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APRESENTAÇÃO
O crescimento do número de feminicídios (morte de mulheres
pela sua condição de gênero) tem chamado a atenção em
todo o Brasil. No Rio Grande do Sul - RS não foi diferente. Em
2019, fomos o terceiro estado que mais matou mulheres no
país, e em 2020 iniciamos o ano com um aumento de 233%
de feminicídios, se comparado ao mesmo período do ano
anterior.
Em virtude desta situação, autoridades e movimentos sociais
vem se reunindo em um Grupo de Trabalho - (GT), instituído
pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos - CSSP, da
Assembleia Legislativa, para discutir ações conjuntas para
enfrentar este crime. O GT existe desde o segundo semestre
de 2019.

3º MAIOR ÍNDICE DE FEMINICÍDIOS

2019 ENTRE OS ESTADOS BRASILEIROS
2020

INICIAMOS O ANO COM AUMENTO
DE 233% DO CRIME, SE COMPARADO
AO ANO ANTERIOR.

O trabalho consiste em uma Força-Tarefa Interinstitucional de Combate aos
Feminicídios, que congrega o Parlamento gaúcho, a Câmara dos Deputados, o
Senado Federal e os sistemas de segurança e justiça, em parceria com os movimentos
de mulheres e feminista, e demais entidades e autoridades ligadas à temática.
O trabalho consiste em uma Força-Tarefa Interinstitucional de Combate aos Feminicídios, que congrega
o Parlamento gaúcho, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e os sistemas de segurança e justiça, em
parceria com os movimentos de mulheres e feminista, e demais entidades ligadas à temática.

- Deputado estadual Jeferson Fernandes (PT);

Proponentes:

- deputada federal Maria do Rosário (PT);
- senador Paulo Paim (PT).

Objetivo:
A articulação e mobilização do Poder
Público, dos movimentos sociais, dos
conselhos da sociedade civil e das mais
diversas entidades é o objetivo principal
do trabalho da Força-tarefa que, através
de encontros nas diferentes regiões do
estado, vem discutindo e apontando
alternativas para combater a morte de
mulheres pela condição de gênero.

impactando na vida das gaúchas,
fazendo com que o número de
feminicídios cresça no RS, acima da
Os debates têm indicado as principais média nacional.
falhas na rede de atendimento às Desta forma, é fundamental que as
mulheres e seus dependentes, vítimas ações de enfrentamento ao complexo
da violência doméstica e intrafamiliar. tema dos feminicídios estejam
Falhas estas, diretamente ligadas à dentro das políticas de Estado, dada
ausência ou ao sucateamento dos a gravidade da situação vivida pelas
equipamentos públicos que compõem mulheres gaúchas.
a rede de enfrentamento e atendimento
às mulheres vítimas, o que vem

metodologia:
A demanda das mulheres do interior do RS fez com que o GT da Força-tarefa decidisse iniciar suas atividades a partir de uma
perspectiva de interiorização. Ou seja, priorizando as regiões mais distantes da capital, onde geralmente os serviços e as
informações chegam com maior dificuldade.
Assim, o calendário de debates se constituiu da seguinte forma:

a) Encontros Regionais:
Grandes encontros com participação das autoridades das regiões e movimentos sociais. As cidades escolhidas foram as
consideradas “cidades polo”, contemplando as maiores regiões do estado.
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Santa Rosa (Região Noroeste)
Setembro 2019 Coordenação: Deputado estadual

2

Pelotas (Região Sul)
Setembro 2019

Jeferson Fernandes (PT)

Coordenação:
Deputado estadual
Fernando Marroni (PT)/
deputada federal Maria
do Rosário (PT)
Fotos: Gabinete deputado
estadual Jeferson Fernandes

Fotos: Gabinete
deputado Fernando Marroni

Santa Maria (Região Centro)
Outubro 2019
Coordenação: Deputado estadual Valdeci Oliveira (PT)
Fotos: Gabinete
deputado estadual
Valdeci Oliveira

Santana do Livramento
(Região Fronteira) – Novembro 2019

Coordenação: Deputado estadual Jeferson Fernandes (PT)

Osório (Região Litoral Norte)
Novembro 2019
Fotos: Divulgação

Caxias do Sul (Região Serra)- Dezembro 2019
Coordenação: Deputado estadual Pepe Vargas (PT)/
Abgail Pereira (PCdoB) - repres. senador Paulo Paim (PT)

Fotos: Divulgação

Porto Alegre (Região Metropolitana)
Seminário Final-Dezembro de 2019
Fotos: Divulgação página CSSP

Fotos: Gabinete
deputado Pepe Vargas
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b) Reuniões técnicas: Visitas em cidades com alta
incidência de feminicídio e/ou situações emergenciais
ligadas à ausência de políticas públicas para o atendimento
às mulheres vítimas de violência.
São Leopoldo – dezembro 2019
Coordenação: Vereadora Ana Affonso (PT) / Equipe CSSP
Torres- dezembro 2019.
Coordenação: Ministério Público Estadual - Dr. Vinicius
Melo/ Equipe CSSP.

