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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA (GABPRES) 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO (DEGEP) 

DIVISÃO DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 ADMINISTRATIVOS (DICOL) Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar – COEM (Pandemia - Rede de Enfrentamento 

à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) 

ATA DE REUNIÃO  

Nº 22/2020 

Data: 03.06.2020 Horário: 16h Local: Virtual (Aplicativo Microsoft TEAMS) 

Estiveram presentes na reunião, realizada por meio virtual (Aplicativo Microsoft Teams): 

1. Juíza Adriana Ramos de Mello (Membro da COEM); 

2. Juíza Katerine Jatahy (Membro da COEM); 

3. Juíza Luciana Fiala de Siqueira Carvalho (Membro da COEM); 

4. Procuradora Iloizio Barros Bastos (MPRJ); 

5. Procuradora Carla Araújo (MPRJ); 

6. Defensora Flávia Nascimento (DPRJ); 

7. Defensora Matilde Alonso (DPRJ); 

8. Delegada Juliana Amorim (PCERJ - DGDEAM); 

9. Delegada Ana Lúcia Barros (PCERJ – DEAM Centro); 

10. Ten. Cel. Cláudia Moraes (PMERJ); 

11. Sra. Helena Piragibe (CEDIM RJ); 

12. Sra. Marcia Vieira (Secretaria Municipal de Saúde); 

13. Sra. Maria José de Melo (CEJUVIDA); 

14. Sra. Cristina Fernandes (CIAM Márcia Lyra); 

15. Sra. Rosangela Pereira (CEAM Chiquinha Gonzaga). 

As Exmas. Juízas Adriana Mello e Katerine Jatahy, membros da COEM, abrem os 

trabalhos 16h19min, dispensando a lista de presença, por tratar-se de reunião virtual através 

do aplicativo Microsoft Teams, e agradecem a participação de todas.  

A Juíza Adriana Mello inicia as abordagens desejando boas-vindas a Sra. Helena 

Piragibe e solicita para que a mesma informe sobre às ações no âmbito do CEDIM-RJ. 

Sra. Helena Piragibe (CEDIM RJ) resume sobre a atuação do Conselho na mobilização 

dos municípios no trabalho de conscientização da sociedade e reinvindicações diversas junto 

ao Governo do Estado. Informa que tem atuado em ações conjuntas com a DPRJ e que esse 
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mês haverá um encontro com a área da saúde para discutir demandas necessárias que ajudem 

no atendimento das mulheres que procuram a rede de saúde. 

Dando continuidade, Sra. Marcia Vieira (Secretaria Municipal de Saúde) informa que os 

atendimentos nas duas salas lilás (Centro RJ e Campo Grande) permanecem limitados, 

conforme relatado em reunião anterior, e que já recebeu os cartazes da COEM referente à 

campanha “Confinamento sem Violência”, com a divulgação dos canais de atendimento, para 

distribuição nas unidades de saúde. 

A Delegada Juliana Amorim compartilha sobre as recentes mudanças nas chefias da 

PCERJ, mas que ela permanece à frente da DGDEAM priorizando as ações de aprimoramento 

do 197. Informa, inclusive, que já enviou para ciência das novas chefias, os cartazes da 

campanha “Confinamento sem Violência” e o fluxo preliminar de atendimento do 197. 

Na oportunidade, a Juíza Katerine Jatahy discorre sobre o fluxo preliminar de 

atendimento do 197, alinhado nas reuniões específicas entre a COEM e a PCERJ, e o programa 

de capacitação que está sendo preparado, juntamente com a ACADEPOL, para os agentes, 

visando não somente aprimorar a parte técnica, as atualizações da Lei Maria da Penha, mas 

também proporcionar um atendimento acolhedor e humanizado. 

A Juíza Adriana Mello discorre sobre os preparativos e a dinâmica da nova campanha 

do CNJ, “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, prestes a ser lançada, em parceria com 

a AMB e a ABRAFARMA. Dito isso, informa que haverá também capacitação específica para os 

farmacêuticos atenderem, adequadamente, as vítimas que procurem ajuda nas farmácias. 

A Procuradora Carla Araújo indaga sobre a orientação dos patrulheiros quanto ao 

funcionamento do 197.  

A Ten. Cel. Claudia responde que a propagação deve ocorrer no boletim interno e que 

as patrulhas ajudarão na distribuição dos 2 mil cartazes recebidos da COEM, fixando em locais 

visíveis, a fim de propagar nos municípios, os números dos atendimentos. Ao ensejo, se coloca 

à disposição para apresentar o fluxo da Patrulha no programa de capacitação do 197. 

A Juíza Luciana Fiala indaga à Delegada Juliana Amorim sobre: (i) o preenchimento do 

formulário de risco nas Delegacias, pois tem identificado ausência de informações na hora de 

verificar detalhes sobre a situação da vítima; (ii) indicação de algum e-mail específico para 

acionar a(s) Delegacia(s) quando identificar ausência de peças, como o laudo do exame de 

corpo de delito, por exemplo. 



