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 Apresentação

Com este relatório tem-se o objetivo de apresentar todas as ações desenvolvidas em todo o Estado
de Goiás em razão da décima segunda Semana da Justiça Pela Paz em Casa. A campanha ocorreu
entre os dias 26 e 30 de novembro, tendo nesta edição como marco o dia 25 como o Dia Internacional
para a Eliminação da Violência contra a Mulher.

Conforme o Conselho Nacional de Justiça o programa “Justiça pela Paz em Casa” representa esforço
concentrado, ao longo de três semanas do ano, para o julgamento de ações relativas a casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher. Em março de 2015 foi realizada a primeira campanha e
em  agosto  de  2018  chegou-se  à  Décima  Primeira  Semana.  O  referido  programa  deve  ocorrer
continuamente e foi incorporado à Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres por meio da Portaria CNJ n.15/2017 e da Resolução CNJ n. 254/2018.

Ainda, durante toda a semana ações foram desenvolvidas com intuito de ampliar o debate em torno
da violência doméstica e familiar, através de palestras e oficinas. Oferecemos gratuitamente serviços
de beleza,  atendimento  jurídico  e  psicológico  à  população como forma de despertar,  mobilizar  e
conscientizar a sociedade sobre a gravidade da violência contra a mulher.

 Agradecimentos

Conforme atribuição desta coordenadoria de promover articulação com entidades públicas e privadas
em prol  de  ações  de  orientação,  encaminhamento,  prevenção  e  outras  medidas voltadas para  a
ofendida, o acusado e os familiares, registramos nossos agradecimentos aos parceiros institucionais
que desempenham papel indispensável nas ações de enfrentamento da violência contra a mulher:

• Conselho Nacional de Justiça;
• Ministério Público do Estado de Goiás;
• Defensoria Pública do Estado de Goiás;
• Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás
• Associação dos Magistrados do Estado de Goiás;
• Polícia Civil do Estado de Goiás;
• Polícia Militar do Estado de Goiás e Patrulha Maria da Penha;
• Centro de Referência Estadual da Igualdade e Secretaria Cidadã do Estado de Goiás;
• Câmara Municipal de Goiânia;
• Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres da Cidade de Goiânia;
• IBDFAM Goiás (Instituto Brasileiro de Família);
• ESMEG (Escola Superior de Magistratura do Estado de Goiás);
• Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO;
• SENAC de Goiás;
• FGR Urbanismo e Jardins condomínios horizontais;
• Atfago – Associação de Terapia Familiar de Goias;
• Instituto Avon;
• Federação Goiana de Futebol;
• Guarda Civil Metropolitana de Goiânia.



Agradecimentos especiais aos setores estratégicos e administrativos do TJGO que contribuíram para
a realização da V Semana Nacional da Justiça Pela Paz em Casa:

• Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;
• Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás;
• Magistrados dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
• Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia;
• Secretaria de Gestão Estratégica;
• Diretoria-Geral;
• Diretoria de Comunicação Social;
• Diretoria Administrativa;
• Serviço de Impressão Digital da Diretoria Administrativa;
• E aos demais servidores, terceirizados e estagiários do TJGO que participaram, direta ou indiretamente,
dessa intensa Semana de atividades.

 Goiânia

Cabe a esta coordenadoria organizar e coordenar a realização das semanas de esforço concentrado do
Programa Nacional “Justiça pela Paz em Casa” no Estado de Goiás no entanto, o apoio institucional da
Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça, Diretoria-Geral, Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia,
da Secretaria de Gestão Estratégica e dos Juízes e servidores de todo o Estado, bem como parceria
voluntária de entidades públicas e privadas, (tais como: Universidade Salgado de
Oliveira,  Ministério  Público,  Defensoria  Pública,  Secretaria  Cidadã,  FGR  Urbanismo,  SENAC,  e
Instituto Avon), foi fundamental para a realização da campanha.

Com o  mote  de  priorizar  ações  de  violência  doméstica  e,  assim,  dar  visibilidade  à  causa,
aconteceu no dia (26) segunda feira a abertura da 12ª edição da Semana Nacional da Justiça Pela Paz em
Casa, com palestras com os temas, “Lei Maria da Penha e Violência de Gênero: uma análise sob a
perspectiva interdisciplinar”, tendo como palestrante, o Juiz de Direito Titular do Juizado de Violência
Doméstica e  Familiar  contra  a Mulher  da Comarca de Rio Verde,  Vitor  Umbelino Soares Junior  e
“Feminicídio: conceitos, investigações, processo e julgamento. Tipificar pra quê?, com a Perita Criminal
da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, Gysele Cristina Xavier Santos Souza. Na abertura
em Goiânia,  realizada  na  Universidade  Salgado  de  Oliveira  (Universo),  a  desembargadora  Sandra
Regina Teodoro Reis,  presidente da Coordenadoria da Mulher  do Tribunal  de Justiça do Estado de
Goiás (TJGO), anunciou o Projeto Maria da Penha vai às Escolas.  A iniciativa, que começou neste
semestre em Rio Verde como piloto, deve iniciar em fevereiro em todo o Estado, com conscientização
de crianças e adolescentes.

