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APRESENTAÇÃO 
 

 “Você tem que agir como se fosse possível 

transformar radicalmente o mundo.  

E você tem que fazer isso o tempo todo”  

(Angela Davis) 

 

 

 

O Colégio de Coordenadores da Mulher em situação de violência Doméstica e 

Familiar do Poder Judiciário Brasileiro (COCEVID)  foi criado no dia 12 de novembro de 

2018, em reunião realizada na cidade de Recife/PE pelos Coordenadores das 

Coordenadorias de Violência Doméstica dos Poderes Judiciários Estaduais. 

Durante o XI Fonavid, conforme previsto no art. 4º, §1º, do Estatuto do Cocevid, 

foi eleita a Comissão Executiva para o ano de 2020, a qual ficou assim composta: 

 

COMISSÃO EXECUTIVA 2020 

 

Coordenadora Presidente Desa. Salete Silva Sommariva (TJSC) 

Coordenadora Vice-Presidente Desa. Eva Evangelista (TJAC) 

1ª. Secretária Desa. Nágila Maria Sales Brito (TJBA) 

2ª Secretária Desa. Angela Maria Moraes Salazar (TJMA) 

Tesoureiro Des. José James Gomes Pereira (TJPI) 

Suplente do Tesoureiro Desa. Sandra Regina Teodoro Reis (TJGO) 
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Figura 1: Eleição da Comissão Executiva 2020, durante o XI Fonavid 

 

Diante da restrições sanitárias impostas pela pandemia Covid-19 que assolou o 

mundo todo, o Fonavid não foi realizado de forma presencial, de modo que as eleições 

ocorreram em outubro de 2020, por meio de videoconferência, tendo a atual comissão sido 

reconduzida para dirigir o COCEVID durante o ano de 2021, bem como eleitos os(as) o 2º 

secretário e as suplentes para 1º e 2º secretários(as), ficando assim composta:  

 

COMISSÃO EXECUTIVA 2021 

 

Coordenadora Presidente Desa. Salete Silva Sommariva (TJSC) 

Coordenadora Vice-Presidente Desa. Eva Evangelista (TJAC) 

1ª. Secretária Desa. Nágila Maria Sales Brito (TJBA) 

2ª Secretário Des. Cleones Carvalho Cunha (TJMA) 

Tesoureiro Des. José James Gomes Pereira (TJPI) 

Suplente da 1º. Secretária Desa. Paula Cunha e Silva (TJMG) 

Suplente do 2º. Secretário Dra. Rafaela Gonçalves (TJSP) 

Suplente do Tesoureiro Desa. Sandra Regina Teodoro Reis (TJGO) 

 

 



 

 

 

5 

 
Figura 2: Reunião do Cocevid ocorrida em 5-10-2020 

 

 

 

Por meio deste documento, cumpre-me registrar, ainda que de forma breve, as 

atividades realizadas pelo COCEVID nestes dois anos de atuação num cenário atípico, 

permeado por uma pandemia que agravou outra pandemia constantemente enfrentada 

diariamente pelos(as) seus (suas) membros(as), que é a violência doméstica e familiar 

contra as mulheres.  

Agradeço a todos e todas cordenadores e coordenadoras, bem com a suas 

respectivas coordenadorias estatuais e equipes, que se uniram para trocar experiências e 

discutir preocupações, visando sempre melhorar qualidade e efetividade da atuação do 

Poder Judiciário no enfrentamento da violência contra as mulheres, contribuindo, cada vez 

mais,  para a consolidação do COCEVID no cenário nacional em prol de políticas 

institucionais mais sólidas e uniformes, além de promover o diálogo e parcerias com as 

demais instituições do sistema de justiça. 

Desembargadora Salete Silva Sommariva 

Presidente do COCEVID - 2020/2021 
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ATIVIDADES REALIZADAS  
 

 

1. ENCONTROS PRESENCIAIS DO COCEVID 

 

III Encontro do COCEVID 

 

 O III Encontro do Cocevid, aconteceu nos dias 13 e 14 de fevereiro, no salão 

do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no sede em Florianópolis/SC. 

 

 
Figura 3: III Encontro do COCEVID 

 

 

No dia 13, foi realizada a transição da gestão da comissão executiva e traçadas 

as ações de enfrentamento da violência contra as mulheres. No dia seguinte, o encontro 

contou com a participação da Conselheira do CNJ, Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva, 

e com representantes do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), 

oportunidade em que os(as) coordenadores(as) apresentaram as ações realizadas em seus 

respectivos estados.  
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Figura 4: III Encontro do COCEVID 

 

 
 
 

 
Figura 5: III Encontro do COCEVID 

 

 

A apresentação das ações das coordenadorias estaduais da mulher em 

situação de violência encontra-se disponível em: https://youtu.be/hHTe7xQoUkE.  

 

https://youtu.be/hHTe7xQoUkE
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As metas prioritárias para 2020 foram as seguintes: 

 

METAS AÇÕES REALIZADAS 

Coordenar a 

implementação do 

contido no art. 2º, c, 

do Estatuto, 

integrando-o ao 

acervo do Cocevid 

Solicitado ao CNJ a criação de site/espaço na página 

do órgão, em 7-4-2020 (SEI n. 0087676-

83.2019.8.24.0710). 

Por meio do Ofício no 57/2020/CNJ/MCSAZ, o CNJ 

informou que seria criado um espaço no portal do 

CNJ, solicitando que as coordenadorias 

encaminhassem suas ações para publicação. 

Foi criada uma pasta compartilhada no google drive 

para incluir as atividades encaminhadas pelos(as) 

coordenadores(as) no acervo do CNJ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1kF42HygxlMeY

T20lW_wPDKspQkUXFPT9?usp=sharing  

Postular 

representação ativa 

do Cocevid junto ao 

CNJ, Executivo e 

Legislativo, 

principalmente nas 

questões que dizem 

respeito aos projetos 

de lei referentes à 

violência contra as 

mulheres, por meio de 

uma comissão 

composta para tal fim 

Solicitado aos órgãos a participação ativa. 

Apenas o CNJ respondeu, por meio do Ofício no 

57/2020/CNJ/MCSAZ, informando acerca da 

possibilidade e  solicitou que as coordenadorias 

encaminhassem suas pautas previamente a 

Conselheira. 

No ponto, o Cocevid atuou em reuniões, comissões e 

grupos de trabalho do CNJ e em reuniões e grupos de 

trabalho com o MMFDH. 

