 
servidores, terceirizados e à disposição), a ser promovida pelo Núcleo de 
Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco e a Escola Superior;

3. A inclusão da temática da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
Lei Maria da Penha e Feminicídio, no conteúdo programático dos concursos 
e seleções realizadas no âmbito do Ministério Público de Pernambuco, para 
todos os cargos;

4. A Elaboração, por meio de comissão formada por Promotores de Justiça, 
atuantes nas Varas de Violência Doméstica, Direitos Humanos e Tribunal 
do Júri, de Manual de Atuação em Crime de Feminicídio, com orientações 
específicas que visem atuação eficiente na caracterização do crime de fe-
minicídio a ser realizada desde a fase investigatória até a fase recursal;

5. A fiscalização, junto ao Estado, para que ele realize uma investigação pron-
ta e imparcial sobre os fatos relacionados à violência de gênero a fim de 
que se apurem as circunstâncias dos crimes, os motivos e os responsáveis 
e para que haja um processo e julgamento livres de estereótipos e precon-
ceitos, que não deturpem a memória da vítima a fim de tentar justificar a 
violência infligida;

6. A realização de convênio com a Secretaria de Estado da Educação para a 
implementação de conteúdo no currículo escolar sobre o direito das mu-
lheres, objetivando a prevenção do feminicídio e da violência doméstica e 
familiar contra a mulher;

7. A realização de Projeto, através do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministé-
rio Público de Pernambuco (NAM-MPPE), com a finalidade preventiva de 
levar informações aos ambientes escolares para promover a reflexão dos 
jovens no sentido de não incorrerem nos crimes de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, seja como vítimas ou agressores, fornecendo-
lhes informações acerca dos seus direitos, promovendo discussão sobre o 
entendimento da Lei Maria da Penha e da Lei de Feminicídio e adentran-
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do no tocante às medidas legais preventivas que podem ser usadas para 
salvaguardar as mulheres da ocorrência de mais um crime consumado de 
feminicídio em nosso estado;

8. Os membros ministeriais com atuação na elaboração de denúncias de cri-
mes tentados ou consumados contra a vida humana, em caso de vítimas 
mulheres, deverão analisar a possibilidade de se tratar de crimes relacio-
nados às hipóteses de Feminicídio, e, se fizer necessário, requisitar diligên-
cias específicas à autoridade policial, a fim de que sejam produzidas provas 
pertinentes ao fato;

9. Os membros ministeriais, ao elaborarem as denúncias sobre violência con-
tra a mulher, devem verificar a incidência do objeto jurídico tutelado no 
art.129, §9º, do Código Penal, que protege a “saúde de outrem”, incluindo 
a lesão psicológica oriunda hodiernamente do sexismo medieval, nas rela-
ções de íntimo afeto, ou, ainda, prevalecendo-se o agente ativo das rela-
ções doméstica e familiares, de coabitação e de hospitalidade;

10. Os membros ministeriais atuem, em seus misteres, na divulgação da Lei 
Maria da Penha e Lei do Feminicídio perante a população, informando os 
canais, instrumentos e equipamentos de divulgação/denúncia (Polícia Civil, 
Ligue 180, Ministério Público) dos fatos; 

11. Orienta-se, sem caráter vinculativo, os membros ministeriais, no exercí-
cio de sua atuação funcional, a construção da tese de Feminicídio.
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3.6 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Como forma de impulsionar as atividades do Grupo de Trabalho Interinstitu-
cional, a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, apresenta proposta 
de contribuição para implementação das Diretrizes Nacionais e Estaduais de 
Feminicídio, no âmbito da instituição.

Por oportuno, destacamos que a Defensoria, como instrumento de acesso 
integral e gratuito à justiça e protetora das garantias e direitos individuais e 
coletivos da pessoa humana, sempre esteve atenta à necessidade de especia-
lização dos serviços, garantindo aos grupos sociais, considerados vulneráveis, 
um atendimento especializado e Humanizado.