c) Reuniões GT da Força-Tarefa: As reuniões do Grupo
de Trabalho da Força-Tarefa ocorrem de forma periódica e são
abertas ao público. Congregam autoridades e movimentos
sociais, sobretudo movimentos de mulheres e feminista. Em
regra, acontecem na Assembleia Legislativa.

d) Audiências públicas e eventos em geral: A atuação

de parlamentares comprometidas com a causa é fundamental
para vencermos as mortes de mulheres. Espaços públicos de
debates foram oferecidos pela Força-Tarefa a partir de mandatos
parceiros desta iniciativa.

Audiência Pública
- Feminicídio e Violência
Doméstica Contra a Mulher:
Medidas Efetivas para a
prevenção.
Comissão
de
Cidadania e Direitos Humanos/
deputada
estadual
Sofia
Cavedon (PT)– agosto 2019.
Fotos: Joaquim Moura/PTSul

Audiência Pública - A Atual Situação
da Rede de Acolhimento à Mulheres
Vítimas de Violência no RS. Comissão
de Cidadania e Direitos Humanos/
deputada estadual Luciana Genro
(PSOL) - setembro 2019.
Fotos: Foto Luiz Morem Agência ALRS

Audiência
PúblicaIniciativas
de
Enfrentamento e Combate ao Feminicídio.
Comissão de Legislação Participativa Câmara dos Deputados/ deputada federal
Maria do Rosário (PT) - novembro 2019.
Importante o registro ainda, das diversas
Audiência Públicas sobre feminicídio,
organizadas pela Comissão de Cidadania e
Direitos Humanos- CCDH, por iniciativa do
Deputado Airton Lima (PR), vice-presidente
da CCDH.
Fotos: Divulgação Câmara Federal

Evolução dos números
de Feminicídios no
Rio Grande do Sul:
Levantamento feito a partir
do período em que se iniciou
o processo de identificação
dos casos de feminicídio no
estado, a partir do Observatório
da Violência Contra a Mulher,
ligado à Secretaria Estadual de
Segurança Pública. 1

Feminicídios consumados:

Feminicídios tentados:

2013 com 92 casos;

2013 com 229 casos;

2014 com 75 casos;

2014 com 286 casos;

2015 com 99 casos;

2015 com 311 casos;

2016 com 96 casos;

2016 com 263 casos;

2017 com 83 casos;

2017 com 322casos;

2018 com 116 casos;

2018 com 355 casos;

2019 com 97 casos;

2019 com 359 casos;

2020 com 12 casos; 2

2020 com 32 casos – (17 /02/2020)
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Segundo os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública- SSP, desde o ano de 2019 é possível identificar um crescimento maior
dos feminicídios em relação a outros tipos de crimes, como homicídio. Em 2020, esta tendência se confirmou. Os feminicídios tiveram
um aumento de 233% em relação ao mesmo período de 2019. No entanto, homicídios e latrocínios registraram queda.
Segundo o Atlas do Feminicídio3 , idealizado por especialistas que compõem a Força-tarefa, e que será apresentado neste relatório, os
feminicídios de 2020 tiveram as seguintes características:
- Até a segunda quinzena de fevereiro de 2020 foram registrados 12 (doze) feminicídios no RS.
- Entre as vítimas, 6 (seis) foram mortas pelos maridos/companheiros; 4 (quatro) pelos ex-maridos; 1 (uma) pelo ex-namorado e 1 (uma)
por um desconhecido, que não tinha nenhum relacionamento com a vítima.
- A maior parte dos autores, 8 (oito), se suicidou após cometer o crime.
- A arma de fogo foi utilizada em 6 (seis) dos assassinatos; e a arma branca, em 5 (cinco) casos.
- O horário de maior incidência foi no turno da manhã, sendo que 3 (três) mulheres foram mortas nas primeiras horas da manhã,
quando se deslocavam para o trabalho. Contudo, 8 (oito) vítimas foram mortas dentro de casa.
Ainda de acordo com o Atlas, os feminicídios apresentaram uma tendência de maior concentração nos municípios de porte pequeno,
com população entre 10 mil e 50 mil habitantes; e nos municípios de porte médio a grande, com 100 mil ou mais habitantes, destacando–
se os municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre: Alvorada, Viamão, Gravataí e Porto Alegre; o município de Caxias do Sul, na
Região Metropolitana da Serra Gaúcha e Pelotas, município da Aglomeração Urbana do Sul, com maior número absoluto de mortes
de mulheres no período.
Cumpre salientar que no mapa da violência 2015, tivemos uma edição destinada ao homicídio de mulheres no Brasil, que aponta um
recorte étnico-racial na análise onde diz que houve um aumento de 54% em dez anos no número de feminicídios de mulheres negras,
passando de 1.864, em 2003 para 2.875 em 2013. No mesmo período analisado, o número anual de feminicídios de mulheres brancas
teve um decréscimo de 9,8% saindo de 1.747 em 2003 para 1.676 em 2013 ( “Contribuição ao debate sobre os feminicidios no estado
do Rio Grande do Sul “ - Aires, Suelen– doutoranda em sociologia ).