Intensificar o diálogo 

entre as 

coordenadorias 

Todas as atividades, ações e projetos do Cocevid 

foram baseadas no diálogo e participação ativa das 

coordenadorias. 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1kF42HygxlMeYT20lW_wPDKspQkUXFPT9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kF42HygxlMeYT20lW_wPDKspQkUXFPT9?usp=sharing
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IV Encontro do COCEVID 

 

O IV Encontro do COCEVID foi realizado no dia 29 de novembro de 2022, por 

ocasião da realização do XIII FONAVID, em Teresina/PI.  

 

 
Figura 6: IV Encontro do COCEVID 

 

 

Na ocasião foi apresentado o resultado final do mapeamento dos grupos com 

homens autores de violência e os(as) coordenadores(as) estaduais apresentaram as ações 

realizadas durante o ano de 2021. 

Ao final, foi realizada a eleição da Comissão Executiva da COCEVID eleita para 

o exercício de 2022:  

COMISSÃO EXECUTIVA 2022 

  

Coordenadora Presidente   Desembargadora Paula Cunha e Silva (TJMG)   

Coordenadora Vice-Presidente Desembargadora Ana Lúcia Lourenço (TJPR)   

1ª Secretária Juíza Teresa Germana Lopes Azevedo (TJCE)   

2ª Secretária  Juíza Rosa Geane Nascimento Santos (TJSE)   

Tesoureiro  Desembargador Álvaro Kalix Ferro (TJRO)   

Suplente-1ª Secretária  Juíza Tais Culau de Barros (TJRS)   

Suplente - 2ª Secretário  Juíza Keylla Ranyere Lopes Teixeira Procópio (TJPI)   
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 Figura 7: Representantes da Comissão Executiva 2022 

 

 

Os vídeos apresentados durante o IV Encontro do Cocevid estão disponíveis 

em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NFuS9_PL0lFl1bm5yOimwn8osCcRWtCs?usp=sh

aring.  

 

 

2. GRUPOS DE TRABALHO 

 

COCEVID: Grupos Reflexivos com homens autores de violência doméstica 

 

Criado em reunião realizada em 25/06/2020 para definição dos critérios para a 

pesquisa nacional e estadual de grupos reflexivos voltados ao atendimento de homens 

autores de violência, contou com a parceria entre o Cocevid, TJSC, CNJ e UFSC. 

Foi realizado um mapeamento das ações com homens autores de violência 

doméstica e familiar contra as mulheres, disponível em: 

https://margens.ufsc.br/publicacoes-tecnicas/mapeamento-nacional-das-iniciativas-

programas-ou-grupos-para-autores-de-violencia-contra-mulheres/. 

 

O resultado das análises do mapeamento realizado foi publicado na obra 

“Grupos reflexivos e responsabilizantes para homens autores de violência contra mulheres 

https://drive.google.com/drive/folders/1NFuS9_PL0lFl1bm5yOimwn8osCcRWtCs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NFuS9_PL0lFl1bm5yOimwn8osCcRWtCs?usp=sharing
https://margens.ufsc.br/publicacoes-tecnicas/mapeamento-nacional-das-iniciativas-programas-ou-grupos-para-autores-de-violencia-contra-mulheres/
https://margens.ufsc.br/publicacoes-tecnicas/mapeamento-nacional-das-iniciativas-programas-ou-grupos-para-autores-de-violencia-contra-mulheres/
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no Brasil: Mapeamento, análise e recomendações”, disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/16Ks0EcbjTWYd-7-

kOQHtDv2sBSTD7_Rv/view?usp=sharing  

 

Referida obra foi encaminhada ao CNJ no dia 07/12/21 e as recomendações ali 

contidas serviram como uma base para a elaboraçao da Recomendação CNJ n. 

124/2022, que “recomenda aos tribunais que instituam e mantenham programas voltados 

à reflexão e responsabilização de agressores de violência doméstica e familiar” (SEI CNJ 

n. : 0008976-88.2021.2.00.0000). 

 

 
Figura 8: Apresentação final do resultado do mapeamento durante IV Encontro do Cocevid 

 

 

O resultado final da pesquisa foi apresentado na última reunião do COCEVID, 

realizada por ocasião do Fonavid no dia dia 29-11-2021 e lançada oficialmente no dia 30-

11-2021, durante a oficina . 

 

https://drive.google.com/file/d/16Ks0EcbjTWYd-7-kOQHtDv2sBSTD7_Rv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Ks0EcbjTWYd-7-kOQHtDv2sBSTD7_Rv/view?usp=sharing


 

 

 

12 

 
Figura 9: Lançamento do ebook Grupos reflexivos e responsabilizantes para homens 

autores de violência contra mulheres no Brasil: Mapeamento, análise e recomendações 

 

 

 

 
Figura 10: Apresentação do ebook Grupos reflexivos e responsabilizantes para homens autores 

de violência contra mulheres no Brasil: Mapeamento, análise e recomendações 
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Figura 11: Participantes  da Oficina no Fonavid 

 

 

Além disso, o resultado da pesquisa foi apresentado durante a 6º Reunião do 

Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário (CNJ), realizada no dia 14-12-

2021, cuja gravação encontra-se disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=BWQGWj6LZNw . 

 

 
Figura 12: Apresentação do resultado da pesquisa no CNJ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWQGWj6LZNw


 

 

 

14 

Por fim, destaca-se que, no ano de 2022, serão publicada mais 2 obras pela 

Academia Judicial do TJSC, resultantes da pesquisa realizada por contra do GT Grupos 

Reflexivos, de modo que o livro lançado em 2021 trata-se da primeira obra da trilogia: 

Livro 1: “Grupos reflexivos e responsabilizantes para homens autores de 

violência contra mulheres no Brasil: Mapeamento, análise e recomendações”  

Livro 2: Grupos para homens autores de violência contra as mulheres no Brasil: 

perspectivas e estudos teóricos   

Livro 3: Grupos para homens autores de violência contra as mulheres no Brasil: 

experiências e práticas 

 

 MMFDH: GT Medidas Protetivas online 

 

O COCEVID indicou integrantes para participar do GT Medidas Protetivas 

online, criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

 

Membros(as) indicados(a) pelo COCEVID: 

- Graziela Queiroga Gadelha de Sousa (TJPB)  

- Ben-Hur Viza (TJDFT)  

 

 

MMFDH: GT Gestão das Redes 

 

O COCEVID indicou integrantes para participar do GT Gestão das Redes, 

criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

 

 - Katerine Jatahy Kitsos Nygaard (TJRJ)  

- Hermínia Azoury (TJES)  

 

CNJ: Portaria 70/2020 

 

Instituído pela Portaria CNJ n. 70/2020, o grupo de Trabalho era “destinado à 

elaboração de estudos para a indicação de soluções ao Conselho Nacional de Justiça 

voltadas à prioridade de atendimento das vítimas de violência doméstica e familiar ocorrida 

durante o isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus – Covid-19”. 