Informamos, ainda que proposta constante logo abaixo, que foi enviada para 
Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, no dia 18 de Outubro de 2017 
pela Defensoria Publica, será executada dentro em breve por este órgão, nos 
seguintes termos:

Da proposta de trabalho 
1. Iniciar a primeira capacitação junto aos novos Defensores Públicos, que 

estão ingressando na instituição, através de cursos de formação sobre o 
tema de Feminicídio;

2. Incluir nos próximos editais de concursos públicos da Defensoria Pública de 
Pernambuco conteúdos relativos à gênero e Feminicídio;

 
3. A realização de palestras, cursos ou oficinas sobre gênero e Feminicídio, 

promovendo a discussão sobre a aplicação das diretrizes, no Centro de Es-
tudo da Defensoria Pública, com a participação de Defensores que atuam 
na defesa da vítima, agressor e no júri;

4. Assistência integral à mulher vítima e seus familiares no âmbito de toda a 
Defensoria Pública do Estado de Pernambuco;

5. Recomendações a todos os Defensores para que atuem de acordo com as 
Diretrizes Estaduais de Feminicídio.

Ademais, será criado um Grupo de Trabalho dentro do órgão para tratar das 
questões pertinentes ao feminicídio, com objetivo de executar as propostas 
elencadas na proposta de trabalho. 
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Das ponderações acerca do Feminicídio

Evidentemente, qualquer medida que se queira tomar permanentemente, 
deve contar com politicas públicas por parte do estado, cujos resultados de-
vem se dar a longo prazo. Quando se trata de violência de gênero, o que se 
quer é que a mulher não seja mais subjugada ou ofendida em seus direitos 
pelo simples fato de ser mulher.

As Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar, com Perspectiva 
de Gênero, as mortes violentas de mulheres devem ser transformadas em 
ferramenta útil para o dia a dia de todos os profissionais que atuam na inves-
tigação, processo e julgamento desses crimes.

Diante da assimetria nas relações de poder entre autor e vítima de feminicí-
dio, seja nos campos social, politico, econômico, cultural, civil ou em qualquer 
outra atuação da Defensoria deve ser mais incisiva em todas as fases da per-
secução penal.

Ante o exposto, a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco se compro-
mete a adotar as Diretrizes Nacionais e Estaduais do Protocolo de Feminicídio 
para investigar, processar e julgar, com perspectiva de gênero, as mortes 
violentas de mulheres, no âmbito do estado de Pernambuco com prática a ser 
disseminada entre os membros desta instituição com a finalidade de implan-
tar, executar e aprimorar as propostas desta instituição. 
Externamos nosso compromisso em contribuir e incentivar que tais providen-
cias sejam efetivadas com maior brevidade possível. Por fim, cumpre registrar 
que a participação neste grupo de trabalho foi muito importante para Defen-
soria Pública.
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3.7 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

No ano de 2011, em cumprimento ao contido na Resolução nº 128/2011 do 
Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, editou a 
Resolução nº 313 de 22 de agosto de 2011 criando a Coordenadoria Estadual 
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

Se inaugurava naquele momento o compromisso de implantação de ações 
concretas voltadas ao fortalecimento do Poder Judiciário de Pernambuco no 
enfrentamento dessa temática.

A partir de então muitas ações foram realizadas, dentre as quais a ampliação 
do número de Varas Especializadas, que hoje somam um total de dez. Duas 
instaladas no interior do estado (Caruaru e Petrolina), três na capital e as ou-
tras cinco distribuídas na região metropolitana (Olinda, Igarassu, Camaragibe, 
Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho). 

No ano de 2015 mais uma ação significativa passou a integrar a política de 
atenção à mulher vítima de violência doméstica, no âmbito do Poder Judiciá-
rio de Pernambuco. A participação efetiva na campanha criada pelo Conselho 
Nacional da Justiça intitulada: “Semana da Justiça pela Paz em Casa”.

A referida campanha objetiva a realização de um esforço concentrado, por 
parte dos Tribunais, no sentido de priorizar os processos que envolvem vio-
lência doméstica contra a mulher. Desde a primeira edição da campanha, 
ocorrida em março de 2015, o Tribunal de Justiça de Pernambuco participa 
efetivamente e, em cada edição amplia a sua atuação aumentando assim o 
esforço concentrado pensado quando da sua criação.

