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MPMS LANÇA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO 
DE PESSOAS

Foi lançada, pelo Ministério Público de Mato 
Grosso do Sul, a campanha de enfrentamento ao 
tráfico de pessoas que tem como principal objetivo 
combater o tráfico, conscientizar a sociedade e apoiar 
as vítimas.

A iniciativa é do Procurador de Justiça e 
Coordenador do Centro de Apoio Operacional dos 
Direitos Humanos, Francisco Neves Júnior.

Segundo o Procurador de Justiça, o tráfico de 
pessoas envolve milhões de vítimas e gera bilhões de 
dólares para redes criminosas.

Durante a campanha, ações de conscientização 
e prevenção serão realizadas como parte da Semana 
de Mobilização do Dia Mundial de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoa. “É uma forma de mobilizar a 
sociedade e as instituições públicas para combaterem 
esse crime. A intenção é evitar que, com a promessa 
de trabalho lucrativo, brasileiros sejam atraídos pelo 
tráfico de pessoas que costuma resultar em situações 
de trabalho escravo e exploração sexual”, explica.

Realidade
A data escolhida pela ONU, que convoca os cidadãos 

de todo o mundo para refletir sobre a problemática, é 
30 de julho, no entanto, o Ministério Público Estadual 
antecipa a campanha de sensibilização para debater a 
questão desde agora. Mato Grosso do Sul faz fronteira 
com outros países, por isso a vigilância deve ser 
constante.

A Política Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas (Decreto nº 5.948/2006) adota a 
expressão “tráfico de pessoas” como “o recrutamento, 
o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça 
ou uso da força ou a outras formas de coação, ao 
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade 
ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração”.

Ainda, de acordo com a Política Nacional, o 
consentimento dado pela vítima é irrelevante para a 
configuração do tráfico de pessoas (art. 7º, Decreto nº 
5.948/2006).

                                                                                           O 
meio pelo qual o tráfico de pessoas é praticado fere 
por completo a dignidade humana e, muitas vezes, 
a própria integridade física da vítima, tornando-a 
extremamente vulnerável em decorrência de ameaças, 
uso da força, engano, rapto, abuso de autoridade, ou 
mesmo outras formas de coação.

E tem como finalidade a exploração da prostituição 
de outrem; outras formas da exploração sexual; 
exploração do trabalho; serviços forçados; escravidão 
ou situações análogas à escravidão; servidão; extração 
de órgãos e adoção ilegal.

O último relatório sobre tráfico de pessoas lançado 
pelo Ministério da Justiça e o Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc) indica que, 
no Brasil, de 2005 a 2011, foram investigadas 514 
denúncias desse crime. Desse total, 344 inquéritos são 
relacionados ao trabalho escravo. Outros 157 são de 
tráfico internacional e 13, investigaram tráfico interno 
de pessoas, casos em que o índice de denúncia é muito 
baixo.

Desde 2013, o Brasil aderiu à Campanha Coração 
Azul, uma inciativa de conscientização para lutar 
contra o crime e seu impacto na sociedade.

Campanha



PROMOTORIAS ELEITORAIS PROMOVEM PALESTRA SOBRE 
“MULHERES E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA”

Pensando em chamar a atenção para o tema, as 
Promotorias Eleitorais com atuação junto às 44ª e 53ª 
Zonas Eleitorais convidam para a Palestra “Mulheres 
e Participação Política” que será ministrada pela 
Promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro.

A Palestra acontecerá no próximo dia 28 de julho, 
às 14 horas, no Auditório do Tribunal Regional 
Eleitoral, rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 
23 - Parque dos Poderes. O evento é gratuito e 
aberto ao público em geral, sendo que será emitido 
certificado de participação.

No evento, serão debatidos assuntos pertinentes 
à representação feminina nos partidos políticos 
nas últimas eleições. Recentemente as Promotorias 
Eleitorais com atuação junto às 44ª e 53ª Zonas  
eleitorais instauraram procedimento preparatório 
eleitoral para apurar a eventual existência de 
candidaturas fictícias de mulheres nas eleições 
proporcionais de 2016.

Os procedimentos visaram fiscalizar o 
cumprimento da Recomendação Conjunta nº 01/2016 
expedida aos Presidentes de Diretórios Municipais de 
Partidos Políticos ou Comissões Provisórias de Campo 
Grande/MS. Foram analisadas, as candidaturas 
das mulheres que obtiveram um número inferior 
a 50 votos, tendo sido apresentados relatórios das 
atividades desempenhadas na campanha eleitoral de 
2016, bem como juntadas cópias das prestações de 
contas das campanhas.

De acordo com os autos dos procedimentos, 
não ficou comprovado que as mesmas deixaram de 
realizar campanha, o que configuraria o crime de 
falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350 
da Constituição Eleitoral.

No entanto, verificou-se que o cumprimento da 
cota de gênero ultrapassa a questão quantitativa do 
registro de candidaturas, revelando-se necessário 
efetivo apoio. Apurou-se que os valores destinados 
pelos partidos políticos às candidatas são considerados 
irrisórios, não passando do valor de R$ 1.000,00 
(mil reais), em sua grande maioria. Durante as 
investigações, foi verificado que uma das candidatas 
recebeu do partido a quantia de R$ 350,00 (trezentos 
e cinquenta reais) para a realização da campanha 
eleitoral.

Diante disso, os Promotores Eleitorais expediram 
nova recomendação aos presidentes dos diretórios 
municipais dos partidos políticos, a fim de que 
obedeçam às regras para as candidaturas femininas 
(que maciçamente é gênero minoritário de 
candidaturas), bem como, para que, nas próximas 
eleições, forneçam meios para que estas candidatas 
possam disputar de forma igualitária as eleições 
(apoio financeiro, divulgação, etc).

Cota de gênero eleitoral

De acordo com a Lei nº 9.504/97, e os artigos 20 
e 67 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 
23.455/15, cada partido ou coligação deve preencher, 
nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o 
máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.

A obrigatoriedade imposta de percentual mínimo 
de mulheres nas disputas eleitorais foi reforçada pela 
minirreforma eleitoral de 2009 (Lei nº 12.034/2009), 
que substituiu a expressão prevista na lei anterior - 
“deverá reservar” - para “preencherá”.