Diagnóstico prévio sobre o crescimento dos feminicídios no RS:
a)
Déficit orçamentário: Entre as questões mais
trazidas em todos os debates realizados pela Forçatarefa de Combate aos Feminicídios; a ausência
de recursos públicos destinados para a rede de
enfrentamento e atendimento às mulheres vítimas
de violência aparece como principal indicativo do
aumento dos feminicídios.
A involução orçamentária apresentada no último
período, referente aos valores que deveriam ser
destinados às políticas específicas para as mulheres
é muito significativa. Isso demonstra a invisibilidade
da população feminina perante os recursos públicos,
embora sejam a maioria da população. Impactando
assim, tanto na qualidade como na existência dos
serviços oferecidos às mulheres, deixando-as mais
vulneráveis à violência e à exclusão social e, por
óbvio, às mortes violentas.
A tabela apresenta os valores destinados às mulheres
durante a existência de um organismo específico
de políticas para as mulheres (2012- 2014) e a sua
drástica redução após o fechamento da Secretaria
Estadual de Políticas para as Mulheres- SPM/RS.
Considerando que estamos fazendo uma
análise preliminar e que os valores acima tratam
especificamente daqueles disponibilizados pela SMP/
RS, conclui-se que essa redução se confirmará ainda
maior, se analisados os valores totais de investimento
feitos durante o período de 2012-2014, uma vez que
várias áreas de governo recebiam valores destinados
às políticas para as mulheres, de forma transversal,
situação alterada a partir de 2015.

Salientamos o papel da Procuradoria Especial da

Mulher da Assembleia Legislativa
que, desde a sua implementação, em
2015, desenvolve atuação de extrema
relevância na análise orçamentária
dos valores disponibilizados às
políticas para as mulheres no Rio
Grande do Sul. O trabalho técnico
da Procuradoria possibilita que
tenhamos as informações sobre
as variações que ocorrem com as
trocas de governo no que tange ao
orçamento para políticas voltadas às
mulheres gaúchas e, assim, possamos
analisar com mais consistência

os impactos destas variações na
formulação e implementação de
políticas públicas específicas.
Figurando como questão prioritária,
a redução orçamentária durante o
Governo de Eduardo Leite aprofundou
ainda mais a crise junto aos serviços
destinados às mulheres. A rubrica
específica para o enfrentamento à
violência recebeu apenas R$ 20 mil
reais5. Valor irrisório para aplicação
de qualquer iniciativa pública com
objetivo de combater a violência de
gênero.
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Desta forma, toda a rede de serviços destinada às gaúchas é
afetada, tanto as ações de enfrentamento à violência, ou seja:
iniciativas de prevenção ligadas ao acesso à educação, saúde,
geração de trabalho e renda, por exemplo. Como as ações de
atendimento para as mulheres que já foram vítimas, como a
ampliação das Delegacias Especializadas, das Patrulha Maria da
Penha, a qualificação dos serviços oferecidos no Centro Estadual
de Referência da Mulher Vânia Araújo, como o Telefone Lilás,
por exemplo, que esteve com os serviços paralisados durante o
ano de 2019, bem como o Departamento de Mulheres, ligado
à Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, que esteve
sem coordenadora, também no decorrer deste ano.
Salienta-se ainda, que os recursos vindos do governo federal,
estão cada vez mais escassos. O governo Bolsonaro suspendeu
o Programa “Casa da Mulher Brasileira”, que atende mulheres
vítimas de violência. Assim, a União não repassa mais aos
estados valores específicos para o enfrentamento à violência
contra as mulheres, aprofundando ainda mais a crítica
situação da rede que atende mulheres vítimas de violência. 6
Por fim, cabe destacar que o Programa Estadual de Segurança
Pública “RS Mais Seguro” não comtempla ações vinculadas ao
enfrentamento da violência contra a mulher, tampouco contra
os feminicídios e, portanto, não vislumbra recursos da área de
segurança para combater o crime de feminicídio.7
b)
Ausência de Casas -Abrigo no RS: Consideradas
essenciais na rede que atende mulheres vítimas de violência
e seus dependentes, as Casas- Abrigo se destacam como o
principal equipamento público que compõe a rede especializada
no atendimento a mulheres que estão sob risco de morte.
Caracterizam-se como um serviço de longa duração, (90 a 180
dias) e, em regra, tem caráter sigiloso.8

