
REALIZAÇÕES COMVIDES 2020 

 

 

01) Nome da ação 

Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha em Guaçui 

Período de Realização 

13/02/2020 

Objetivos: 

Divulgação da Lei 11.340/2006 aos cidadãos da Comarca de Guaçuí, através de material 

impresso e orientações no Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha. 

Benefícios: 

Aprendizado pela população de o que é considerado violência doméstica e familiar contra a 

mulher. 

 

02) Nome da ação 

16ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. 

Período de Realização 

09/03/2020 à 13/03/2020 

Objetivos: 

A semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa é promovida pelo CNJ, em parceria com os 

Tribunais de Justiça de todos os Estados do Brasil, e tem como objetivo ampliar a efetividade 

da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), concentrando esforços para agilizar o andamento 

dos processos relacionados à violência de gênero.  

Benefícios: 

Concentração de atos, Medidas protetivas deferidas, e audiências realizadas para o combate a 

violência doméstica. 

http://www.tjes.jus.br/empresaria-luiza-helena-trajano-participa-de-abertura-da-semana-justica-

pela-paz-em-casa-no-espirito-santo/ 

http://www.tjes.jus.br/abertura-da-semana-justica-pela-paz-em-casa-aconteceu-nesta-segunda-

feira-e-contou-com-a-presenca-da-empresaria-luiza-trajano/ 

Nesta semana foram realizados atendimentos no Juizado Itinerante da Lei Maria Da Penha 

(Ônibus Rosa). 
 

Período de Realização 

10/03/2020 à 13/03/2020 

Objetivos: 

Atendimento em sistema de plantão a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.  

http://www.tjes.jus.br/mais-de-20-medidas-protetivas-de-urgencia-sao-concedidas-durante-a-

semana-justica-pela-paz-em-casa/ 

 

 

http://www.tjes.jus.br/empresaria-luiza-helena-trajano-participa-de-abertura-da-semana-justica-pela-paz-em-casa-no-espirito-santo/
http://www.tjes.jus.br/empresaria-luiza-helena-trajano-participa-de-abertura-da-semana-justica-pela-paz-em-casa-no-espirito-santo/
http://www.tjes.jus.br/abertura-da-semana-justica-pela-paz-em-casa-aconteceu-nesta-segunda-feira-e-contou-com-a-presenca-da-empresaria-luiza-trajano/
http://www.tjes.jus.br/abertura-da-semana-justica-pela-paz-em-casa-aconteceu-nesta-segunda-feira-e-contou-com-a-presenca-da-empresaria-luiza-trajano/
http://www.tjes.jus.br/mais-de-20-medidas-protetivas-de-urgencia-sao-concedidas-durante-a-semana-justica-pela-paz-em-casa/
http://www.tjes.jus.br/mais-de-20-medidas-protetivas-de-urgencia-sao-concedidas-durante-a-semana-justica-pela-paz-em-casa/


3) Nome da ação: 

Publicação de Atos Normativos Conjuntos, prorrogando as Medidas Protetivas de Urgência 

vincendas durante a pandemia do covid-19. 

 

Ato Normativo Conjunto Nº 12/2020 – MPU’S Prorrogadas até 30/04/2020 

Ato Normativo Conjunto nº 15/2020 – MPU’S Prorrogadas até 15/05/2020 

Ato Normativo Conjunto nº 16/2020 – MPU’S Prorrogadas até 31/05/2020 

Ato Normativo Conjunto nº 20/2020 – MPU’S Prorrogadas até 14/06/2020 

Ato Normativo Conjunto nº 21/2020 – MPU’S Prorrogadas até 30/06/2020 

Ato Normativo Conjunto nº 23/2020 – MPU’S Prorrogadas até 31/07/2020 

Ato Normativo Conjunto nº 29/2020 – MPU’S Prorrogadas até 09/08/2020 

Ato Normativo Conjunto nº 30/2020 – MPU’S Prorrogadas até 23/08/2020 

 

Objetivos: Ampliar a proteção à mulher portadora de Medida Protetiva de Urgência, durante a 

pandemia do covid-19, independente da mesma ter que se manifestar. 

 

http://www.tjes.jus.br/tjes-orienta-que-magistrados-prorroguem-medidas-protetivas-de-urgencia/ 

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=951323 

. 