A participação do COCEVID no GT da Portaria 70/2020 foi formalizada por meio 

da Portaria CNJ n. 87/2020. 

https://drive.google.com/file/d/16Ks0EcbjTWYd-7-kOQHtDv2sBSTD7_Rv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Ks0EcbjTWYd-7-kOQHtDv2sBSTD7_Rv/view?usp=sharing
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3294
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=3358
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No dia 1-9-2020, foi realizada a cerimônia de entrega do relatório do Grupo de 

Trabalho instituído pela Portaria nº 70/2020, o qual foi o responsável pela idealização da 

Campanha Sinal Vermelho. 

 

CNJ:   Portaria 259/2020 

 

Instituído pela Portaria CNJ n. 259/2020, o grupo de Trabalho era “destinado à 

elaboração de estudos para a indicação de soluções ao Conselho Nacional de Justiça 

voltadas à prioridade de atendimento das vítimas de violência doméstica e familiar ocorrida 

durante o isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus – Covid-19”. 

O Cocevid participa das discussões do grupo e ficou responsável pelas 

propostas referentes aos grupos reflexivos com homens autores de violência contra as 

mulheres. 

 

UPM/MERCOSUL: GT Violência contra as mulheres 

 

A União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul (UPM) criou um  grupo 

de trabalho para o enfrentamento da violência doméstica, especialmente por conta do 

aumento de casos de violência contras as mulheres no período de Pandemia.  

O Cocevid passou a integrar o GT em abril de 2020, participando das reuniões e 

das discussões no grupo de whatsapp. 

 

 

3. Webinário “ Os 15 anos da Lei Maria da Penha e os desafios trazidos 

pela pandemia ante a agenda 2030” 

 

O Webinário "Os 15 anos da Lei Maria da Penha e os desafios trazidos pela 

pandemia ante a agenda 2030", foi realizado nos dias 12, 19, 24 a 26 de agosto de 2021, 

por meio de parceria entre o COCEVID, o TJSC e o Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM), foi realizado no formado a distância e transmitido ao vivo pelo canal do TJSC no 

YouTube.  

 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3590
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Figura 13: Banner do Webinário 

 

 

As lives podem ser acessadas por meio dos seguintes links: 

  

12-08-2021 - Educação de Qualidade - Gênero e educação: os reflexos da diferença de 

gênero e seus impactos na educação de mulheres e meninas  

 

19-08-2021 - Competências de Família das Varas de Proteção 

24-08-2021 - Saúde e bem-estar - Gênero e saúde: o impacto desproporcional da 

pandemia sobre as mulheres 

26-08-2021 - Importância do Sistema de Justiça para a garantia ao direito de existência  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4EZgE2_vWg&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=d4EZgE2_vWg&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=Qf1JOdrzgeo&t=550s
https://www.youtube.com/watch?v=wZznX1FYAyE&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=wZznX1FYAyE&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=sUMnjak88bk&t=14s
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4. Participação em Eventos 

 

Abertura do XII Fonavid 

 

No dia 19-10-2020, a presidente do Cocevid, desa. Salete Silva Sommariva,  

participou da cerimônia de abertura do XII Fonavid, que aconteceu de forma virtual por 

conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia Covid-19. 

 

 
Figura 14: Cerimônia de abertura do XII Fonavid 

 
 

O evento encontra-se disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ju21IcaFmIk  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ju21IcaFmIk
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Webinar Feminicídio - Como enfrentar este mal? 

 

No dia 9-12-2020, a vice-presidente do COCEVID, Desa. Eva Evangelista, 

palestrou do Webinar “Feminicídio: Como enfrentar este mal, promovido Conselho Nacional 

dos Direitos da Mulher e pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. 

 

 
Figura 15: Webinar “Feminicídio: Como enfrentar este mal 

 

 

 

O evento encontra-se disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TXupBTUBlAA  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TXupBTUBlAA
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Ideathon  

 

A desa. Salete Sommariva, presidente do COCEVID, integrou a comissão julgadora dos 

projetos do Ideathon, idealizado pelo Laboratório de Inovação da Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB Lab), a qual estimula que filiados(as) da AMB desenvolvam 

soluções inovadoras para o enfrentamento da violência contra as mulheres no Poder 

Judiciário. 

 

 
Figura 16: Comissão Julgadora do Ideathon 

 

 

I Colóquio Jurídico Brasil-Organização dos Estados Americanos (OEA): Boas 

Práticas do Direito Brasileiro 

 

No dia 18-5-2021, a presidente do Cocevid, desa. Salete Silva Sommariva,  

palestrou no I Colóquio Jurídico Brasil-Organização dos Estados Americanos (OEA): Boas 

Práticas do Direito Brasileiro, promovido pelo CNJ, cujo objetivo foi promover a troca de 

experiências e a disseminação da cooperação jurídica internacional no âmbito dos países 

membros da OEA. 
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Figura 17: I Colóquio Jurídico Brasil-Organização dos Estados Americanos (OEA): Boas Práticas 

do Direito Brasileiro 

 
 

O evento encontra-se disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JMBUYqhmSoY  

 

 

XV Jornada Maria da Penha 

 

No dia 10 de agosto de 2021, a presidente do Cocevid, desa. Salete Silva 

Sommariva,  foi mediadora no Painel III da XV Jornada Maria da Penha, promovida pelo 

CNJ.  

 
Figura 18: XV Jornada Maria da Penha - Painel III 

 

O evento encontra-se disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1xTEVqJu47M. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMBUYqhmSoY
https://www.youtube.com/watch?v=1xTEVqJu47M
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Abertura da 18° Semana pela Paz em Casa de Goiás 

 

No dia 12-8-2021, a presidente do Cocevid, desa. Salete Silva Sommariva,  

participou da cerimônia de abertura da  18° Semana pela Paz em Casa de Goiás. 

 

 
Figura 19: Cerimônia de Abertura da 18° Semana pela Paz em Casa de Goiás 

 

 

O evento encontra-se disponível em: . https://www.youtube.com/watch?v=FJfU25q5ug0.  

 

 

Colóquio Diálogos sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha: Avanços e Desafios 

 

No dia 12-8-2021, a presidente do Cocevid, desa. Salete Silva Sommariva,  

palestrou no Colóquio “Diálogos sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha: Avanços e 

Desafios”, promovido pelo TJAC e  destinado a magistrados, servidores, integrantes da 

Rede de Proteção à Mulher e à comunidade jurídica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJfU25q5ug0
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Figura 20: Folder do evento 

 
 

10 anos da Coordenadoria do TJPE 

 

No dia 30-8-2021, a presidente do Cocevid, desa. Salete Silva Sommariva,  

participou da solenidade de 10 anos da Coordenadoria do TJPE, oportunidade em que o 

COCEVID foi agraciado com a medalha e diploma comemorativos. 