Ao considerar-se que a crise que atinge a oferta de serviços
públicos tem impacto sobretudo naqueles destinados às
populações mais vulneráveis e que, neste cenário, programas
essenciais para a emancipação das mulheres e para
rompimento com o ciclo da violência estão sendo suspensos
ou extintos, como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa-família9,
as Casas-Abrigo figuram entre as principais alternativas para
mulheres que precisam deixar suas residências, onde em regra
vivem com o agressor.
A ausência deste equipamento vem impactando fortemente
a disposição de denúncia das mulheres, que não se sentem
seguras ao fazê-lo, pois terão de voltar para o local de
convivência com agressor. Também no aumento do índice
de feminicídios, uma vez que as vítimas ficam totalmente
expostas à ação violenta deste agente agressor, inclusive
depois da denúncia.
Salienta-se ainda, que como a maioria das vítimas de violência
doméstica são mães e que, segundo o Instituto Maria da Penha10
, a cada mulher morta, em média 3 (três) crianças ficam órfãs,
as Casas - Abrigo tornam-se ainda mais essenciais, pois sua
especificidade atinge o atendimento às mulheres com seus
dependentes, visando garantir a integridade física e emocional
destas vítimas e auxiliando no processo de reorganização da vida
das mulheres e suas famílias; e no resgate de sua autoestima.
Constatou-se nos encontros da Força-tarefa que, em alguns casos,
municípios têm comprado vagas em hotéis ou mesmo servidoras
da rede de atendimento tem custeado do próprio bolso estas
acomodações; ou ainda, organizado uma rede de solidariedade

entre mulheres para receber, em suas casas, mulheres e seus
filhos e filhas, vítimas de violência. Em atitudes totalmente
paliativas e que demonstram a situação crítica em que se
encontra a rede de atendimento às mulheres. A ausência do
acompanhamento dos Conselhos Tutelares também aparece,
quase de forma unânime, em praticamente todas as regiões
visitadas.
As Casas- Abrigo constituem-se em serviço que pode ser
oferecido na forma municipal, regional e/ou consorciada. 11

Segundo dados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do SulTJ/RS, o estado possui somente 14 Casas-Abrigo 12.
Uma pesquisa, elaborada pelo IBGE em 2013 revelou que o
Brasil dispõe de 100 Casas-Abrigo com endereços sigilosos.
Significa que apenas 1,8% dos 5.570 municípios do país têm
este serviço, sendo que 70% destas casas concentram-se na
região Sudeste (38) e Sul (32) e o menor número na Região
Norte (6). 13
c)
Expansão da Patrulha Maria da Penha: Considerado
um programa fundamental para o funcionamento da rede
atendimento às mulheres vítimas de violência. A Patrulha
Maria da Penha criada no ano de 2012, já inspirou programas
nos mesmos moldes no Brasil e no exterior.

A iniciativa consiste em uma ação articulada das policias
militar e civil, junto aos juizados de violência doméstica.
Os territórios patrulhados são aqueles onde se concentra
um grande número de mulheres com medidas protetivas,
que recebem a visita de policiais militares regularmente,
evitando a aproximação do agressor do local de moradia
das vítimas.14
A incidência de mortes de mulheres que já tem medidas
protetivas e estão dentro dos territórios patrulhados é muito
pequena, assim a Patrulha Maria da Penha figura como um
serviço público de prevenção aos feminicídios. Portanto, sua
expansão é considerada fundamental para consolidação de
uma política de Estado de combate à morte de mulheres.
A Força-Tarefa tem a participação ativa da Brigada Militar
através da Patrulha Maria da Penha e suas/seus agentes,
que recebem uma formação específica para o atendimento
às mulheres vítimas de violência e seus dependentes. Em
todos os debates realizados, as patrulheiras e patrulheiros
estiveram presentes, sempre apresentando um grande
reconhecimento do seu trabalho pelas comunidades.
A necessidade de expansão tanto do número de profissionais
formadas para atuar na Patrulha Maria da Penha, como
de mais viaturas para maior abrangência de territórios
patrulhados, é um dos diagnósticos que aparecem, também
como prioritários da Força-Tarefa.

Atualmente a Patrulha Maria da Penha atende em 46
(quarenta e seis) municípios gaúchos.
d)
Formação específica de agentes mulheres e
ampliação do horário de atendimento das delegacias:
A ausência de profissionais capacitados para atender
as mulheres vítimas de violência também foi um tema
recorrente trazido pelos debates realizados pela Força-tarefa
de Combate aos Feminicídios.
“As rotas críticas”, ou seja, o caminho que as vítimas de violência
têm que percorrer para completarem seu atendimento é

7

A violência institucional faz parte do processo de denúncia;
e para enfrentar o machismo e o racismo estrutural, é
fundamental que mais servidoras mulheres recebam
formação específica e continuada, visando o aprofundamento
do estudo das legislações vinculadas à defesa e garantia
dos Direitos Humanos, como a Lei Maria da Penha, a Lei do
Feminicídio, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto
da Igualdade Racial, entre outros. A reivindicação por mais
profissionais mulheres nos espaços de atendimentos de
denúncias, sobretudo nas Delegacias e locais de perícia,
surge a partir da sistemática ação de agentes homens em
revitimizar as mulheres e seus dependentes, que procuram o
serviço público para denunciar a violência doméstica.15
Além disso, a necessidade de ampliação do número de
Delegacias Especializadas da Mulher (DEAMS) aparece, com
ênfase para que os horários de atendimento sejam igualmente
estendidos nas grandes cidades para 24 (vinte e quatro) horas
ou de forma paliativa, em regime de plantão, sobretudo nos
finais de semana. É neste período que há grande incidência de
violência doméstica.