A partir de então, o Tribunal Superior Eleitoral 
consolidou jurisprudência no sentido de que esse 
preenchimento é obrigatório. O Tribunal tem o 
entendimento de que, na impossibilidade de registro 
de candidaturas femininas no percentual mínimo de 
30%, o partido ou a coligação deve reduzir o número 
de candidatos do sexo masculino para se adequar às 
cotas de gênero.

De acordo com o TSE, as mulheres ocupam hoje 
baixos percentuais de vagas nos cargos eletivos no 
Brasil. São 10% dos deputados federais e 14% dos 
senadores, embora sejam metade da população e 
da força de trabalho na economia. O percentual é 
idêntico nas Assembleias Estaduais e menor ainda nas 
Câmaras de Vereadores e no Poder Executivo.

Nas últimas eleições, Mato Grosso do Sul foi o 
7º Estado brasileiro com menor representatividade 
política feminina, totalizando 9% de candidatas ao 
cargo de chefe do executivo municipal. O Estado 
do Rio Grande do Norte teve um percentual 28,1%, 
ocupando o primeiro lugar do ranking com maior 
representatividade de mulheres. Já o Espírito Santo 
ocupou a última posição, com apenas 5,4% de 
candidatas às prefeituras.

Palestra



MPMS EXIGE ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
DURANTE EXIBIÇÃO DE FILMES

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por 
meio dos Promotores de Justiça, Izonildo Gonçalves 
de Assunção Júnior e Etéocles Brito Mendonça Dias 
Junior, titulares da 13ª e 10ª Promotoria de Justiça de 
Dourados, apresentaram, nesta quinta-feira (27/7), 
o Cumprimento Provisório de Sentença contra a 
Empresa Cinematográfica Araçatuba Ltda., para 
garantir acessibilidade as pessoas com deficiência 
auditiva, no Município.

De acordo com o pedido, o Ministério Público 
Estadual determina à Empresa Cinematográfica 
Araçatuba Ltda., Cine Araújo, a exibição de filmes 
na versão legendada em pelo menos dois horários 
diários diferentes, garantindo, desse modo, a efetiva 
acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva 
em Dourados, sob pena de pagamento de multa 
diária correspondente a 500 UFERMS, por dia de 
descumprimento do mencionado acórdão, valores 
estes a serem revertidos ao Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos.

O Ministério Público Estadual já havia ingressado 
com Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, com 
o desígnio de garantir a acessibilidade a pessoa com 
deficiência auditiva na única rede de cinemas de 
Dourados, para que sejam disponibilizados filmes 
legendados.

Conforme o Promotor de Justiça Eteocles Brito 
Mendonça Dias Junior, a ação revelou-se necessária 

em razão da insistência da empresa em disponibilizar 
unicamente cópias dubladas de todos os filmes em 
cartaz, sem disponibilizar, tampouco, o serviço de 
audiodescrição.

Em decisão favorável ao Ministério Público 
Estadual, a turma do Desembargador Relator Marcelo 
Câmara Rasslan pontuou que fica caracterizado o 
total desrespeito às leis de acessibilidade e como 
consequência à Constituição Federal.

O Promotor de Justiça Izonildo Gonçalves de 
Assunção Júnior explica que “como sabido, os recursos 
extraordinário e especial, por determinação do artigo 
995 do novo Código de Processo Civil, não são dotados 
de efeito suspensivo e passa a ter eficácia imediata. No 
caso concreto, houve insucesso no preenchimento dos 
próprios requisitos de admissibilidade da insurgência 
recursal, o que aproxima de zero as chances de uma 
eventual reforma do que ficou decidido pelo Tribunal”.

E o Promotor de Justiça Etéocles Brito Mendonça 
Dias Junior também esclarece que “Infelizmente, foi 
verificado que a empresa insiste na sua já superada 
tese de defesa, recusando-se a preencher a sua 
grade de exibição de filmes com sequer uma única 
sessão com cópia legendada, e pior, omitindo que o 
mencionado recurso especial sequer superou o crivo 
de admissibilidade”.

Acessibilidade



CAMPANHA “AGOSTO LILÁS” É LANÇADA COM APOIO DO 
MPMS

Foi lançada, na manhã no inicío de Agosto, 
a Campanha “Agosto Lilás”, em parceria com o 
Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio 
do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher (NEVID), representado pelo 
Procurador de Justiça Francisco Neves Júnior.

A campanha, que tem como principal objetivo 
combater a violência contra a mulher em todo Estado, 
conta também com a participação dos Promotores 
de Justiça: Helen Neves Dutra da Silva, Fernando 
Jorge Manvailer Esgaib, Ana Lara Camargo de 
Castro, Camila Augusta Calarge Doreto e Alexandre 
Capiberibe Saldanha.

De acordo com a Promotora de Justiça Helen Neves 
Dutra da Silva, o projeto “Agosto Lilás”, deste ano, 
recebeu o nome de “Maria da Penha vai às Escolas”. 
Ele foi criado para levar ao público infanto-juvenil 
informações sobre o combate à violência e serão  
desenvolvidas nas escolas públicas a particulares, na 
Capital e no interior do Estado.

Ela explica ainda que, durante a campanha, 
será realizado panfletagem, seminários, debates e 
encontros, relacionados ao tema.

A Lei Maria da Penha nº 11.340 completa 11 anos 
de criação em 2017 e levanta um debate fundamental 
para toda a sociedade. Este ano, a campanha “Agosto 
Lilás” é celebrada com a Lei 4.969/16, sancionada no 
ano passado e que está inserida no calendário oficial 
do Estado.

A Campanha conta, também, com a parceria do 
Tribunal de Justiça, OAB, União dos Advogados do 
Brasil, Associação Brasileira das Mulheres de Carreira 
Jurídica de MS, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros, Defensoria Pública, Secretaria Estadual de 
Educação e Secretaria de Políticas para as Mulheres.