Em 2017, o Conselho Nacional de Justiça editou a Portaria nº 15/2017 insti-
tuindo a “Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência contra as 
mulheres no Poder Judiciário”, oportunidade em que transformou a exitosa 
campanha criada em 2015 em um Programa Nacional, dispondo expressa-
mente no art. 5º da referida Portaria que: O Programa Nacional “Justiça pela 
Paz em Casa” objetiva aprimorar e tornar mais célere a prestação jurisdicio-
nal em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de 
esforços concentrados de julgamento e ações multidisciplinares de combate à 
violência contra as mulheres.

A partir da edição da referida Portaria, o Poder Judiciário passou a contar com 
um instrumento normativo inovador que apresenta inúmeros deveres e atri-
buições aos Tribunais objetivando, principalmente a estruturação das Coorde-
nadorias a fim de garantir as condições adequadas ao desempenho de suas 
atribuições.
Destaque-se que desde a promulgação da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Pe-
nha), criou-se mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra 
a mulher. Somando-se as isso veio a edição da Lei Nº 13.104/15, que alterou 
o Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do 
crime de homicídio, além de incluí-lo no rol dos crimes hediondos.
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Neste cenário surge a importância de voltar a atenção para as “Diretrizes 
Nacionais do Feminicídio – Investigar, Processar e Julgar com perspectiva 
de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres”, cujo papel do Judiciário assu-
me importância significativa ante a complexidade envolvida no julgamento de 
crimes dolosos contra a vida, que contam com a participação do Conselho de 
Sentença, formado por jurados leigos (homens e mulheres) e cuja soberania 
se encontra prevista o no art. 5º, inc. XXXVIII da Constituição Federal.

Seguindo as Diretrizes Nacionais e visando igualmente “o aprimoramento da 
investigação policial, do processo judicial e do julgamento das mortes violen-
tas de mulheres”, no âmbito do Poder Judiciário de Pernambuco será desen-
volvida a capacitação permanente de magistrados (as) e servidores (as) com 
a perspectiva de gênero nos termos da Lei 11.340/06, bem como a integração 
operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 
com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, tra-
balho e habitação, conforme dispõe o inc. I do art. 8º da Lei 11.340/06.
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Parte iii
Plano de Ação para a Aplicabilidade 
do Protocolo de Feminicídio de 
Pernambuco
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Plano de Atividades – Grupo de Trabalho Interinstitucional de Pernambuco 
Instituição / 

Setor Atividade Período

SECRETARIA DA 
MULHER DE 
PERNAMBUCO

Formação para alinhamento conceitual sobre gênero com 
os profissionais das instituições do GTIF

Formação 
continuada com 
profissionais 
de Justiça e 
Segurança.

SECRETARIA DA 
MULHER DE 
PERNAMBUCO

Assessoramento aos representantes das instituições no 
GTIF

Reuniões de 
monitoramento 
mensais

SECRETARIA DA 
MULHER DE 
PERNAMBUCO

Assessoramento aos representantes das instituições no 
Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Feminicídio 
(GTIF) para implantação das recomendações as Diretrizes 
Nacionais de Enfrentamento ao Feminicídio

Reuniões 
mensais de 
acordo com 
calendário de 
planejamento.

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO 
ESTADO DE 
PERNAMBUCO

Iniciar a primeira capacitação junto aos novos defensores 
públicos, que estão entrando na instituição, através de 
cursos de formação sobre o tema de feminicídio;

Sempre que 
adentrar novos 
defensores.

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO 
ESTADO DE 
PERNAMBUCO

Inclusão nos próximos editais de concursos públicos 
da Defensoria Pública de conteúdo relativo a gênero e 
feminicídio;

Sempre que 
houver concurso.

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO 
ESTADO DE 
PERNAMBUCO

Realização de palestras, cursos ou oficinas sobre gênero 
e feminicídio, promovendo a discussão sobre a aplicação 
das diretrizes no Centro de Estudo da Defensoria Pública, 
com a participação de defensores que atuam na defesa da 
vítima, agressor e no júri;

De acordo com 
calendário 
institucional.

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO 
ESTADO DE 
PERNAMBUCO

Assistência integral à mulher vítima e seus familiares 
no âmbito de toda a Defensoria Pública do Estado de 
Pernambuco;

Assistência 
Continuada de 
acordo com a 
demanda.

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO 
ESTADO DE 
PERNAMBUCO

Recomendações a todos os defensores para que atuem de 
acordo com as Diretrizes de Feminicídio.