Salienta-se a participação ativa das Delegadas nas
atividades da Força-tarefa e a parceria com a Polícia Civil
Gaúcha. Titulares das DEAMS ou não, é significativa a diferença
do trabalho realizado nas redes de atendimentos locais,
quando mulheres estão à frente de Delegacias. Nas cidades
ou regiões onde as Delegadas dirigem as delegacias comuns,
a violência doméstica ocupa lugar de prioridade na atuação da
Polícia. Constatação que reforça a necessidade de profissionais
mulheres para atender mulheres vítimas.

f)
Inexistência de uma rede de enfrentamento e
atendimento às mulheres vítimas de violência:
A ausência de investimentos em políticas públicas para as
mulheres tem como principal consequência o aumento da
violência e a morte de mulheres. Neste sentido a Lei Maria da
Penha determina como principal iniciativa pública a criação
de redes de serviços que atendam as mulheres vítimas de
violência e seus dependentes. E que, trabalhem na prevenção
deste tipo de violência. 17
A estruturação do trabalho em rede segue sendo um
desafio permanente para as gestoras e gestores de políticas
para as mulheres, pois além das barreiras culturais para
implementação desta política enfrenta-se a permanente falta
de disposição dos agentes públicos, para que ações sejam
efetivadas. E assim, o contingenciamento ou extinção de
recursos públicos para a garantia de ofertas destes serviços.
Essa foi exatamente a constatação a que chegamos em
absolutamente todos os encontros que realizamos da ForçaTarefa. A desestruturação completa da Rede Lilás – rede
que atendia mulheres vítimas de violência e trabalhava
na prevenção - teve efeitos significativos em todo o estado.
Perdeu-se uma cultura de trabalho coletivo e articulado, com
diálogo entre as diferentes esferas de poder.18
Desta forma, identificamos que em algumas regiões, redes
municipais seguiram funcionando, mas com extrema
dificuldade. E na ausência de uma articulação municipal, as
falhas nos atendimentos das vítimas eram mais latentes, a
ponto de autoridades sequer se conhecerem.19
Neste sentido identificamos que:

Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 23 (vinte e três)
DEAMS, segundo os dados da Secretaria Estadual de Segurança
Pública.

- A lei Maria da Penha não é cumprida no estado do Rio
Grande do Sul, pois diversas determinações deste preceito
legal são ignoradas pelas autoridades gaúchas.

e)
Precarização das condições de trabalho das
servidoras e salários não pagos: A reinvindicação das
categorias que compõem os serviços, que deveriam integrar
a rede estadual de enfrentamento e atendimento às
mulheres vítimas de violência, foi um elemento presente em
praticamente todas as regiões do estado do RS. A precarização
das condições de trabalho, sobretudo das agentes que atuam
junto à segurança pública, apareceu de forma recorrente nas
falas de servidoras, lideranças locais e usuárias dos serviços nas
cidades. Pequeno número de efetivo, falta de formação das/dos
agentes, locais sem condições adequadas para atendimento
das mulheres, e seus dependentes, vítimas de violência; e
principalmente o parcelamento e o atraso nos salários das
servidoras estaduais foram questões apresentadas.16

- A lei do Feminicídio20 ainda encontra resistência para
sua aplicação por parte das autoridades em todo o Brasil,
indicando assim índice significativo de subnotificação. No
entanto no RS, a subnotificação vem sendo enfrentada e o
feminicídio não está entre os delitos mais subnotificados,
como os crimes sexuais por exemplo. A atuação da
Polícia Civil na qualificação dos dados referentes às
mortes de mulheres é uma realidade. Junto a isto somase a implementação do “Protocolo de Risco”, ferramenta
idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça e que está em
fase de implementação no RS.21 Tem como objetivo ajudar
agentes de polícia, delegadas e juízas a reconhecerem o grau
de risco que uma mulher vítima de violência, está submetida
quando procura as instituições. O Protocolo é composto por
várias perguntas, que indicarão quais as providências que
as autoridades públicas precisarão tomar, para resguardar a
integridade física da vítima. Além disso, apresenta-se como
uma importante iniciativa para enfrentar os feminicídios, mas
ainda assim precisa ser qualificado, para que os indicadores
possam ser mais fidedignos para melhor formulação de
políticas públicas de enfrentamento ao crime.