Destaca-se que, estes foram entregues em mãos por ocasião do IV Encontro do 

COCEVID, pela desa. Daisy Andrade Pereira. 
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Figura 21: Entrega do diploma e da medalha dos 10 anos da Coordenadoria do TJPE 

 

 

Workshop Internacional “Políticas judiciárias em gênero e enfrentamento à 

violência contra as mulheres: avanços e desafios” 

 

                     No dia 2-9-2021, a presidente do Cocevid, desa. Salete Silva Sommariva, 

participou como moderadora no Workshop Internacional “Políticas judiciárias em gênero e 

enfrentamento à violência contra as mulheres: avanços e desafios”, organizado pela Escola 

Paulista da Magistratura (EPM), Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de 

Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (Comesp) e 

Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto (IEA-RP). 
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Figura 22: Programação do Evento 
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5. Relatórios e manifestações publicados 

 

 

MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS NO BRASIL PERÍODOS DE JANEIRO A 

MARÇO DE 2019/2020 

 

Apresentação de resultados - Ligue 180 

 

NOTA PÚBLICA – Assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi 

 

 

6. Reuniões 

 

Durante o biênio de 2020/2021 o Cocevid participou de diversas reuniões, das quais 

destacamos: 

 

DATA ASSUNTO PAUTA 

13/14-2-2020 III Encontro do COCEVID 

- Transmissão da gestão 

- Definir metas para 2020 

- Apresentar ações ao CNJ 

e MMFDH 

30-4-2020 GT UPM/MERCOSUL 
- Ações de enfrentamento 

por conta da pandemia 

20-4-2020 Reunião entre o COCEVID e MMFDH  

6-5-2020 GT CNJ – Portaria 70/2020 

- Prioridade de atendimento 
das vítimas de violência 
doméstica e familiar ocorrida 
durante o isolamento social 
em decorrência da pandemia 

Covid-19 

8-5-2020 
Reunião entre  COCEVID, SENAJUS 

e MMFDH 

- Solicitação de informações 

quanto a data que os 

tribunais de justiça estatuais 

adotaram medidas de 

isolamento social, dados 

das medidas protetivas 

https://www.tjsc.jus.br/documents/3380888/5317901/Pedidos+de+Medidas+Protetivas+-+Apresenta%C3%A7%C3%A3o+de+resultados/31bd1f65-571b-d829-141c-ff350a5b3231
https://www.tjsc.jus.br/documents/3380888/5317901/Pedidos+de+Medidas+Protetivas+-+Apresenta%C3%A7%C3%A3o+de+resultados/31bd1f65-571b-d829-141c-ff350a5b3231
https://drive.google.com/file/d/1rpMrB1fcRsBWKLa7W1HTIUWtAOI56MMv/view?usp=sharing
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/12/Nota-P%C3%BAblica-Cocevid.pdf
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DATA ASSUNTO PAUTA 

requeridas entre janeiro e 

março 

- Solitação de informações 

atualizadas da 

coordenadoria e dos 

juizados da violência 

doméstica e familiar contra 

as mulheres (endereço, e-

mail e telefone), para 

constarem em material 

sobre e rede de atendimento 

e proteção em elaboração 

pelo MMFDH. 

11-5-2020 GT UPM/Mercosul 
Ações durante a pandemia 

Covid-19 

21-5-2020 14h Reunião GT Portaria 70/2020 

Apresentação da Campanha 

Sinal Vermelho para 

parceiros 

21-5-2020 16h Reunião GT Portaria 70/2020 

Apresentação da Campanha 

Sinal Vermelho para o 

Ministério da Justiça e 

Segurança Pública 

27-5-2020 Reunião GT Portaria 70/2020 

Apresentação da Campanha 

Sinal Vermelho para 

parceiros 

28-5-2020 GT UPM/Mercosul 
Ações durante a pandemia 

Covid-19 

28-5-2020 Reunião GT Portaria 70/2020 

Apresentação da Campanha 

Sinal Vermelho para as 

coordenadorias estaduais 

da mulher em situação de 

violência doméstica e 

familiar 
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DATA ASSUNTO PAUTA 

2-6-2020 Reunião GT Portaria 70/2020 

Apresentação da Campanha 

Sinal Vermelho para Luíza 

Trajano 

22-6-2020 10h30 Reunião GT Portaria 70/2020 

Campanha Sinal Vermelho: 

reunião com os secretários 

estaduais de segurança 

pública 

22-6-2020 19h Reunião GT Portaria 70/2020 Reunião de trabalho 

25 JUN 2020 Reunião Extraordinária COCEVID 
- Criação do grupo de 

trabalho “Grupos Reflexivos” 

10-8-2020 COCEVID E  MMFDH 
- Dados do Disque 100 e 

Disque 180 

12-8-2020 COCEVID, FONAVID E CNJ 
- Semana da Justiça pela 

Paz em Casa 

21-8-2020 Reunião Extraordinária do COCEVID 

- Fluxo do Disque 180:  

elaborar sugestões e 

indagações a respeito do 

fluxo. 

27-8-2020 Reunião Extraordinária do COCEVID GT Grupos Reflexivos 

31-8-2020 10h GT UPM/Mercosul 
Ações durante a pandemia 

Covid-19 

31-8-2020 Reunião Extraordinária do COCEVID 

- Deliberações sobre o 

último encontro anual do 

Cocevid e eleições 

1-9-2020 Reunião GT Portaria 70/2020 

Cerimônia de entrega do 

relatório do Grupo de 

Trabalho 

10-9-2020 Reunião com CNJ GT Portaria 259/2020 

14-9-2020 Reunião Extraordinária do COCEVID  

23-9-2020 Reunião com CNJ GT Portaria 259/2020 

02-10-2020 Reunião Extraordinária COCEVID 
- Alteração do estatuto do 

COCEVID 

19-10-2020 Reunião Ordinária COCEVID 
Realizada por ocasião do XII 

Fonavid 

11-1-2021 Reunião com CNJ GT Portaria 259/2020 
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DATA ASSUNTO PAUTA 