Nevid



PROMOTORIA DE DOURADOS ADERE CAMPANHA “AGOSTO 
LILÁS”

Com o lançamento da Campanha “Agosto Lilás”, 
que ocorreu nesta terça -feira (1/8), em Campo 
Grande, hoje (2/8) foi a vez da 13ª Promotoria de 
Justiça de Dourados aderir à Campanha. A Campanha 
“Agosto Lilás” deste ano aborda o tema: Violência 
contra a Mulher é crime.

Na oportunidade, estavam presentes: o Promotor de 
Justiça Izonildo Gonçalves de Assunção Jr; a Delegada 
da Delegacia de Atendimento à Mulher, Paula Ribeiro 
dos Santos Oruê e demais representantes da Rede, a 
qual apresentou o calendário para o mês de agosto.

Durante o período da Campanha, haverá palestras, 
blitz de trânsito e panfletagem sobre a Lei Maria da 
Penha, a qual completa 11 anos de promulgação e 
levanta um debate fundamental para toda a sociedade. 
Este ano, a campanha “Agosto Lilás” é celebrada com 

a Lei 4.969/16, sancionada no ano passado, e que está 
inserida no calendário oficial do Estado.

MPMS PARTICIPA DA CAMPANHA “AGOSTO LILÁS” EM 
AMAMBAI

Dando continuidade à Campanha “Agosto Lilás”, 
a Promotora de Justiça Nara Mendes dos Santos 
Fernandes, titular da 1ª Promotoria de Justiça 
de Amambai, tem realizado palestras nas escolas 
estaduais, municipais e particulares do município, 
com o objetivo de explicar o que é a Lei Maria da 
Penha e suas implicações, para alunos do ensino 
médio.

As palestras fazem parte do projeto Lei Maria da 
Penha vai à escola, do governo do Estado, referente 
ao agosto lilás.

Em Amambai, está sendo organizado o mês 
todo de palestras em todas as escolas do município, 
por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres. E as autoridades locais da 
comarca estão proferindo as palestras.

Para a Promotora de Justiça Nara Mendes 
dos Santos Fernandes, é de suma importância 
conscientizar o jovem sobre o que é violência 
doméstica e familiar contra a mulher, quem pode ser 
vítima, como identificar uma vítima e os mecanismos 
que a lei prevê para prevenção e repressão dos casos 

de violência deste gênero”, esclarece.
Na oportunidade, os alunos participaram do 

encontro fazendo diversas perguntas, inclusive sobre 
o papel do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Violência contra a mulher



No dia em que se comemora 11 anos de aprovação 
da Lei Maria da Penha, o Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso do Sul reforça a importância 
de denunciar a violência doméstica e familiar contra 
a mulher. Aprovada no dia 7 de agosto de 2006, a 
Lei 11.340 completa hoje 11 anos de existência e, 
desde então, se tornou a principal forma de combate 
à violência doméstica e familiar contra mulheres no 
Brasil.

Em homenagem à farmacêutica Maria da Penha que 
lutou durante 20 anos para que seu agressor pudesse 
ser condenado, a Lei foi criada para assegurar os 
direitos fundamentais de toda mulher, independente 
de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, 
nível educacional, idade e religião, além de preservar 
a saúde física e mental e o aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social das mulheres.

A Lei configurou ainda as formas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher: violência física, 
entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; violência psicológica, 
entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima através 
de ameaça, constrangimento, humilhação, insulto, 

chantagem, ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
violência sexual, entendida como qualquer conduta 
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada; violência patrimonial 
entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades e violência moral entendida como 
qualquer conduta que configure calúnia, difamação 
ou injúria.

Segundo pesquisa realizada em 2017, pelo 
Datafolha, uma em cada três mulheres sofreram 
algum tipo de violência no último ano no Brasil - e 
o agressor, em 61% dos casos, é um conhecido. A 
pesquisa mostrou ainda que 19% dos agressores 
eram companheiros atuais das vítimas e, 16%, ex-
companheiros. Em 43%, a agressão mais grave foi 
dentro de casa. Outro número alarmante apontado 
pelo Datafolha foi que, em 52% dos casos, a vítima 
não procurou ajuda ou não denunciou o agressor.

NOS 11 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, MPMS REFORÇA A 
LUTA CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Lei Maria da Penha



Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, o 
Ministério Público Estadual 
trabalha incansavelmente para 
mudar este cenário, por meio do 
NEVID (Núcleo de Enfrentamento 
à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher), pelas 
Promotorias de Justiça de Campo 
Grande: 47ª, 48ª, 65ª, 66ª e 72ª 
e,também por meio de campanhas 
de conscientização. 

Dados da 72ª Promotoria 
de Justiça apontam que, entre 
fevereiro de 2015 e dezembro de 
2016, houve 26.539 procedimentos 
judiciais, dentre eles constam 
pedidos de prisão, revogações 
de medida protetiva, pedidos de 
medida protetiva e audiência de 
custódia.

Já no primeiro semestre de 2017, 
a manifestações em procedimentos 
judiciais somam 12.670.

Apesar dos números alarmantes, a Promotora 
de Justiça Luciana do Amaral Rabelo disse que as 
mulheres que procuram atendimento estão mais 
informadas sobre os seus direitos e também sobre as 
medidas que podem ser tomadas para sua proteção. 
“O trabalho que fazemos é em conjunto. A mulher 
vem da DEAM onde registra o Boletim de Ocorrência 
e passa pelo atendimento aqui na Promotoria de 
Justiça”.

A Promotora explica ainda que a mulher assistida 
precisa de uma atenção especial pelo momento 
de fragilidade em que ela está inserida. “Percebo 
um reconhecimento neste sentido. Recebemos 
recentemente uma ligação de uma mulher que sofreu 
violência doméstica. Ela contou por telefone que 
registrou o BO com rapidez, logo conseguiu a Medida 
Protetiva e foi muito bem atendida aqui na Promotoria 
de Justiça. Este é o intuito do nosso trabalho e me 
deixa muito feliz”, comemora a Promotora.

Serviços

Não se cale, denuncie!