Ficou constatado que o esforço das servidoras estaduais
e municipais, nos casos das redes locais, é o que mantém
funcionando algum tipo de atendimento às mulheres em
nosso estado. Redes de acolhimento e proteção que contam
com a atuação de militantes dos movimentos de mulheres e
feminista, ou ligadas aos conselhos da sociedade civil, também
se destacam como iniciativas comuns, frente à ausência de
resposta do Poder Público em enfrentar as mortes de mulheres
pela sua condição de gênero.

-A falta de diálogo entre a rede de saúde e os demais serviços
que atendem as mulheres vítimas de violência é uma realidade
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um dos maiores desafios a serem enfrentados para aquelas
mulheres, crianças e adolescentes que precisam dos serviços
públicos contra a violência doméstica e intrafamiliar.

6
Se existem mulheres sendo salvas da violência, é pelo
esforço e dedicação de outras mulheres.
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muito presente. A ausência de um fluxo mínimo entre os
serviços de saúde, primeiro lugar em regra onde as mulheres
procuram ajuda, e os sistemas de segurança e justiça, é um dos
maiores problemas a serem enfrentados. Assim, multiplicamse os casos de mulheres, crianças e adolescentes que sofrem
violência doméstica, sem que os serviços de segurança tenham
conhecimento. Esses casos não entram para as estatísticas
de segurança pública e dificultam a elaboração de políticas
públicas de combate à violência intrafamiliar.22
- Conselho Estadual da Mulher sem recursos para atuar e
a ausência de fiscalização pela sociedade civil dos serviços
de atendimento às mulheres. A repercussão desta falta de
estrutura é a diminuição do número de Conselhos Municipais
da Mulher em todo o estado e/ou atuação destas lideranças
com muitas dificuldades. 23
-Sucateamento dos serviços oferecidos no Centro Estadual de
Referência da Mulher Vânia Araújo. 24 E número reduzido de
Centros de Referência da Mulher nos municípios25.
- Diminuição significativa de organismos de aplicação de
políticas para as mulheres no estado do Rio Grande Sul.
Fragilizando a atuação em rede dos serviços. Sucateamento
destes espaços. Necessário agendamento de mulheres vítimas
de violência, para serem atendidas. Prática totalmente diversa
das determinações da Lei Maria da Penha e das orientações
nacionais para organização e oferta deste tipo de serviço.26

- Necessidade de inclusão das Universidades nas redes
locais de atendimento às mulheres vítimas de violência,
em virtude de apresentarem-se como espaços de ofertas de
serviços essenciais na estruturação do trabalho interligado.
Em muitas regiões do estado a atuação das universidades,
através da promoção de serviços ligados à orientação
psicológica e jurídica para famílias vítimas de violência
doméstica foi constatada como prática exitosa e eficaz.
- A importância do trabalho do Tribunal de Contas do RSTCE/RS, como agente fiscalizador das redes municipais
de atendimento às mulheres, bem como sua atuação
fiscalizatória junto Governo Estadual. É fundamental que
o TCE/RS integre as ações da rede de enfrentamento e
atendimento às mulheres vítimas de violência como forma
de colaborar para que os serviços desta rede, de fato sejam
ofertados. As auditorias que se tem conhecimento deste
Tribunal ocorreram de foram incipiente entre 2016 e 2017. É
de vital importância o fortalecimento e a qualificação destas
auditorias. Sobretudo em um momento onde o órgão de
fiscalização de políticas públicas, onde a sociedade civil atua,
o Conselho Estadual de Mulheres, não consegue cumprir seu
papel por falta de recursos para desempenhar as ações.27
- Dificuldade de trabalho conjunto entre o movimento de
mulheres, conselhos, gestoras municipais e afins, com o
sistema de justiça, ou seja: Juizados, Promotorias e Defensorias.
A dificuldade de um trabalho articulado e empático em
relação às vítimas, com o sistema de justiça foi uma fragilidade
recorrente apresentada pelas participantes dos encontros
da Força-tarefa. A violência institucional denunciada em
muitos casos, nestes espaços de poder, é causada pela falta
de interação destas autoridades com os demais serviços da
rede e atinge sobretudo mulheres negras em maior situação
de vulnerabilidade social. 28