12-2-2021 Reunião com CNJ GT Portaria 259/2020 

19-2-2021 COCEVID e CNJ 

- Suspensão da Semana da 

Justiça pela Paz em Casa, 

por conta da  pandemia 

Covid-19 

24-2-2020 Reunião com CNJ GT Portaria 259/2020 

3-3-2021 Reunião com CNJ 
Subgrupo do GT Portaria 

259/2020 

9-4-2021 COCEVID e CNJ 

Alteração das variáveis da 

Meta CNJ n. 8  e Projeto de 

Lei 3.244/2020, que amplia 

a competência dos Juizados 

de Violência Doméstica e 

Familia 

14-4-2021 Reunião com CNJ Meta 8 

7-6-2021 
Reunião Comissão Executiva do 

COCEVID 
- Alinhamento de metas 

10-9-2021 Reunião Fonavid/Cocevid  

4-10-2021 Reunião extraordinária do Cocevid  

25-10-2021 Reunião do Cocevid  

11-11-2021 Reunião com CNJ GT Portaria 259/2020 

29-11-2021 IV Encontro do Cocevid No Fonavid 

7-12-2021 Reunião com CNJ GT Portaria 259/2020 

14-12-2021 

6º Reunião do Observatório de 

Direitos Humanos do Poder Judiciário 

(CNJ) 

- Apresentação do ebook  

Grupos reflexivos e 

responsabilizantes para 

homens autores de violência 

contra mulheres no Brasil: 

Mapeamento, análise e 

recomendações 
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7. Principais Notícias 

 

 

5-11-2019 Magistrada de SC vai presidir entidade nacional que trata da violência contra a 

mulher 

 

 

5-2-2020 Capital sediará Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica 

 

 

13-2-2020 Tribunal de Justiça debate com magistrados de todo o país ações de combate 

à violência contra a mulher 

 

 

13-2-2020 TJ debate com magistrados de todo o país ações de combate à violência 

contra a mulher 

 

 

14-2-2020 Encontro define políticas em prol da mulher 

 

 

14-2-2020 Juíza do TJSE participa de reunião do Colégio de Coordenadores da Mulher 

em Situação de Violência 

 

 

14-2-2020 Em evento no TJSC, CNJ anuncia novo Banco Nacional de Medidas Protetivas 

de Urgência 

 

 

17-2-2020 Descrença no sistema faz vítima de feminicídio não buscar ajuda antes das 

tragédias 

 

 

20-2-2020 TJSP PARTICIPA DE ENCONTRO DE COORDENADORIAS DA MULHER 

 

https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/magistrada-de-sc-vai-presidir-entidade-nacional-que-trata-da-violencia-contra-a-mulher
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/magistrada-de-sc-vai-presidir-entidade-nacional-que-trata-da-violencia-contra-a-mulher
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/capital-sediara-colegio-de-coordenadores-da-mulher-em-situacao-de-violencia-domestica
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/capital-sediara-colegio-de-coordenadores-da-mulher-em-situacao-de-violencia-domestica
https://jornalfolhalitoral.com.br/tribunal-de-justica-debate-com-magistrados-de-todo-o-pais-acoes-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher/
https://jornalfolhalitoral.com.br/tribunal-de-justica-debate-com-magistrados-de-todo-o-pais-acoes-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher/
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/tj-debate-com-magistrados-de-todo-o-pais-acoes-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/tj-debate-com-magistrados-de-todo-o-pais-acoes-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher
https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1047112-cocevid-define-politicas-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher.xhtml
https://www.tjse.jus.br/portaldamulher/noticias/item/1167-juiza-do-tjse-participa-de-reuniao-do-colegio-de-coordenadores-da-mulher-em-situacao-de-violencia
https://www.tjse.jus.br/portaldamulher/noticias/item/1167-juiza-do-tjse-participa-de-reuniao-do-colegio-de-coordenadores-da-mulher-em-situacao-de-violencia
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/em-evento-no-tjsc-cnj-anuncia-novo-banco-nacional-de-medidas-protetivas-de-urgencia
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/em-evento-no-tjsc-cnj-anuncia-novo-banco-nacional-de-medidas-protetivas-de-urgencia
https://www.juscatarina.com.br/2020/02/17/descrenca-no-sistema-faz-vitima-de-feminicidio-nao-buscar-ajuda-antes-das-tragedias/
https://www.juscatarina.com.br/2020/02/17/descrenca-no-sistema-faz-vitima-de-feminicidio-nao-buscar-ajuda-antes-das-tragedias/
https://tj.sp.gov.br/Comesp/AssuntosInteresse/Comunicado?codigoComunicado=18660&pagina=18
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22-4-2020 Poder Judiciário do Acre participa de reunião nacional para ampliar proteção às 

mulheres 

 

 

23-4-2020 Ministério realiza reunião para articular ações de enfrentamento à violência 

contra a mulher durante a pandemia 

 

 

23-4-2020 Cocevid e Ministério da Mulher discutem sobre medidas protetivas por meio 

eletrônico 

 

 

11-5-2020 Proteção às mulheres em situação de violência e vulnerabilidade é debatido 

em reunião nacional 

 

 

11-5-2020 Representantes dos países do Mercosul formam parceria pela proteção das 

mulheres e crianças 

 

 

15-5-2020 CNJ cria grupo para buscar soluções de combate da violência doméstica 

durante a quarentena 

 

 

1-6-2020 MAGISTRADOS ELABORAM CAMPANHA PARA COMBATER VIOLÊNCIA 

CONTRA MULHER DURANTE PANDEMIA 

 

 

15-6-2020 CNMP adere à campanha “Sinal vermelho contra a violência doméstica” 

 

 

19-6-2020 Polícia Civil de Sergipe apoia Campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência 

Doméstica” 

 

 

20-6-2020 Campanha Sinal Vermelho contra Violência Doméstica ajuda vítimas durante 