 

22 – COEM 03.06.2020 – IC 
 

A Delegada Juliana Amorim informa que todas as DEAMs estão cientes da 

obrigatoriedade do completo preenchimento do formulário de risco. No entanto, reforçará a 

importância e obrigatoriedade, principalmente com as distritais. 

Quanto aos acionamentos para solicitar complemento das peças, se compromete a 

enviar para a COEM a lista dos gmails de cada Delegacia para facilitar a comunicação. 

(DELIBERAÇÃO 01) 

A Defensora Flávia Nascimento relata que o atendimento remoto, de certa forma, 

facilitou para as mulheres que tinham dificuldades de comparecer presencialmente, por 

residirem distantes dos polos da Defensoria. Foram 2.619 atendimentos de violência doméstica 

e familiar, em todo o Estado, de 24 de março até 31 de maio. 

A Defensora Matilde Alonso informa a quantidade de atendimentos remotos feitos no 

NUDEM: em abril foram 390 atendimentos e em maio 525.  

Na oportunidade, compartilha que identificou novos casos de mulheres orientadas na 

Delegacia para comparecerem presencialmente no Fórum, após o RO. Dito isso, faz um apelo à 

Delegada Juliana Amorim para, novamente, reforçar com as unidades e sugere que essa 

informação padrão seja riscada pelo agente, antes de entregar o RO impresso para a vítima. 

A Delegada Juliana Amorim informa que fará o reforço nas unidades. 

A Juíza Katerine Jatahy indaga se as patrulhas estão recebendo as medidas protetivas.  

A Ten. Cel. Claudia responde que em algumas localidades sim, como na Capital, 

Itaboraí, Leopoldina, Teresópolis. Porém, em outras localidades como Campos do Goytacazes 

que atende aos munícipios de Campos, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da 

Barra, as medidas deferidas no plantão judiciário não têm chegado. Solicita, inclusive, um 

reforço nos plantões. 

Dra. Adriana Mello e Dra. Katerine Jatahy informam que poderão reforçar com os 

demais colegas e esclarecem que os acionamentos da patrulha variam por decisão de cada 

Juiz, alguns recomendam para todos os casos, outros apenas para os casos mais críticos.  

Após amplo debate sobre o fluxo de acionamento das patrulhas, a Ten. Cel. Claudia 

aventa a possibilidade de, mais à frente, o TJRJ e a PMRJ avaliarem se o programa pode 

evoluir de um protocolo de intenção para um convênio de fato, considerando que completará 

um ano de implantação em agosto e o protocolo garante a duração do programa por dois 

anos. Delibera-se que caberá à COEM, enviar correio eletrônico para o DEAPE solicitando que 

inicie as tratativas para firmar Convênio. (Deliberação 02 
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Dra. Adriana Mello indaga à Ten. Cel. Claudia em relação à solicitação feita pela COEM  

sobre a possibilidade de realizar as oitivas das vítimas nas salas da Patrulha Maria da Penha, 

localizadas dentro dos Batalhões da Polícia Militar, no contexto das tratativas para realização 

de audiências virtuais dos processos da competência violência doméstica e familiar debatidas 

em reunião realizada no dia 25 de maio. 

A Ten. Cel. Claudia informa que repassou para seus superiores e está aguardando o 

posicionamento da alta administração da PMRJ. 

Sra. Rosângela Pereira (CEAM Chiquinha Gonzaga) expõe que continuam com os 

atendimentos remotos, mantendo os presenciais de emergência das 10h às 14h. Informa que o 

CEAM está retomando o grupo de reflexão com 10 mulheres e grupos com as oficinas de 

teatro e outros temas, dentre as ações promovidas pelo centro de apoio. 

Sra. Cristina Fernandes (CIAM Márcia Lyra) sintetiza que os atendimentos continuam 

remotos e já está de posse do novo número/aparelho funcional, mas a Secretaria fará a devida 

divulgação. Relata, ainda, que permanecem com dificuldades em relação à área da saúde para 

dar apoio às mulheres que precisam de acompanhamento psiquiátrico. 

Por fim, a Juíza Adriana Mello discorre sobre as tratativas em andamento para a(s) 

nova(s) turmas do curso de especialização da EMERJ sobre Gênero e Direito. 

Nada mais a tratar, as Exmas. Juízas Adriana de Mello e Katerine Jatahy encerram às 

18h20 e designam a próxima para o dia 10 de junho, às 16h. (DELIBERAÇÃO 03) 

 

JUÍZA ADRIANA RAMOS DE MELLO 

Membro da COEM 

 

JUÍZA KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD 

Membro da COEM 

 

Deliberações Responsável Prazo 

01 Enviar para a COEM a lista dos gmails das Delegacias. 
Delegada Juliana 

Amorim (PCERJ) 

Até 05 

Dias 

02 

Enviar correio eletrônico para o DEAPE solicitando que inicie 

as tratativas para firmar Convênio com a PMERJ – Programa 

Patrulha Maria da Penha. 

DICOL/COEM 
Até 05 

Dias 

03 
Enviar o convite da próxima reunião da Rede, designada 

para o dia 10 de junho de 2020, às 16h. 
DICOL/COEM Imediato 
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