Ligue 199 – Patrulha Maria da Penha
Ligue 190 – Emergência Polícia Militar
Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher/

Nacional
Casa da Mulher Brasileira – 67 3304-7557
Subsecretaria de Políticas para Mulher – 67 

3382-7541

Lei Maria da Penha 



MPMS OFERECE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADA AO 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por 
meio da Promotora de Justiça Luciana do Amaral 
Rabelo, titular da 72ª Promotoria de Justiça da Casa 
da Mulher Brasileira, iniciou, nesta terça-feira (22/8), 
o Curso de Capacitação voltada ao Enfrentamento à 
Violência Doméstica.

O evento está sendo realizado na Casa da Mulher 
Brasileira e tem como objetivo formar multiplicadores 
de conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e a rede 
de atendimento, bem como, difundir o trabalho do 
Ministério Público Estadual, no âmbito da Guarda 
Municipal e Patrulha Maria da Penha.

Durante o evento, estão sendo abordados 
os seguintes temas: Abordagem Humanizada; 
Feminicídio; Tipos de Violência; Lei Maria da Penha; 
Ciclo de Violência; Família Extensa: Filhos x Conselho 
Tutelar; Fluxo da Casa da Mulher Brasileira; Audiência 
de Custódia; Oficina de Relatórios: Construindo 
Ferramentas (formulários) e Realização de Estudos de 
Caso.

Para a Promotora de Justiça Luciana do Amaral 
Rabelo, “é de suma importância proporcionar este 
conhecimento à guarda municipal e à patrulha de 
Maria da Penha, pois são elas que fazem a fiscalização 
da medida protetiva expedida pelo judiciário, ajudam 
no atendimento humanizado e, com a capacitação de 
todos os integrantes, passam a conhecer, ainda mais, 
o trabalho do Ministério Público Estadual, o fluxo 
da Casa da Mulher Brasileira e, com isso, passar as 
informações corretas e orientar essas mulheres que 
são vítimas diariamente”, afirma.

Ela ainda explica que o Curso de Capacitação 
continuada será ministrado a cada 15 dias, com roda 
de conversa, palestras, estudo de caso, reuniões, 
dinâmica de grupo e oficinas.

Promotoria

A 72ª promotoria de Justiça foi criada e instalada 
na Casa da Mulher Brasileira em 3/2/2015. No 
decorrer do tempo, verificou-se o alto índice de 
mulheres desprovidas de qualquer informação sobre 
seus direitos enquanto vítima de violência doméstica 
e, ainda, carentes de informações jurídicas que elevem 

o papel desta mulher como protagonista de suas ações 
e decisões.

Segundo pesquisa realizada, em 2013, pelo IPEA 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), revelou-
se que a cada 1h30 ocorre um feminicídio. Mais de 40 
mil mulheres são assassinadas no Brasil, em 10 anos. 
E, a cada 11 minutos, acontece um estupro.

A violência sofrida por mulheres em suas relações 
íntimas não é uma situação somente do âmbito 
pessoal, mas uma questão da ordem social. Mulheres, 
em virtude de suas condições femininas, são mais 
vulneráveis a violências cometidas pelo namorado ou 
companheiro ao longo de relações afetivas.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é a 
principal legislação brasileira para enfrentar a violência 
contra a mulher, já que a violência doméstica vai muito 
além da agressão física ou do estupro. A Lei Maria da 
Penha classifica os tipos de abuso contra a mulher nas 
seguintes categorias: violência patrimonial, violência 
sexual, violência física, violência moral e violência 
psicológica.

 Casa da Mulher Brasileira



SECRETÁRIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS FLÁVIA 
PIOVESAN PROFERE PALESTRA NO MPMS
 “O feminicídio na perspectiva dos Direitos Humanos”

A Secretária Especial de Direitos Humanos do 
Ministério da Justiça e da Cidadania e Procuradora 
do Estado de SP, Flávia Cristina Piovesan, abordou 
o tema “O feminicídio na perspectiva dos Direitos 
Humanos” e ressaltou que a sua contribuição no 
curso contempla o viés dos parâmetros protetivos e 
em que medida estes parâmetros podem contribuir e 
fortalecer a atuação Institucional.

Na sequência, a renomada palestrante agradeceu o 
convite do Ministério Público Estadual, representado 
pelo Procurador-Geral de Justiça, e agradeceu 
também ao Procurador de Justiça Antonio Carlos da 
Ponte pela parceria.

A Secretária de Direitos Humanos fez um 
agradecimento especial à Procuradora de Justiça 
Jaceguara Dantas da Silva. Ela recordou que a 
conheceu na Fundação Escola do MP em um curso 
que proferiu no ano de 2000 e teve o prazer de apreciar 
o destacado trabalho desenvolvido pela Procuradora 
do MPMS. “Essa honra ainda foi ampliada quando a 
recebi na PUC como orientanda em Mestrado e agora, 
como minha doutoranda, em um tema que se refere 
justamente ao combate à violência contra a mulher”, 
enfatizou.

Projeto “MENINA DOS OLHOS”

Durante a palestra, a Promotora de Justiça da 
Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, Luciana do Amaral Rabelo, lançou o projeto 
Dossiê MPMS Feminicídio “Menina dos Olhos”. A 
Promotora explicou que o projeto contém dados de 
crimes de feminicídio levantados desde 2015 com 
base nas denúncias oferecidas pelo Ministério Público 
Estadual e está disponível no site da Instituição.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio do NEVID (Núcleo de Enfrentamento 
a Violência Doméstica), criou o Projeto “Menina 
dos Olhos” que objetiva implementar maior 
transparência levando à população, através do sítio 
eletrônico do MPMS, as estatísticas relacionadas ao 
Feminicídio, tais como o número de feminicídios no 
Estado de Mato Grosso do Sul e respectiva localidade, 
o desdobramento de sua investigação, o número de 
denúncias oferecidas e o número de julgamentos já 
realizados.

Segundo os dados levantados, no Estado de 
Mato Grosso do Sul, no 1º ano da vigência da lei 
do Feminicídio, isto é, de 09/03/2015 a 08/03/2016, 
identificou-se um total de 51 ocorrências de 
registradas como feminicídio.

Palestra



PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MPMS PARTICIPA DA II 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER ADVOGADA

A Promotora de Justiça e 
Assessora Especial Ana Lara 
Camargo de Castro vai participar, 
nesta sexta-feira (1/9), da II 
Conferência Estadual da Mulher 
Advogada, em Palmas (TO).