pandemia 

https://www.tjac.jus.br/2020/04/poder-judiciario-do-acre-participa-de-reuniao-nacional-para-ampliar-protecao-as-mulheres/
https://www.tjac.jus.br/2020/04/poder-judiciario-do-acre-participa-de-reuniao-nacional-para-ampliar-protecao-as-mulheres/
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/ministerio-realiza-reuniao-para-articular-acoes-de-enfrentamento-a-violencia-contra-a-mulher-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/ministerio-realiza-reuniao-para-articular-acoes-de-enfrentamento-a-violencia-contra-a-mulher-durante-a-pandemia
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/cocevid-e-ministerio-da-mulher-discutem-sobre-medidas-protetivas-por-meio-eletronico?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/cocevid-e-ministerio-da-mulher-discutem-sobre-medidas-protetivas-por-meio-eletronico?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid
https://www.tjac.jus.br/2020/05/protecao-as-mulheres-em-situacao-de-violencia-e-vulnerabilidade-e-debatido-em-reuniao-nacional/
https://www.tjac.jus.br/2020/05/protecao-as-mulheres-em-situacao-de-violencia-e-vulnerabilidade-e-debatido-em-reuniao-nacional/
https://www.tjac.jus.br/2020/05/representantes-dos-paises-do-mercosul-formam-parceria-pela-protecao-das-mulheres-e-criancas/
https://www.tjac.jus.br/2020/05/representantes-dos-paises-do-mercosul-formam-parceria-pela-protecao-das-mulheres-e-criancas/
https://ibdfam.org.br/noticias/7240/CNJ+cria+grupo+para+buscar+solu%C3%A7%C3%B5es+de+combate+da+viol%C3%AAncia+dom%C3%A9stica+durante+a+quarentena
https://ibdfam.org.br/noticias/7240/CNJ+cria+grupo+para+buscar+solu%C3%A7%C3%B5es+de+combate+da+viol%C3%AAncia+dom%C3%A9stica+durante+a+quarentena
https://amase.com.br/conteudo/4353/magistrados-elaboram-campanha-para-combater-violencia-contra-mulher-durante-pandemia
https://amase.com.br/conteudo/4353/magistrados-elaboram-campanha-para-combater-violencia-contra-mulher-durante-pandemia
https://www.ampern.org.br/cnmp-adere-a-campanha-sinal-vermelho-contra-a-violencia-domestica
https://amaerj.org.br/noticias/jornada-maria-da-penha-do-cnj-tera-edicao-virtual-e-gratuita/
https://amaerj.org.br/noticias/jornada-maria-da-penha-do-cnj-tera-edicao-virtual-e-gratuita/
https://agencia.ac.gov.br/campanha-sinal-vermelho-contra-violencia-domestica-ajuda-vitimas-durante-pandemia/
https://agencia.ac.gov.br/campanha-sinal-vermelho-contra-violencia-domestica-ajuda-vitimas-durante-pandemia/


 

 

 

31 

 

22-6-2020 Justiça estuda diretrizes para criação de grupos reflexivos a agressores de 

mulheres 

 

 

23-6-2020 Sala da Mulher adere à campanha de ajuda às vítimas de violência na pademia 

 

 

7-7-2020 Coordenadoria da Mulher do TJAP fomenta instalação de grupos de reflexão 

sobre violência doméstica nas comarcas de todo o estado 

 

 

24-7-2020 Comissão foca em mulheres na pandemia e em banco de medidas protetivas 

 

 

9-9-2020 Polícia Civil reforça importância de incentivo à Campanha Sinal Vermelho 

 

 

6-10-2020 Desa. Sommariva é eleita por aclamação para novo mandato no comando do 

Cocevid 

 

 

18-10-2020 XII edição do Fonavid começa nesta segunda-feira 

 

 

19-10-2020 TJMG participa do 12º fórum nacional de juízes sobre o combate à violência 

doméstica 

 

 

19-10-2020 BR tem 311 iniciativas que ajudam autores de violência doméstica a pensar 

sobre crimes 

 

 

20-10-2020 CEMULHER-TJMA apresenta vídeo de ações em reunião do Cocevid 

 

 

https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-estuda-diretrizes-para-criacao-de-grupos-reflexivos-para-agressores-de-mulheres
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-estuda-diretrizes-para-criacao-de-grupos-reflexivos-para-agressores-de-mulheres
https://d.docs.live.net/af254cf38041d11b/Documentos/Sala%20da%20Mulher%20adere%20à%20campanha%20de%20ajuda%20às%20vítimas%20de%20violência%20na%20pademia
https://www.tjap.jus.br/portal/publicacoes/noticias/10782-coordenadoria-da-mulher-do-tjap-fomenta-instala%C3%A7%C3%A3o-de-grupos-de-reflex%C3%A3o-sobre-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica-nas-comarcas-de-todo-o-estado.html
https://www.tjap.jus.br/portal/publicacoes/noticias/10782-coordenadoria-da-mulher-do-tjap-fomenta-instala%C3%A7%C3%A3o-de-grupos-de-reflex%C3%A3o-sobre-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica-nas-comarcas-de-todo-o-estado.html
https://www.cnj.jus.br/comissao-foca-em-mulheres-na-pandemia-e-em-banco-de-medidas-protetivas/
https://www.pc.al.gov.br/site/materia/detalhe/policia-civil-reforca-importancia-de-incentivo-a-campanha-sinal-vermelho/
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/desa-sommariva-e-eleita-por-aclamacao-para-novo-mandato-no-comando-do-cocevid
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/desa-sommariva-e-eleita-por-aclamacao-para-novo-mandato-no-comando-do-cocevid
http://www.amamsul.com.br/site/index.php/11-noticias/1410-xii-edicao-do-fonavid-comeca-nesta-segunda-feira
https://www.jornaljogoserio.com.br/noticia/dia-a-dia/8191/tjmg-participa-do-12o-forum-nacional-de-juizes-sobre-o-combate-a-violencia-domestica
https://www.jornaljogoserio.com.br/noticia/dia-a-dia/8191/tjmg-participa-do-12o-forum-nacional-de-juizes-sobre-o-combate-a-violencia-domestica
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/brasil-tem-311-grupos-que-ajudam-autores-de-violencia-domestica-a-pensar-sobre-crimes
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/brasil-tem-311-grupos-que-ajudam-autores-de-violencia-domestica-a-pensar-sobre-crimes
https://www.tjma.jus.br/midia/portal/noticia/501158
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20-10-2020 Coordenadoria da Mulher participa de eventos nacionais de combate à 

violência de gênero 

 

 

20-10-2020 SAIU NA MÍDIA: Violência contra a mulher é tema do Jornal Nacional 

 

 

20-10-2020 Tem início o XII Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher 

 

 

23-10-2020 Violência doméstica: perspectiva de gênero deve integrar decisões judiciais 

 

 

26-10-2021 Reunião de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência ocorrerá dia 

29/11 

 

 

4-11-2020 Jornada Maria da Penha, do CNJ, terá edição virtual e gratuita 

 

 

5-11-2020 Desa. Sommariva participa da XIV Jornada da Lei Maria da Penha promovida 

pelo CNJ 

 

 

28-12-2020 Colégio de coordenadores da Mulher defende união contra violência e 

feminicídio 

 

 

12-1-2021 Violência contra a mulher: legislação precisa ser aprimorada, defende GT 

criado pelo CNJ 

 

 

19-1-2021 Projeto do TJDFT para homens é indicado em mapeamento nacional sobre 

combate à violência doméstica 

 