Além da priorização dos processos, a agenda da 12º Semana Nacional Pela Paz em Casa incluiu
uma exposição sobre o que mudou na violência doméstica desde o século 19, no Fórum Criminal de
Goiânia, onde foi montada a exposição. Foi possível acompanhar, por meio de processos dos séculos 19,
20 e  21,  a  evolução  dos  crimes  de  violência  doméstica  contra  a  mulher,  bem como as  mudanças
ocorridas na legislação nesse período, com transcrição da denúncia e sentença. A exposição facilita
comparativos entre processos antes e depois da Lei Maria da Penha, demonstrando seus resultados e os
comportamentos sociais e foi idealizada pela servidora Maria Lúcia Castro, de Luziânia.



A programação incluiu também atendimento e  acompanhamentos  jurídico  e  psicológico gratuitos  à
comunidade, entre as 8 e as 20 horas, na Universo. 

O juiz Vitor Umbelino Junior, titular do Juizado de Violência    Doméstica e Familiar contra a Mulher
da comarca de Rio Verde, realizou palestra na terça-feira (27) na sede da Guarda Civil Metropolitana, e
quarta-feira (28) para 70 crianças da Guarda Mirim, no Centro de Referência de Assistência Social
Curitiba II (CRAS), localizado setor Jardim Curitiba II, também na capital. O propósito das ações foi
divulgar o programa “Mulher Mais Segura” e conscientizar sobre ações realizadas contra a violência
doméstica e familiar. 

A presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação
de  Violência  Doméstica  e  Familiar  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Goiás (TJGO), desembargadora Sandra Regina Teodoro
Reis, participou no dia  (28) terça-feira de um ciclo de debates
sobre violência contra as mulheres promovido no Centro Cultural
Brasil Estados Unidos (CCBEU), em Goiânia.

O evento ocorreu em memória ao Dia Laranja Pelo Fim da
Violência contra as Mulheres e Meninas, data estabelecida pelas
Nações Unidas (ONU) e comemorada nos Estados Unidos no dia 25 de novembro. No encontro, a
desembargadora Sandra Regina divulgou a importância e as ações desenvolvidas durante a 12ª Semana
Nacional da Justiça Pela Paz em Casa.



 IPAMERI

• Dia: 21/08/2018 – terça feira

Palestra: Lei Maria da Penha\Cultura Machista e suas vertentes

Horário: 07:30 – 09:00
Local: Auditório Colégio Estadual Normal Professor César Augusto Ceva
Público alvo: Alunos do segundo ano colegial
Palestrante: Luiz Henrique Machado (Assessor jurídico SUPEX-MIR)

Roda de Conversa
*Esclarecimentos jurídicos (Dra Maria Antônia e Henrique)

Esclarecimentos Psicologicos (Dra Mônica Sousa)
Horário: 09:30-11:30

Palestra: A Cultura Machista e suas Vertentes

Horário: 19:30 – 20:30
Local: Auditório Colégio Estadual Professor Eduardo Mancini - CEPEM
Público alvo: Alunos secundaristas
Palestrante: Luiz Henrique Machado (Assessor jurídico SUPEX-MIR)

 
Esclarecimentos\dúvidas do público

Horário: 20:45 - 21:20

• Dia: 22/08/2018 – quarta feira

A importância do acolhimento nos primeiros atendimentos à vítima
 - Construção de modelos de avaliação de risco

   -  Estudo de caso de média e alta complexidade
- Autocuidado para os Profissionais

Horário: 08:00-11:00
Local: Auditório Colégio Estadual Professor Eduardo Mancini - CEPEM
Público alvo: Equipes técnicas da rede de atendimento… Grupo 1

 *Convite extensivo aos agentes de segurança, corpo de bombeiros e Samu) 
*Participação especial da Professora Psicóloga UFC Tatiana Machiavelli



A importância do ACOLHIMENTO nos primeiros atendimentos à vítima
- Construção de modelos de avaliação de risco
-  Estudo de caso de média e alta complexidade

-  Autocuidado para os Profissionais

Horário: 13:30- 17:00
Local: Auditório Colégio Estadual Professor Eduardo Mancini - CEPEM
Público alvo: Equipes técnicas da rede de atendimento… Grupo 2

*Convite extensivo aos agentes de segurança, corpo de bombeiros e Samu)

 

REALIZAÇÃO