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=958024 

http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-15-05/ 

 

 

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=960423 

http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-31-05/ 

 

 

http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-o-dia-14-de-

junho/ 

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=967505 

 

 

http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-31-07/ 

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=978628 

 

 

ATO 
16/2020 

ATO 
20/2020 

ATO 
15/2020 

ATO 
12/2020 

ATO 
21/2020 

http://www.tjes.jus.br/tjes-orienta-que-magistrados-prorroguem-medidas-protetivas-de-urgencia/
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=951323
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=958024
http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-15-05/
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=960423
http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-31-05/
http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-o-dia-14-de-junho/
http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-o-dia-14-de-junho/
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=967505
http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-31-07/
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=978628


 

http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-31-07/ 

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=978628 

 

 

 

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/991743?view=content 

 

 

http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-23-de-agosto/ 

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/994803?view=content 

 

4) Nome da ação: 

Atendimento remoto às vítimas de violência doméstica durante a Pandemia, através de 

celulares disponibilizados pela empresa ArcelorMittal, e grupo de 5 psicólogas voluntárias. 

Período de Realização: 

A partir do dia 04/04/2020  

Objetivos: 

Oferecer suporte psicológico remoto às vitimas de violência doméstica e familiar não obstante o 

período de isolamento social.  

http://www.tjes.jus.br/mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-terao-canal-de-atendimento-

psicologico-durante-a-pandemia/ 

 

5) Nome da ação:  

Projeto Mulher Superando o Medo  

 

O Projeto Mulher Superando o Medo, patrocinado pelo Rotary International, contou com 8 

turmas, atendendo a um total de 108 mulheres, as quais ao final tiveram evento de formatura e 

receberam de doação dos instrumentos necessários ao seu trabalho de empreender. 

 

Em 24/10/2020 foi dado início à primeira turma formada por mulheres surdas. 

 

Período de Realização 

Inicio em 23/04/2020 

 

Objetivos: 

O Projeto Mulher Superando o Medo,  busca promover o atendimento psicossocial e a 
autonomia financeira de mulheres vítimas de violência doméstica. 

 

http://www.tjes.jus.br/projeto-mulheres-superando-o-medo-apoia-vitimas-de-violencia-

ATO 
23/2020 

ATO 
30/2020 

Projeto 
com 
mulheres 
surdas 

Projeto 
durante a 
pandemia 

ATO 
29/2020 

http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-31-07/
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?view=content&id=978628
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/991743?view=content
http://www.tjes.jus.br/medidas-protetivas-de-urgencia-devem-ser-prorrogadas-ate-23-de-agosto/
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/994803?view=content
http://www.tjes.jus.br/mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-terao-canal-de-atendimento-psicologico-durante-a-pandemia/
http://www.tjes.jus.br/mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-terao-canal-de-atendimento-psicologico-durante-a-pandemia/
http://www.tjes.jus.br/projeto-mulheres-superando-o-medo-apoia-vitimas-de-violencia-domestica-durante-a-pandemia/


domestica-durante-a-pandemia/ 

http://www.tjes.jus.br/projeto-mulher-superando-o-medo-da-inicio-a-primeira-turma-formada-
por-mulheres-surdas/ 
 

 

http://www.tjes.jus.br/projeto-mulheres-superando-o-medo-realiza-formatura-de-100-mulheres-

atendidas/ 

 

 

5) Nome da ação: 

Campanha Deixe Sua Voz Ecoar 

Período de Realização: 

08/05/2020 

Objetivos: 

“A campanha “Deixe Sua Voz Ecoar” levou a voz de mães participantes do programa ‘Mulher 

Superando o Medo”, que também já sofreram violência doméstica, mas não ficaram caladas, 

incentivando outras mulheres que também vivem em uma situação paralela, a denunciar. 

 

http://www.tjes.jus.br/tjes-lanca-campanha-do-dia-das-maes-para-vitimas-de-violencia-

domestica/ 

 

6) Nome da ação: 

Vídeo de divulgação de telefones úteis. Realizado pela 1ª Vara criminal Especializada em 

Violência Doméstica de Vitória 

Período de Realização: 

A partir de 08/05/2020. 

Objetivos: 
Divulgar às mulheres isoladas pela pandemia, os canais de atendimento às vítimas de violência 
doméstica e familiar. 
 
http://www.tjes.jus.br/programa-maria-da-penha-vai-realiza-acoes-virtuais-para-divulgar-
servicos-as-vitimas-de-violencia-domestica/ 
 
 

7) Nome da ação: 

Vídeo silencioso de divulgação de telefones úteis. Realizado pela Coordenadoria Estadual Da 

Mulher Em Situação Violência Doméstica e Familiar. 