O evento é uma promoção da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional Tocantins, IBDFAM 
(Instituto Brasileiro de Direito 
da Família) e Associação dos 
Advogados em homenagem 
a Denise Lucena, por sua 
contribuição no engrandecimento 
e fortalecimento da Advocacia 
feminina.

Na ocasião, a Promotora de 
Justiça do Ministério Público de 
Mato Grosso do Sul vai apresentar 
o livro “Exposição Pornográfica 
não consentida na Internet”.

O encontro contará com 
renomados palestrantes como 
Advogadas, Defensora Pública, e 
Juiz.

A II Conferência acontece no 
Auditório da Defensoria Pública 
do Estado de Tocantins, a patir das 
8h30

Obra

No livro “Exposição Pornográfica 
não consentida na Internet”, de 
autoria da Promotora de Justiça 
e Assessora Especial Ana Lara 
Camargo de Castro e de Spencer 
Toth Sydow o tema tratado é 
considerado de grande dificuldade 
por haver poucos estudos e 
pesquisas desenvolvidos nas 
Academias, no Judiciário e até 
mesmo na literatura.

As pessoas em geral têm 
dificuldade de discutir a 
sexualidade nos bancos jurídicos 
de universidades. Além disso, 
os testemunhos são escassos por 
parte de suas vítimas, que ficam 
envergonhadas por terem sido 
expostas e prejudicadas em sua 
sexualidade e sua autoconfiança. 
Isso gera escassez de dados e uma 
enorme cifra oculta.

O assunto do livro, apesar de 
imediatamente jurídico, só pode 
ser adequadamente discutido 
com o uso da criminologia: é 
preciso buscar em outras áreas do 
conhecimento os fundamentos 
desse comportamento humano que 
cada vez mais alastra na sociedade.

Evento



MPMS LANÇA PROJETO VOLTADO AO ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA INDÍGENA

Em alusão ao dia Internacional da Mulher 
Indígena, foi lançado, no dia 5 de setembro, o Projeto 
“Vozes: O Protagonismo das Mulheres Indígenas”. A 
iniciativa é do Ministério Público de Mato Grosso do 
Sul, por meio do Núcleo de Enfrentamento à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher (NEVID), 
representado pelo Procurador de Justiça Francisco 
Neves Júnior, juntamente com a 72ª Promotoria de 
Justiça da Casa da Mulher Brasileira, que tem como 
titular a Promotora de Justiça Luciana do Amaral 
Rabelo.

O lançamento foi realizado no Mercadão Municipal 
de Campo Grande e tem como objetivo formar 
multiplicadores de conhecimento sobre a Lei Maria 
da Penha no interior das referidas aldeias, difundir 
e esclarecer o trabalho realizado pelo Ministério 
Público Estadual no âmbito das Promotorias de 
Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher e NEVID.

O projeto tem como finalidade, ainda, dar vozes às 
mulheres indígenas, para que relatem, por meio da fala 
(oral), vídeos, de redações (escrita), pinturas, retratos, 
fotografias, teatro, artesanato, as várias formas de 
violência vivenciadas pelas mulheres indígenas; bem 
como resgatar a história das mulheres indígenas.

Durante a propagação do projeto nas comunidades 
indígenas, serão realizadas audiências públicas, 
palestras, reuniões, rodas de conversa, oficina de 
arte, fotografia, pintura, cerâmica, ginástica corporal, 

esportes e danças típicas indígenas.
Para a Promotora de Justiça Luciana do Amaral 

Rabelo o presente projeto é importante para levar 
informação às comunidades indígenas de Campo 
Grande, sobre o atendimento das promotorias de 
justiça de violência doméstica e familiar, sobre a 
Lei Maria da Penha e demais serviços da rede de 
atendimento à mulher. E para que as mulheres 
indígenas tenham espaço para manifestar seu 
pensamento acerca da violência doméstica e familiar.

Em caso de denúncia, ligue:
Casa da Mulher Brasileira - 3314-7550 / 3314-7557
72ª Promotoria de Justiça - 3318-3970 / 3314-7578
Patrulha Maria da Penha – 153
Emergência Polícia – 190

Mulher Indígena



NO PRIMEIRO CASO DE FEMINICÍDIO REGISTRADO DO 
ESTADO, RÉU É CONDENADO A 26 ANOS DE RECLUSÃO EM 
REGIME FECHADO

O pedreiro Alex Armindo Anacleto de Souza 
acusado de ter assassinado a ex-mulher Ísis Caroline 
da Silva Santos, 21 anos, foi condenado a 26 anos de 
reclusão em regime inicial fechado. Este é o primeiro 
caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do 
Sul.

Na acusação feita pelo Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso do Sul, por meio do Promotor de 
Justiça George Zarour Cezar, foi pedida a condenação 
de Alex Armindo Anacleto de Souza por homicídio 
qualificado por feminicídio, dissimulação, asfixia e 
motivo torpe.

Na sentença, proferida pelo Juiz Idail de Toni 
Filho, o acusado foi condenado a 24 anos e 9 meses 
pelo homicídio qualificado, portanto hediondo, 
com o reconhecimento de todas as qualificadoras, 
com unanimidade entre os jurados. Houve ainda, a 
condenação pela ocultação de cadáver em 1 ano e 3 
meses. Regime inicial fechado. Total da pena 26 anos.

O julgamento

Como assistente de acusação, a mãe de Ísis, dona 
Margareth Oliveira da Silva, foi a primeira a prestar 
depoimento. Ela contou como o relacionamento da 
filha era conturbado e relembrou a primeira vez que 
o acusado agrediu Ísis. “Ele furou o tímpano dela. 
Amarrou, bateu e estuprou. Quando cheguei no 
Hospital minha filha estava toda machucada”, contou 
emocionada.

O Promotor George Zarour Cezar chegou a se 
emocionar com o depoimento da mãe da vítima. “Eu 
me solidarizo com o sentimento da senhora”, disse.