Orientação 
continuada.

SECRETARIA 
ESTADUAL DE 
SAÚDE

Reunião do GT da Saúde para definição de estratégias 
para elaboração do capítulo da saúde do Protocolo de 
Feminicídio, com representantes das Políticas de Saúde 
da Mulher, Saúde Mental, Vigilância das Violências, 
Mortalidade e representantes dos serviços de referência.

Ação concluída 

SECRETARIA 
ESTADUAL DE 
SAÚDE

Reunião do GT da Saúde para discussão dos eixos 
construídos. Ação concluída

SECRETARIA 
ESTADUAL 
DE SAÚDE

Apoio psicossocial para os familiares das vítimas de 
feminicídio

Assistência 
Continuada de 
acordo com a 
demanda

SECRETARIA 
ESTADUAL 
DE SAÚDE

Divulgação do Protocolo através de seminário para profis-
sionais da saúde

De acordo com 
calendário 
institucional.

CAPÍTULO 4. PLANO DE AÇÃO PARA A APLICABILIDADE DO PROTOCOLO DE 
FEMINICÍDIO PERNAMBUCO
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SECRETARIA 
ESTADUAL 
DE SAÚDE

Divulgação dos dados epidemiológicos através de informe 
mensal sobre as notificações de violência sexual e tentati-
va de suicídio

Relatório mensal.

SECRETARIA 
ESTADUAL 
DE SAÚDE

Capacitação quanto aos instrumentos de notificação da 
violência e DO

Formação 
continuada

SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Reunião do Grupo de Trabalho dos representantes 
da Secretaria Executiva de Justiça e Promoção dos 
Direitos do Consumidor - GEPAIS, Secretária Executiva 
de Ressocialização - CEMER e Secretaria de Direitos 
Humanos para definição de estratégias para elaboração de 
atividades do Protocolo de Feminicídio.

Ação concluída

SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Realização de Grupos Reflexivos com a temática do 
feminicídio para os homens autores de violência doméstica 
e familiar contra a mulher atendidos pelas Centrais de 
Apoio as Medidas e Penas Alternativas da Gerência de 
Penas Alternativas e Integração Social (CEAPA/ GEPAIS) 
nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Santa Cruz do 
Capibaribe e Recife.

De acordo com 
calendário 
institucional.

SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Apoio psicossocial e jurídico para os familiares vítimas de 
feminicídio através do Centro Estadual de Apoio as Vítimas 
de Violência – CEAV.

Assistência conti-
nuada de acordo 
com a demanda

SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Palestras de conscientização sobre as implicações da Lei 
Maria da Penha e do Feminicídio para mulheres trans pela 
SJDH.

De acordo com 
calendário 
institucional.

SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Acolhimento institucional para familiares vítimas de 
feminicídio, ameaçadas de morte através dos Programas 
de Proteção a Pessoas

Assistência 
continuada de 
acordo com a 
demanda.

SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Palestras de conscientização sobre as implicações da 
Lei Maria da Penha e do Feminicídio para os homens 
autores de violência doméstica e familiar contra a mulher 
monitorados eletronicamente pelo CEMER/ SERES.

De acordo com 
calendário 
institucional.

SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Ações junto com a Secretaria Estadual de Saúde para 
inserção da temática nas escolas do sistema penitenciário.

Sempre que 
adentrar novos 
profissionais.

SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Ações do setor do psicossocial das UPs com escuta 
individualizada e trabalho em grupo com homens autores 
de violência doméstica que estão no sistema prisional.

De acordo com 
calendário 
institucional.

SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Palestras de conscientização sobre as implicações da Lei 
Maria da Penha e do Feminicídio para os homens auto-
res de feminicídio, que cumprem pena no regime aberto, 
livramento condicional e os egressos (sugestão de perio-
dicidade a cada dois meses) pelo Patronato Penitenciário/ 
SEJPDC

De acordo com 
calendário 
institucional.

SECRETARIA DE 
JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS

Palestras de conscientização sobre as implicações da Lei 
Maria da Penha e do Feminicídio para mulheres trans pelo 
Patronato Penitenciário/ SEJPDC.

De acordo com 
calendário 
institucional.