 

https://www.tjpe.jus.br/-/coordenadoria-da-mulher-participa-de-eventos-nacionais-de-combate-a-violencia-de-genero?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Finfancia-e-juventude%2Fcomunicacao%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BWFWkmWbrezz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_zDSyc2Owt4vo__column-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dcocevid
https://www.tjpe.jus.br/-/coordenadoria-da-mulher-participa-de-eventos-nacionais-de-combate-a-violencia-de-genero?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Finfancia-e-juventude%2Fcomunicacao%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BWFWkmWbrezz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_zDSyc2Owt4vo__column-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dcocevid
https://www.amb.com.br/saiu-na-midia-violencia-contra-mulher-e-tema-do-jornal-nacional/
https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=62502
https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=62502
https://www.cnj.jus.br/violencia-domestica-perspectiva-de-genero-deve-integrar-decisoes-judiciais/
http://www.tjmt.jus.br/Noticias/66199#.YfMeQurMJD8
http://www.tjmt.jus.br/Noticias/66199#.YfMeQurMJD8
https://amaerj.org.br/noticias/jornada-maria-da-penha-do-cnj-tera-edicao-virtual-e-gratuita/
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/desa-sommariva-participa-da-xiv-jornada-da-lei-maria-da-penha-promovida-pelo-cnj
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/desa-sommariva-participa-da-xiv-jornada-da-lei-maria-da-penha-promovida-pelo-cnj
https://www.cnj.jus.br/colegio-de-coordenadores-da-mulher-defende-uniao-contra-violencia-e-feminicidio/
https://www.cnj.jus.br/colegio-de-coordenadores-da-mulher-defende-uniao-contra-violencia-e-feminicidio/
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/violencia-contra-a-mulher-legislacao-precisa-ser-aprimorada-defende-gt-criado-pelo-cnj?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid%26start%3D2
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/violencia-contra-a-mulher-legislacao-precisa-ser-aprimorada-defende-gt-criado-pelo-cnj?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid%26start%3D2
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/janeiro/projeto-grupo-reflexivo-de-homens-do-tjdft-e-indicado-em-mapeamento-nacional-sobre-combate-a-violencia-domestica
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/janeiro/projeto-grupo-reflexivo-de-homens-do-tjdft-e-indicado-em-mapeamento-nacional-sobre-combate-a-violencia-domestica
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10-2-2021 AMB define comissão julgadora do Ideathon 

 

 

20-2-2021 Comissão do Ideathon faz seleção preliminar dos projetos 

 

 

22-2-2021 Coordenadoria da Mulher do TJPB divulga cronograma da Semana da Justiça 

pela Paz em Casa 

 

 

2-3-2021 17ª Semana Justiça pela Paz em Casa é mantida em março 

 

 

3-3-2021 Com aumento da violencia domestica mutirao semana justica pela paz esta 

mantido 

 

 

8-3-2021 MPAL participa da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa; no 1º dia, 

promotores estiveram presentes em 24 audiências 

 

 

25-5-2021 Magistrada catarinense fará palestra sobre o enfrentamento da violência 

doméstica 

 

 

26-5-2021 Violência doméstica é um dos temas do segundo dia do Colóquio Brasil OEA 

nesta quarta (26/5) 

 

 

27-5-2021 Atuação do Judiciário no combate à violência doméstica é apresentada no 

Colóquio Brasil-OEA 

 

 

10-8-2021 Comesp participará de webinário sobre a Lei Maria da Penha 

 

 

https://www.amb.com.br/amb-define-comissao-julgadora-do-ideathon/
https://www.amb.com.br/comissao-do-ideathon-faz-selecao-preliminar-dos-projetos/
https://www.tjpb.jus.br/noticia/coordenadoria-da-mulher-do-tjpb-divulga-cronograma-da-semana-da-justica-pela-paz-em-casa
https://www.tjpb.jus.br/noticia/coordenadoria-da-mulher-do-tjpb-divulga-cronograma-da-semana-da-justica-pela-paz-em-casa
https://www.cnj.jus.br/17a-semana-justica-pela-paz-em-casa-e-mantida-em-marco-de-2021/
https://ac24horas.com/2021/03/03/com-aumento-da-violencia-domestica-mutirao-semana-justica-pela-paz-esta-mantido/
https://ac24horas.com/2021/03/03/com-aumento-da-violencia-domestica-mutirao-semana-justica-pela-paz-esta-mantido/
https://www.mpal.mp.br/ministerio-publico-participa-da-semana-nacional-da-justica-pela-paz-em-casa-neste-1o-dia-promotores-estiveram-presentes-em-24-audiencias/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ministerio-publico-participa-da-semana-nacional-da-justica-pela-paz-em-casa-neste-1o-dia-promotores-estiveram-presentes-em-24-audiencias
https://www.mpal.mp.br/ministerio-publico-participa-da-semana-nacional-da-justica-pela-paz-em-casa-neste-1o-dia-promotores-estiveram-presentes-em-24-audiencias/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ministerio-publico-participa-da-semana-nacional-da-justica-pela-paz-em-casa-neste-1o-dia-promotores-estiveram-presentes-em-24-audiencias
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/magistrada-catarinense-fara-palestra-sobre-o-enfrentamento-da-violencia-domestica?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/magistrada-catarinense-fara-palestra-sobre-o-enfrentamento-da-violencia-domestica?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid
https://www.cnj.jus.br/violencia-domestica-e-um-dos-temas-do-segundo-dia-do-coloquio-brasil-oea-nesta-quarta-26-5/
https://www.cnj.jus.br/violencia-domestica-e-um-dos-temas-do-segundo-dia-do-coloquio-brasil-oea-nesta-quarta-26-5/
https://www.cnj.jus.br/atuacao-efetiva-do-judiciario-no-combate-a-violencia-domestica-e-apresentada-no-coloquio-brasil-oea/
https://www.cnj.jus.br/atuacao-efetiva-do-judiciario-no-combate-a-violencia-domestica-e-apresentada-no-coloquio-brasil-oea/
https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=70963
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10-8-2021 Evento nacional, com participação da desa. Sommariva, debate os 15 anos da 

Lei Maria da Penha 

 

 

10-8-2021 COMESP PARTICIPARÁ DE WEBINÁRIO SOBRE A LEI MARIA DA PENHA 

 

 

13-8-2021 COMESP PARTICIPA DE WEBINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO E IGUALDADE 

DE GÊNERO) 

 

 

20-8-2021 Publicações Técnicas – Margens/UFSC  

 

 

23-11-2021 Estudo que pretende contribuir com trabalhos dos grupos reflexivos voltados 

a homens autores de violência contra mulheres está disponível em e-book 

 

 

29-11-2021 Juíza cearense é eleita para diretoria do Colégio de Coordenadores da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica 

 

 

30-11-2021 Desembargadora Paula Cunha e Silva é eleita presidente do Cocevid 

 

 

30-11-2021 Coordenadora da CEVID-TJPR foi eleita Vice-Presidente da COCEVID 

 

 

1-12-2021 Onde encontrar grupos reflexivos para homens autores de violência no Brasil? 