O depoimento de Alex Armindo Anacleto de 
Souza causou reação na Sessão. Ele negou todas as 
acusações e disse que teve uma discussão com a vítima 
e apenas a empurrou no rio e foi embora do local. 
Questionado pelo Promotor sobre a causa da morte 
de Ísis, o acusado disse que não sabe o que aconteceu.

O Promotor de Justiça pede a condenação de 
Alex Armindo Anacleto de Souza por homicídio 
qualificado por feminicídio, dissimulação, asfixia e 
motivo torpe. 

Ribas do Rio Pardo



O caso

De acordo com as provas, colhidas durante as 
investigações e a instrução processual, o acusado, 
que mantinha um relacionamento clandestino e 
conturbado com a vítima, uma vez que já havia 
inclusive respondido pelo crime de estupro contra a 
mesma, convidou-a para mais uma aventura e tomou 
a BR-262 sob a alegação de que passariam o final de 
semana na cidade de Água Clara (MS).

No caminho, Alex Armindo Anacleto de Souza e 
Ísis Caroline da Silva Santos iniciaram uma discussão 
motivada pelo inconformismo dele diante do novo 
relacionamento mantido pela vítima. Diante disso, 
mudou o destino da viagem e acessou uma estrada 
vicinal no Município de Ribas do Rio Pardo, local 
onde asfixiou a vítima por enforcamento até provocar-
lhe o óbito.

Com o delito consumado, o acusado arrastou 
o cadáver para o córrego e o soltou para que fosse 
levado pela correnteza e o crime praticado não fosse 
desvendado.

O acusado foi denunciado por homicídio 
qualificado, com a incidência de quatro qualificadoras: 
motivo torpe, asfixia, dissimulação e feminicídio, 
além do crime de ocultação de cadáver previsto no 
art. 211 do Código Penal.

A sentença de pronúncia julgou admissível a 

acusação para o fim de submeter a julgamento o 
acusado nos termos em que fora denunciado.

O recurso em sentido estrito interposto pela defesa 
foi improvido, razão pela qual o acusado será levado a 
júri popular nos termos da pronúncia.

Texto: Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo 
– editado por Ana Paula Leite/jornalista Assecom 
MPMS

Feminicídio

O crime de feminicídio íntimo está previsto 
na legislação desde a entrada em vigor da Lei nº 
13.104/2015, que alterou o art. 121 do Código Penal 
(Decreto-Lei nº 2.848/1940), para prever o feminicídio 
como circunstância qualificadora do crime de 
homicídio. Assim, o assassinato de uma mulher 
cometido por razões da condição de sexo feminino, 
isto é, quando o crime envolve: “violência doméstica 
e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher”.

Em Mato Grosso do Sul, o caso julgado hoje foi 
o primeiro registrado do Estado, logo após a entrada 
em vigor da Lei nº 13.104/2015.

Feminicídio



POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
É TEMA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Com a finalidade de discutir a falta de políticas 
públicas no enfrentamento à violência contra a 
mulher, a Promotora de Justiça Fernanda Proença 
de Azambuja, titular da 2ª Promotoria de Justiça de 
Chapadão do Sul, realizou, na quinta-feira (9/11), 
Audiência Pública.

O evento, que aconteceu no Plenário da Câmara 
de Vereadores, contou, também, com a presença da 
Subsecretária Estadual de Políticas Públicas para 
Mulheres Luciana Azambuja; da Promotora de Justiça 
da Casa da Mulher Brasileira, Luciana Rabelo; do 
Promotor de Justiça Matheus Macedo Cartapatti, 
titular da 1ª Promotoria de Justiça de Chapadão do 
Sul além de autoridades locais.

De acordo com a Promotora de Justiça Fernanda 
Proença de Azambuja, a Política Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
estabelece um conceito de Rede de Atendimento 
que deve ser composta: pelo Centro de Atendimento 
Integral e Multidisciplinar para mulheres e respectivos 

dependentes em situação de violência doméstica e 
familiar; pela Delegacia Especializada de Atendimento 
à Mulher e pelo Centro de Referência de Atendimento 
à Mulher.

Ela explica ainda que, em 2016, foi implantado em  
Chapadão do Sul, pelo Ministério Público Estadual, 
em parceria com o Judiciário e a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, o Projeto “Paralelas Traçando 
Novos Caminhos” e foi por meio deste Projeto que se 
constatou a existência de elevados índices de violência 
doméstica no Município.

O projeto Paralelas Traçando Novos Caminhos”, 
tem o intuito de dar foco não somente à mulher 
agredida mas também ao agressor, possibilitando, por 
meio de cursos e palestras com psicólogos e assistentes 
sociais, que ele tenha um espaço para reflexão com o 
objetivo de modificar o seu padrão de comportamento.

Chapadão do Sul



MPMS CAPACITA GUARDAS MUNICIPAIS PARA ATUAREM 
CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Foi realizada, nesta quarta-
feira (6/12), na Casa da 
Mulher Brasileira, a Formatura 
e Consolidação do Projeto 
Patrulha, do qual capacitou os 
integrantes da Patrulha Maria 
da Penha, com a finalidade de 
garantir a eficácia e a efetividade 
no monitoramento das medidas 
protetivas de urgência, bem 
como a de ampliar a segurança 
das mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. 
O projeto é uma iniciativa da 
Promotora de Justiça, Luciana do Amaral Rabelo, 
titular da 72ª Promotoria de Justiça.

Durante o evento, fizeram parte da mesa: o 
Procurador de Justiça e Corregedor-Geral Substituto 
Aroldo José de Lima, no ato representando o 
Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, 
Paulo Cezar dos Passos; a Promotora de Justiça e 
Coordenadora do Projeto Patrulha Luciana do Amaral 
Rabelo; a Subsecretária de Políticas para as Mulheres 
Carla Stephanini; a Coordenadora da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres e Coordenadora da Casa 
da Mulher Brasileira Elza Maria Loschi; o Secretário 
Municipal de Defesa e Segurança Social Valério 
Azambuja e o Superintendente do Comando da 
Guarda Civil Municipal, Anderson Gonzaga da Silva 
Assis.

Na oportunidade, 26 Patrulheiros receberam os 
certificados, os quais se encontram aptos para melhor 
servir à comunidade.