Período de Realização: 

A partir do dia 13/05/2020 

Objetivos: 
Divulgar às mulheres isoladas pela pandemia, os canais de atendimento às vítimas de violência 

Formatura 
projeto 
mulher 
superando 
o medo 

http://www.tjes.jus.br/projeto-mulheres-superando-o-medo-apoia-vitimas-de-violencia-domestica-durante-a-pandemia/
http://www.tjes.jus.br/projeto-mulher-superando-o-medo-da-inicio-a-primeira-turma-formada-por-mulheres-surdas/
http://www.tjes.jus.br/projeto-mulher-superando-o-medo-da-inicio-a-primeira-turma-formada-por-mulheres-surdas/
http://www.tjes.jus.br/projeto-mulheres-superando-o-medo-realiza-formatura-de-100-mulheres-atendidas/
http://www.tjes.jus.br/projeto-mulheres-superando-o-medo-realiza-formatura-de-100-mulheres-atendidas/
http://www.tjes.jus.br/tjes-lanca-campanha-do-dia-das-maes-para-vitimas-de-violencia-domestica/
http://www.tjes.jus.br/tjes-lanca-campanha-do-dia-das-maes-para-vitimas-de-violencia-domestica/
http://www.tjes.jus.br/programa-maria-da-penha-vai-realiza-acoes-virtuais-para-divulgar-servicos-as-vitimas-de-violencia-domestica/
http://www.tjes.jus.br/programa-maria-da-penha-vai-realiza-acoes-virtuais-para-divulgar-servicos-as-vitimas-de-violencia-domestica/


doméstica e familiar. 
 

8) Nome da ação: 

Campanha Sinal Vermelho. 

.Período de Realização: 

Início em 19/06/2020, sem prazo final. 

Objetivos: 

Esta campanha busca proteger mulheres em situação de violência, uma dura realidade no 

Brasil. A Campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, auxilia as mulheres 

em situação de violência a pedirem ajuda nas farmácias de todo o país.  No Estado do Espírito 

Santo, foram atendidas 4 mulheres pela Campanha. 

http://www.tjes.jus.br/campanha-sinal-vermelho-contra-a-violencia-domestica-estimula-vitimas-

a-pedirem-ajuda-nas-farmacias/ 

 

9) Nome da ação: 

Live com o tema violência doméstica durante a Pandemia do coronavírus. 

Período de Realização: 

27/08/2020 

Objetivos: 
Informar a sociedade sobre ações e projetos de enfrentamento à violência doméstica e familiar, 
principalmente no período da pandemia. 
 
http://www.tjes.jus.br/juiza-do-tjes-participa-de-live-sobre-violencia-domestica-durante-a-
pandemia/ 
 
 
10) Nome da ação: 

Game de enfrentamento à violência doméstica. 

O jogo foi idealizado pela startup Arbache Innovations, signatária do Programa Ganha-Ganha 
da ONU Mulheres, e pelo Coletivo HubMulher, e disponibilizado pela Fundação De Rotarianos 
do Espírito Santo ao Tribunal de Justiça do Espirito Santo. 
 

Período de Realização: 

A partir de 02/10/2020 

 
Objetivos: 
Divulgar os tipos de violência doméstica contra a mulher aos jovens, para que percebam 
enquanto vítimas ou agressores.  
 
  
http://www.tjes.jus.br/comvides-disponibiliza-game-de-enfrentamento-a-violencia-domestica/ 
 
https://arbache.mobi/game/cadastro  
 
 

Link do game 

http://www.tjes.jus.br/campanha-sinal-vermelho-contra-a-violencia-domestica-estimula-vitimas-a-pedirem-ajuda-nas-farmacias/
http://www.tjes.jus.br/campanha-sinal-vermelho-contra-a-violencia-domestica-estimula-vitimas-a-pedirem-ajuda-nas-farmacias/
http://www.tjes.jus.br/juiza-do-tjes-participa-de-live-sobre-violencia-domestica-durante-a-pandemia/
http://www.tjes.jus.br/juiza-do-tjes-participa-de-live-sobre-violencia-domestica-durante-a-pandemia/
http://www.tjes.jus.br/comvides-disponibiliza-game-de-enfrentamento-a-violencia-domestica/
https://arbache.mobi/game/cadastro


10) Nome da ação: 

Curso de salgados para 20 mulheres vítimas de violência doméstica, uma parceria entre 
Sindipães, ArcelorMittal e Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

Período de Realização: 

17/11/2020 à 20/11/2020 
 
Objetivos: 
Contribuir com a geração de renda à mulheres vítimas de violência doméstica como forma de 
alcançar a independência financeira e até mesmo, romper o ciclo da violência.  
 
http://www.tjes.jus.br/mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-vao-participar-de-curso-sobre-
salgados/ 
 
http://www.tjes.jus.br/vitimas-de-violencia-se-preparam-para-o-mercado-de-trabalho-e-
concluem-curso-de-salgados/ Formatura  

http://www.tjes.jus.br/mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-vao-participar-de-curso-sobre-salgados/
http://www.tjes.jus.br/mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-vao-participar-de-curso-sobre-salgados/
http://www.tjes.jus.br/vitimas-de-violencia-se-preparam-para-o-mercado-de-trabalho-e-concluem-curso-de-salgados/
http://www.tjes.jus.br/vitimas-de-violencia-se-preparam-para-o-mercado-de-trabalho-e-concluem-curso-de-salgados/