 

 

2-12-2021 Magistrada catarinense é homenageada durante XIII Fonavid realizado em 

Teresina-PI 

 

 

2-12-2021 Palestrantes debatem papel dos movimentos sociais, citam boas práticas 

institucionais e atuação das associações no combate à violência contra juízas 

https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/evento-nacional-com-participacao-da-desa-sommariva-debate-os-15-anos-da-lei-maria-da-penha
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/evento-nacional-com-participacao-da-desa-sommariva-debate-os-15-anos-da-lei-maria-da-penha
https://tj.sp.gov.br/Comesp/AssuntosInteresse/Comunicado?codigoComunicado=22737&pagina=1
https://www.tjsp.jus.br/Comesp/AssuntosInteresse/Comunicado?codigoComunicado=22804&pagina=1
https://www.tjsp.jus.br/Comesp/AssuntosInteresse/Comunicado?codigoComunicado=22804&pagina=1
https://margens.ufsc.br/publicacoes-tecnicas/
https://www.tjsc.jus.br/web/academia-judicial/-/estudo-que-pretende-contribuir-com-trabalhos-dos-grupos-reflexivos-voltados-a-homens-autores-de-violencia-contra-mulheres-esta-disponivel-em-e-book?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid%26start%3D2
https://www.tjsc.jus.br/web/academia-judicial/-/estudo-que-pretende-contribuir-com-trabalhos-dos-grupos-reflexivos-voltados-a-homens-autores-de-violencia-contra-mulheres-esta-disponivel-em-e-book?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid%26start%3D2
https://www.tjce.jus.br/noticias/juiza-cearense-e-eleita-para-diretoria-do-colegio-de-coordenadores-da-mulher-em-situacao-de-violencia-domestica/
https://www.tjce.jus.br/noticias/juiza-cearense-e-eleita-para-diretoria-do-colegio-de-coordenadores-da-mulher-em-situacao-de-violencia-domestica/
https://amagis.com.br/posts/desembargadora-paula-cunha-e-silva-e-eleita-presidente-do-cocevid
https://www.tjpr.jus.br/noticias/-/asset_publisher/9jZB/content/coordenadora-da-cevid-tjpr-foi-eleita-vice-presidente-da-cocevid/18319?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9jZB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
https://www.google.com/search?q=cocevid&ei=QhvzYa_KONrT1sQPwZaHoAw&start=60&sa=N&ved=2ahUKEwiv8-eV_NL1AhXaqZUCHUHLAcQ4MhDy0wN6BAgBEEg&biw=1920&bih=872&dpr=1
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/magistrada-catarinense-e-homenageada-durante-xiii-fonavid-realizado-em-teresina-pi?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/magistrada-catarinense-e-homenageada-durante-xiii-fonavid-realizado-em-teresina-pi?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid
https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/palestrantes-debatem-papel-dos-movimentos-sociais-citam-boas-praticas-institucionais-e-atuacao-das-associacoes-no-combate-a-violencia-contra-juizas/
https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/palestrantes-debatem-papel-dos-movimentos-sociais-citam-boas-praticas-institucionais-e-atuacao-das-associacoes-no-combate-a-violencia-contra-juizas/
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3-12-2021 TJPE participa de fórum nacional sobre violência contra a Mulher 

 

 

6-12-2021 FONAVID aprova enunciados com temas essenciais para combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher 

 

 

7-12-2021 Professor e doutorando da UFSC lançam e-book ‘Grupos reflexivos e 

responsabilizantes para homens autores de violência contra mulheres no Brasil’ 

 

 

16-12-2021 Violência doméstica: estudo inédito mapeia grupos reflexivos para agressores 

 

 

16-12-2021 Obra com sotaque de SC orienta nova recomendação do CNJ sobre violência 

de gênero 

 

 

17-12-2021 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: ESTUDO INÉDITO MAPEIA GRUPOS 

REFLEXIVOS PARA AGRESSORES 

 

 

30-12-2021 FONAVID PIAUÍ: Instituições lançam e-book sobre grupos reflexivos com 

autores de violência doméstica 

 

 

 

São estas as informações a serem prestadas acerca das principais atividades 

realizadas pelo COCEVID nos ano de 2020 e 2021. 

 

Desembargadora Salete Silva Sommariva 

Presidente do COCEVID - 2020/2021 

 

 

http://www.tjpe.jus.br/agencia-de-noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-participa-de-forum-nacional-sobre-violencia-contra-a-mulher?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fagencia-de-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://apamagis.com.br/institucional/fonavid-aprova-enunciados-com-temas-essenciais-para-combate-a-violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher/
https://apamagis.com.br/institucional/fonavid-aprova-enunciados-com-temas-essenciais-para-combate-a-violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher/
https://noticias.ufsc.br/2021/12/professor-e-doutorando-da-ufsc-lancam-e-book-grupos-reflexivos-e-responsabilizantes-para-homens-autores-de-violencia-contra-mulheres-no-brasil/
https://noticias.ufsc.br/2021/12/professor-e-doutorando-da-ufsc-lancam-e-book-grupos-reflexivos-e-responsabilizantes-para-homens-autores-de-violencia-contra-mulheres-no-brasil/
https://www.cnj.jus.br/violencia-domestica-estudo-inedito-mapeia-grupos-reflexivos-para-agressores/
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/obra-com-sotaque-de-sc-orienta-nova-recomendacao-do-cnj-sobre-violencia-de-genero?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid%26start%3D2
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/obra-com-sotaque-de-sc-orienta-nova-recomendacao-do-cnj-sobre-violencia-de-genero?p_l_back_url=%2Fpesquisa%3Fq%3Dcocevid%26start%3D2
https://www.ferreiragoulart.com.br/noticias/violencia-domestica-estudo-inedito-mapeia-grupos-reflexivos-para-agressores.php
https://www.ferreiragoulart.com.br/noticias/violencia-domestica-estudo-inedito-mapeia-grupos-reflexivos-para-agressores.php
https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/fonavid-piaui-instituicoes-lancam-e-book-sobre-grupos-reflexivos-com-autores-de-violencia-domestica/
https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/tjpi/noticias-tjpi/fonavid-piaui-instituicoes-lancam-e-book-sobre-grupos-reflexivos-com-autores-de-violencia-domestica/