Além disso, foram homenageadas as seguintes 
autoridades: o Secretário Municipal de Defesa 
e Segurança Social, Valério Azambuja; o 
Superintendente do Comando da Guarda Civil 
Municipal, Anderson Gonzaga da Silva Assis e a 
Chefe de Divisão da Patrulha Maria da Penha, Nelis 
Vieira Ribeiro Brauna.

A formatura marcou também a consolidação 

do Projeto que se 
estenderá no ano de 
2018 a todo o efetivo 
da Guarda Civil 
Municipal que conta 
atualmente com 
aproximadamente 
1.200 pessoas.

O Projeto Patrulha 
busca capacitar e 
treinar inicialmente 
os Guardas Civis 
M u n i c i p a i s 
destacados para 

servirem na Patrulha Maria da Penha, os quais atuam 
na Casa da Mulher Brasileira.

À Patrulha Maria da Penha, incumbe as ações de 
supervisão e controle do cumprimento das medidas 
protetivas de urgência, concedendo maior garantia da 
segurança de vítimas de violência doméstica e ainda, 
trabalhando na prevenção de reincidências, através 
das rondas e patrulhamento efetuados.

Assim, a Patrulha Maria da Penha é um parceiro 
imprescindível na execução das ações de proteção e 
combate à violência contra a mulher e, neste sentido, 
também necessita de apoio, capacitação constante, 
informações precisas e acolhimento junto à Rede 
Socioassistencial como parte integrante da mesma.

O curso de capacitação teve início no dia 22 
de agosto de 2017 e contou com um rico conteúdo 
programático distribuído em 20 horas e considerou 
os temas: Abordagem Humanizada; Feminicídio; 
Tipos de Violência; Enfrentamento ao Racismo; Lei 
Maria da Penha; Ciclo da Violência; Família extensa: 
Filhos x Conselho Tutelar; Fluxo da Casa da Mulher 
Brasileira; Audiências de Custódia; Oficina de 
Relatórios: construindo ferramentas (formulários) e 
Realização de Estudos de Caso.

Patrulha Maria da Penha



É preciso falar sobre a Lei da Inclusão!

A instituição da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) é um 
marco na luta pelos direitos de milhares de cidadãos 
brasileiros que possuem algum grau de deficiência e 
que batalham diariamente por uma sociedade em que 
a inclusão e a acessibilidade se tornem de fato uma 
realidade presente em todos os Estados da Federação.

O texto da LBI teve como base a Convenção da 
Organização das Nações Unidas sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, o primeiro Tratado 
Internacional de Direitos Humanos a ser incorporado 
pelo ordenamento jurídico brasileiro como Emenda 
Constitucional. A instituição da Lei 13.146/2015 foi 
um grande avanço na luta pelos direitos dos mais de 
45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo 
de deficiência: visual, auditiva, motora, mental ou 
intelectual.

O tema da Inclusão tem sido um assunto bastante 
debatido pelos membros do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso do Sul. A Procuradora de 

Justiça Jaceguara Dantas da Silva  é constantemente 
convidada a tratar deste tema. Na última sexta-
feira (29/9), por exemplo, a Procuradora de Justiça 
participou do Seminário da Escola Judicial do TRT 
da 24ª Região, em que apresentou a palestra “A pessoa 
com deficiência e a Lei de Inclusão” que abordou “O 
protagonismo da pessoa com deficiência no mundo 
do trabalho”. O Seminário contou também com 
a presença da Procuradora Jurídica da Federação 
Nacional das Apaes, Rosângela Moro.

Dentro deste contexto, o Ministério Público 
Estadual realiza diversas ações ao longo do ano, 
como campanhas de acessibilidade nas redes sociais, 
projetos em parceria com outras Instituições, 
campanha de Natal com distribuição de brinquedos 
prioritariamente às crianças e adolescentes com 
deficiência, além de cursos de capacitação para 
membros e servidores, buscando minimizar as 
diferenças e inserir essas pessoas na sociedade e 
também no mercado de trabalho.

Inclusão



Mercado de Trabalho

De acordo com o último censo, o IBGE detectou 
aproximadamente 45 milhões de brasileiros que 
possuem algum tipo de deficiência no Brasil, o que 
representa 23,9% da população brasileira, sendo 
26,5% mulheres e 21,2 homens. O IBGE apontou 
ainda que 38 milhões vivem nas áreas urbanas e 7 
milhões nas áreas rurais.

Em Mato Grosso do Sul, existem cerca de 525,9 
mil pessoas com algum tipo de deficiência, o que 
representa que 21% da população sul-mato-grossense. 
Os dados também revelam que, só em Campo Grande, 
havia 170,4 mil pessoas com deficiência no ano de 
2010.

 O IBGE retratou ainda que, em Mato Grosso 
do Sul, 257 mil pessoas com deficiência trabalham 
com carteira assinada. A participação da pessoa 
com deficiência no mercado de trabalho ainda é um 
desafio para vários Estados brasileiros. Em Mato 

Grosso do Sul, por exemplo, de acordo com dados 
do Ministério do Trabalho e Emprego, do total das 
7.222 vagas de trabalho para pessoas com deficiência, 
apenas 1.122 estão preenchidas, ou seja, 6.100 vagas 
estão disponíveis.

Para a Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da 
Silva , essas vagas estão ociosas devido às dificuldades 
presentes no caminho das pessoas com deficiência, 
que abrange desde a falta de acessibilidade ao 
transporte público, que muitas vezes não é adaptado, 
e quando é não tem manutenção; quanto ao local de 
trabalho que também não é adaptado para receber 
um trabalhador com deficiência. A  ausência de 
tecnologia que poderia colaborar para a inclusão do 
profissional, também torna-se uma dificuldade, entre 
outras barreiras que dificultam o acesso da pessoa 
com deficiência ao mercado de trabalho.

Inclusão



Olhos penetrantes, corpo frágil, sorriso meigo, 
artista talentosa, segundo seu professor Marcelo 
Fernandes, do Curso de Música da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, “era desses talentos 
que nasce um em um milhão”; aluna dedicada, 
mestrado concluído, futuro? Tudo pela frente...