SDS-POLÍCIA 
CIENTÍFICA

Adequação dos órgãos que compõem a Policia Cientifica 
de Pernambuco para cumprimento da nova lei com 
modificações no atendimento policial e pericial para 
mulher que sofreu violência domestica e familiar.

De acordo com 
o orçamento 
disponível.

SDS-POLÍCIA 
CIENTÍFICA Criação de protocolo para casos de feminicídios Ação concluída.
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SDS-POLÍCIA 
CIENTÍFICA

Treinamento de peritos legistas e auxiliares para 
sensibilização perante as vitimas que já sofreram violência

Formação 
continuada de 
acordo com 
calendário 
institucional.

SDS-POLÍCIA 
CIENTÍFICA

Realização de exames sexológicos e traumatológicos nas 
vitimas

Obedecendo ao 
fluxo

SDS-POLÍCIA 
CIENTÍFICA

Treinamento de peritos legistas e auxiliares, para 
sensibilização perante as vitimas que já sofreram violência

Formação 
continuada de 
acordo com 
calendário 
institucional.

SDS-POLÍCIA 
CIENTÍFICA

Atendimento preferencialmente realizado por profissionais 
do sexo feminino.

Obedecendo ao 
fluxo

SDS-POLÍCIA 
CIENTÍFICA

Realização de perícias sexológicas e traumatológicas no 
Hospital da Mulher.

De acordo com a 
demanda

SDS-POLÍCIA 
MILITAR (CIODS)

Capacitação do efetivo policial para qualificação das ações 
de enfrentamento de violência contra a mulher.

Área de Atuação:Paulista (AIS 08)
Jaboatão dos Guararapes (AIS 06)

Goiana (AIS 11)
Caruaru (AIS 14)
Palmares (AIS 13)
Ouricuri (AIS 24)
Petrolina (AIS 26)

Formação 
continuada de 
acordo com 
calendário 
institucional.

SDS-POLÍCIA 
MILITAR (CIODS)

Implantação de Patrulha Maria da Penha (01 viatura 
caracterizada por área de atuação)

Área de Atuação: Paulista (AIS 08)
Jaboatão dos Guararapes (AIS 06)

Goiana (AIS 11)
Caruaru (AIS 14)
Palmares (AIS 13)
Ouricuri (AIS 24)
Petrolina (AIS 26)

De acordo com 
o orçamento 
disponível.

Inserção da disciplina sobre gênero, violência doméstica 
e os dispositivos legais (Lei nº 11.340/2006 e Lei nº 
13.104/2015) na matriz curricular da Polícia Militar.

Projeto 
encaminhado, 
sempre que 
adentrar novos 
policiais. 

SDS-POLÍCIA CIVIL
Análise do modus operandi dos casos de feminicídio do 
corrente ano com a Câmara Técnica para o Enfrentamento 
da Violência de Gênero contra a Mulher do Pacto pela Vida. 

Reuniões 
mensais.

SDS-POLÍCIA CIVIL
Coleta de dados sobre as vítimas de Feminicídio que 
registraram BO e solicitaram medidas protetivas do 
corrente ano

Relatórios 
mensais com a 
Câmara Técnica. 

SDS-POLÍCIA CIVIL
Correlação entre os indiciamentos em homicídio 
qualificado pela questão de gênero e as denúncias do 
MPPE

Relatório 
mensais.

SDS-POLÍCIA CIVIL Reunião com os delegados componentes do grupo de 
trabalho interno da instituição para programação das ações

Quatro reuniões 
anuais. 
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MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE 
PERNAMBUCO

Formação continuada sobre gênero para todos os 
integrantes do Ministério Público de Pernambuco; Bianual

MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE 
PERNAMBUCO

A inclusão da temática da violência doméstica e familiar 
contra a mulher, Lei Maria da Penha e Feminicídio, 
no conteúdo programático dos concursos e seleções 
realizadas no âmbito do Ministério Público de Pernambuco;

Bianual

TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE 
PERNAMBUCO

Capacitação permanente de magistrados (as) e servidores 
(as) com a perspectiva de gênero nos termos da Lei 
11.340/06; Integração operacional do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas 
de segurança pública, assistência social, saúde, educação, 
trabalho e habitação.

Ação permanente
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