-Falta de diálogo entre as varas judiciais especializadas,
revitimizando mulheres e seus dependentes. São
mulheres que perdem a guarda dos filhos por
denunciarem situações de violência e não terem
para onde ir, tendo assim filhos abrigados, atingindo
especialmente mulheres e crianças negras. Imposição
do compartilhamento de guarda de forma obrigatória
com agressores, sem análise preliminar no histórico
violento dos genitores. Violação da Lei Maria da Penha
e do ECA. Aplicação da Lei de Alienação Parental como
punição às mães ou famílias que denunciam a violência
contra genitor agressor, resultando em reversão ou
perda da guarda das crianças.29
- Ausência de defensores públicos no atendimento às
mulheres vítimas de violência. Atendimento somente
por estagiários. Falta de orientação jurídica para as
vítimas em situação de vulnerabilidade social. Situação
mais precária em Porto Alegre e região metropolitana.30
- Ausência da participação do Conselho Tutelar em
casos de violência que atingem crianças e adolescentes.
Negligência no atendimento, violência institucional
contra mulheres e crianças vítimas. Agentes públicos
que se negam a participar do fluxo de atendimento das
redes de violência doméstica e intrafamiliar. Situação
gravíssima .31
g)
Ações educativas ligadas à inclusão do debate
sobre violência contra mulheres e meninas, nos
currículos escolares e junto à imprensa: Diretamente
ligada às estratégias de prevenção à violência de gênero,
as ações educativas voltadas ao debate sobre a Lei Maria
da Penha e o cotidiano de violência e preconceito vivido
pelas mulheres e meninas brasileiras, figuram como a
principal iniciativa para enfrentar a cultura de violência
que faz com que centenas de mulheres sejam mortas em
nosso país.

Iniciativas como o Escola sem Partido foram lembradas
e caracterizadas pelas participantes das atividades da
Força-tarefa, como inibidoras do debate que precisa
ser feito sobre as mais diversas formas de violência que
ocorrem em nossa sociedade. A estratégia de interditar
o debate sobre a violência doméstica, o assédio e até
mesmo o abuso sexual, vai na contramão de ações
que deveriam ser fortalecidas dentro das escolas, nos
currículos escolares, no cotidiano do aprendizado.
A escola é o principal local de interação de milhares
de crianças e adolescentes e, portanto, deve estar
compromissada com o enfrentamento às violências e
com a promoção de uma cultura de paz.
O Projeto de Lei da deputada estadual Sofia Cavedon
(PT) nº 52/2019,32 que aguarda votação em plenário,
estabelece a promoção de ações que visem a valorização
de mulheres e meninas e a prevenção e combate à
violência contra as mulheres. Segundo a justificativa da
proposta,“a educação cumpre um papel fundamental para
mudar comportamentos machistas e discriminatórios
em relação às mulheres e às meninas. Quanto mais cedo
começar a educação para uma cultura não machista,
mais cedo os meninos aprenderão a respeitar as meninas.
A Rede Estadual de Educação pode cumprir função
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A cidade de Porto Alegre já conta esta política, mas ainda
não foi implementada pela prefeitura da capital.
Além disso, cumpre salientar a determinação da Lei Maria
da Penha sobre o papel da imprensa e das campanhas de
prevenção e combate à violência doméstica.33
A estruturação de uma política de combate à violência
e por consequência dos feminicídios, passa pela
implementação de campanhas educativas que devem ser
promovidas pelo Poder Público e também trabalhadas
como estratégias centrais de prevenção à violência,
sobretudo junto às escolas, universidades e demais
espaços educacionais.

A imprensa, por sua vez, deve estar compromissada em
divulgar estas iniciativas como forma de colaborar com
a rede de enfrentamento e atendimento às mulheres
vítimas de violência. No entanto, não é essa a realidade
que vivenciamos no Rio Grande do Sul. A extrema
dificuldade de pautar os veículos de informação tem
se apresentado como um dos maiores obstáculos que
a Força-tarefa vem identificando. Especialmente no
ano de 2019 e neste início de 2020, constatamos uma
postura pouco informativa da imprensa, noticiando
apenas o número crescente de feminicídios sem indicar
quais as causas para este crescimento, tão pouco
noticiando iniciativas que ocorrem para enfrentar o
problema. Existe uma interdição do debate relativo à
denúncia da extinção das políticas públicas para as
mulheres no estado do Rio Grande do Sul.
h) Reeducação para o agressor como forma de
enfrentar a reincidência: anteriormente considerado
um tema polêmico, a reeducação de agressores se
tornou um ponto central nas estratégias de prevenção
ao feminicídio; e foi reforçado nos encontros da Forçatarefa. Sobretudo, a partir da análise do baixo índice de
reincidência de agressores que este tipo de iniciativa vem
apresentando.
Em Porto Alegre e Osório, a Força-Tarefa identificou
projetos como estes, que tem um alto índice de
engajamento das comunidades e de autoridades
locais. “Os Grupos Reflexivos Para Homens” têm como
público alvo agressores e visam discutir os conceitos de
masculinidade violenta, que são reproduzidos em nossa
sociedade. Os participantes em regra são encaminhados
diretamente do Juizado de violência doméstica e tem
obrigação de comparecerem aos encontros.