Ou melhor, quase tudo.
Aos vinte e sete anos, teve sua vida tragicamente 

destroçada pela ação covarde e brutal de assassinos 
frios que, movidos pelos sentimentos mais 
mesquinhos, não hesitaram em praticar um crime 
que chocou a sociedade sul-mato-grossense.

Segundo noticiado, um dos assassinos seria 
alguém com quem Mayara estaria mantendo um 
relacionamento, ou seja, pessoa de sua confiança, 
que, sem avisar e sem o consentimento dela, levou 
outro homem até o motel, local do crime, escondido 
no porta-malas do carro.

Descobertos, os criminosos contam sua versão dos 
fatos, que teriam mantido relações sexuais consentidas 
com a vítima e que, movidos pela intenção de vender 
seu carro, a assassinaram com golpes de martelo. 
Levaram seu corpo com a intenção de enterrá-lo, 
mas, depois, desistiram de tal intento e resolveram 

“desová-lo” no local conhecido como “Inferninho”.
O corpo foi encontrado parcialmente carbonizado, 

vestido apenas de calcinha.
Algumas particularidades deste caso chamam a 

atenção.
Primeiro, por o crime praticado implicar na 

perda de uma vida humana, que é o maior bem que 
possuímos.

Segundo, por ser a vítima uma jovem, bonita, 
talentosa, com um futuro promissor, amada pela 
família, querida pelos amigos e admirada pela 
comunidade.

Terceiro, pela crueldade com que o crime foi 
perpetrado – dois homens se utilizando de um 
martelo para golpear a vítima até a morte.

Quarto, pela forma com que a notícia foi veiculada 
por parte significativa da imprensa, revelando uma 
credibilidade absoluta à palavra dos criminosos 
e mais, um tratamento indigno e, sobretudo, 
extremamente sexista, com um indisfarçável desprezo 
à pessoa da vítima, fazendo um julgamento moral em 
cada colocação feita, em cada palavra não dita, mas 
subliminarmente colocada, em cada infeliz expressão 
posta.

Em memória de Mayara Amaral



Dificilmente isto ocorreria se a vítima fosse um 
homem.

Qual é efetivamente o papel da imprensa? Penso 
que seja noticiar um fato e, se essa notícia envolver 
um caso que esteja sendo objeto de uma investigação, 
a prudência recomenda, no mínimo, que as versões 
apresentadas sejam tidas como parciais, uma vez que 
o inquérito policial não foi concluído e, infelizmente, 
a vítima não pode apresentar a versão dela.

Agora, será que é possível imaginar a dor impingida 
aos familiares da vítima, ao terem uma filha, irmã, 
neta, ou seja, um ente querido, sujeita a uma morte 
violenta, abrupta, absurda, ainda sendo velada e 
exposta de uma forma tão cruel, ser vilipendiada 
por uma sociedade que discrimina, que desiguala e 
faz julgamentos e trata a mulher de uma forma tão 
sórdida?

Sempre me indignou, nos julgamentos submetidos 
ao Tribunal do Júri, a inversão de valores que é feita, 
na qual o acusado, para se livrar de uma acusação, 
utilizando-se da máxima de que no emprego do 
princípio do direito de defesa tudo lhe é possível, passa 
a atacar a vítima, que morre duas vezes, primeiro pela 
morte física, segundo, pela morte da sua honra, que é 
violentamente atacada.

E se a Mayara fosse sua filha, minha filha, filha de 
quem se arvorou no direito de apontar o dedo, de 
julgar, de justificar o injustificável? Coloquemo-nos 
no lugar do próximo para buscar entender sua dor. 
Por que a sociedade é tão complacente para com o 
criminoso e tão contundente para com a vítima?

Nada justifica a morte de uma menina como 
a Mayara, nada! Não venham com justificativas 
absurdas de cunho moral ou de qualquer outro fundo. 
Uma moça, não uma “mulher” como noticiado pela 
mídia, morreu. Foi barbaramente assassinada e isto é 
o que interessa.

Seus assassinos devem responder pelo brutal 
crime que praticaram. Não que isso vá trazer Mayara 
de volta, mas é o mínimo que a sociedade pode 
apresentar como resposta a este estado de violência 
praticado contra as mulheres, que beira uma guerra 
civil.

Mulheres estão sendo discriminadas, mulheres 
estão sendo espancadas, mulheres estão sendo 
estupradas, mulheres estão morrendo!

Segundo relatório de pesquisa do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, no 9° Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, foram registrados 47.646 casos de 
estupros em todo o país em 2014, o que significa uma 
média de um estupro a cada 11 minutos. Todavia, 
segundo dados no Anuário, apenas 35% dos casos são 

registrados.
Pesquisa da DataFolha divulgada em 2016 

revelou que 37% da população concorda com a 
afirmação de que “Mulheres que se dão ao respeito 
não são estupradas”. Nesse sentido, 42% dos homens 
acreditam que as mulheres que se dão ao respeito 
não são estupradas. Os números evidenciam a 
responsabilização da mulher pela ocorrência dos 
crimes de cunho sexual.

Dados da Secretaria de Segurança Pública de 
São Paulo retratam uma preocupante estatística de 
violência contra mulheres no mês de junho de 2017 – 
estupro consumado: total de 34 casos[1]. Estes são os 
casos notificados.

Até quando vamos assistir impassíveis a tudo 
isto e ainda justificar esta violência toda pelo 
comportamento da vítima?

É preciso sair da letargia em que nos encontramos, 
não aceitar a violência como um processo natural, não 
aceitar que faça parte do nosso cotidiano. Viver sem 
violência é um direito de todos. Não morrer, não ser 
espancada, não ser estuprada, não ser discriminada é 
um direito de todas nós, mulheres e meninas.

Como mulher, Membro do Ministério Público, 
como mãe e como cidadã, sinto-me na obrigação de 
expor minha indignação por este e tantos outros casos 
de violência contra as mulheres em suas múltiplas 
formas de manifestação: latrocínio, roubo, agressão, 
feminicídio, estupro, todas representam violação dos 
direitos humanos das mulheres.

Minha solidariedade à família da Mayara, na 
esperança de que, além da saudade, prevaleça a 
justiça.

*Por Jaceguara Dantas da Silva 