Até dezembro de 2018, dos 601 participantes em Porto
Alegre, apenas 26 voltaram a cometer crime relativo à Lei
Maria da Penha. Essa diferença significa reincidência de
apenas 4,3% entre os participantes do programa, segundo
dados do Tribunal de Justiça gaúcho. A experiência já existe
em 22 (vinte e duas) comarcas do estado.34
Na Assembleia, o Projeto de Lei 539/2019,35 de autoria do
Deputado Edegar Pretto (PT), cria a política de reeducação dos
agressores. Prevista na Lei Maria da Penha, deverá contribuir
para a conscientização de homens que cometeram violência
contra mulheres e que já respondem criminalmente por isso.
A iniciativa compõe um esforço coletivo de autoridades para
incluírem este tipo de serviço na rede de enfrentamento à
violência doméstica. A discussão da masculinidade tóxica,
ou seja, com padrões comportamentais violentos, em regra
ligados à sexualidade e a sua relação com à cultura do estupro; e
a pornografia como elemento promotor desta masculinidade,
são temas que estão nos debates que envolvem a construção
de um novo conceito de sexualidade masculina.
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importante para a difusão de comportamentos não
machistas e de respeito às meninas e às mulheres, desde
que seus e suas profissionais tenham suporte e formação
para tal. A própria condição de mulher da grande
maioria das nossas professoras carrega a desigualdade
e recebe a discriminação, assédio e violência tanto no
âmbito familiar quanto, muitas vezes, na relação com os
estudantes e com a comunidade escolar. A degradação
do espaço físico e das condições remuneratórias agravam
essa condição. A autonomia financeira das mulheres é
fator decisivo na sua libertação. As estatísticas de diversos
organismos apontam para a necessidade de políticas e
ações de prevenção e não somente de repressão”
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Principais Conquistas do trabalho integrado da
Força-tarefa Interinstitucional de Combate aos Feminicídios.

O trabalho coletivo da Força-tarefa acumulou importantes
resultados positivos:
*12 (doze) viaturas para reforçar o trabalho das Delegacias
Especializadas da Mulher- DEAMS. Iniciativa das Deputadas
Federais Gaúchas: Maria do Rosário (PT), Fernanda
Melchiona (PSOL) e Liziane Bayer (PSB). 36
*Garantia, junto ao Comando da Brigada Militar, de
cursos de formação específica para agentes da Brigada
Militar, voltados à atuação na Patrulha Maria da Penha,
aumentando assim o efetivo capacitado para trabalhar no
programa. 37
* 3 milhões de reais em emendas das Deputadas Estaduais,
que beneficiam diversos equipamentos públicos
específicos para o atendimento de mulheres vítimas de
violência. A ação teve como protagonista a Procuradoria da
Mulher da Assembleia Legislativa, através da Procuradora
da Mulher, deputada estadual Kelly Moraes (PTB), e da
Procuradora Adjunta, deputada estadual Luciana Genro
(PSOL).38
*Criação do Atlas do Feminicídio, uma ferramenta para
consulta de dados sobre as mortes de mulheres pela
condição de gênero, que envolveu a participação de
especialistas ligadas às universidades. O material traz uma
análise sobre a distribuição espacial das vítimas fatais e das
vítimas de tentativas de feminicídio no território do Rio
Grande do Sul, a partir das divisões político-administrativas
municipais e das diferentes regionalizações empregadas
para fins de planejamento no estado. Essas regionalizações
compreendem as 7 mesorregiões e as 35 microrregiões, os
28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes),
as 2 regiões metropolitanas e as 2 aglomerações urbanas
do Estado. A iniciativa foi idealizada pela doutoranda
em sociologia Suelen Aires e a doutoranda em políticas
públicas Cristina Maria Martins.

Considerações finais:
O presente Relatório tem como objetivo fazer uma breve
apresentação dos dados e indicadores coletados nos
encontros realizados pela Força-Tarefa de Combate aos
Feminicídios no Rio Grande do Sul.

No planejamento do trabalho da Força-Tarefa temos a
previsão de uma publicação, que contará com informações
mais elaboradas e aprofundadas, advindas do amplo processo
de participação das mulheres em todo o estado. Esta será
elaborada no primeiro semestre de 2020.
Ainda em elaboração, um Projeto de Lei na Assembleia
Legislativa para qualificar a formação dos agentes das carreiras
da segurança pública, como forma de enfrentar a violência
doméstica e familiar e evitar os feminicídios. A iniciativa conta
com a participação das integrantes da Força-Tarefa.
Por fim, salientamos que o trabalho da Força-Tarefa seguirá no
ano de 2020, mas prioritariamente a partir da solicitação das
localidades que avaliarem a necessidade de visitas técnicas
para o auxílio em situações de média ou alta complexidade
sobre o tema dos feminicídios.
Esta publicação é fruto de um trabalho coletivo das
integrantes da Força-Tarefa que, através da disponibilização
de informações, colaboraram para que tivéssemos nosso
primeiro material para apresentação, distribuição e trabalho
junto ao Poder Público do RS, movimento de mulheres e
feminista e a sociedade gaúcha demonstrando, assim, que
nossas vidas importam e que exigimos recursos públicos que
garantam nossos direitos.
Nenhuma a menos!
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