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SITUAÇÃO PROBLEMA:
ARTICULAÇÃO DA REDE DE 

ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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Duplo diamante do Design Centrado no Ser Humano - observação empática e exploração da situação- problema do 
ponto de vista de todos os envolvidos e afetados, convergência para a definição do problema, geração e seleção de
ideias de soluções e prototipação da solução escolhida.



APÓS A APRESENTAÇÃO DO OBJETIVO DA ATIVIDADE, 
INTRODUÇÃO AO DESIGN THINKING 
(METODOLOGIAUTILIZADA NA OFICINA) E CHECK- IN DOS 
PARTICIPANTES NA PLATAFORMA MIRO, O GRANDE 
GRUPO FOI SEPARADO EM DUAS TURMAS, TENDO COMO 
FACILITADORAS AS LABORATORISTAS ELAINE CESTARI 
(iJusplab- JFSP) e MARCIA DITZEL GOULART (LINC- JFPR).



DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE CADA GRUPO, 
ATÉ A APRESENTAÇÃO DOS PROTÓTIPOS.
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SITUAÇÃO PROBLEMA:
ARTICULAÇÃO DA REDE 
DE ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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O QUE NOSSA PERSONA PENSA? O QUE NÃO QUER DE JEITO NENHUM? 
DO QUE PRECISA AGORA?
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atendimento 
capacitado
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A mulher vítima de 
violência precisa de uma 

rede de atendimento 
capacitada e estruturada 

para poder superar o ciclo 
de violência

A mulher vítima de 
violência precisa de um 
olhar diferenciado, uma 

vez que a violência é 
multifatorial e o seu 

enfrentamento demanda 
uma atuação humanizada 

e diversa.

A VIOLENCIA DOMESTICA É 
UM PROBLEMA SISTEMICO 
QUE REFLETE EM TODOS 
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Como o Poder Judiciário
pode assegurar para 
que...

tenha acesso a



Como o Poder Judiciário 
pode assegurar que  

mulher vítima de violência 
tenha acesso a  uma rede 

de atendimento capacitada 
e estruturada para poder 

superar o ciclo de 
violência?
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ID
EAR SOLUÇÕES SELECIONAR E ESBOÇAR



IDEAÇÃO SEM DISCUSSÃO 

A mulher vítima de 
violência precisa de uma 

rede de atendimento 
capacitada e estruturada 

para poder superar o ciclo 
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Formatando um programa 
de atendimento próprio, 
com ferramentas básicas, 
para todas as comarcas, 
com diretrizes e equipe 

interdisciplinar central (ou 
regionais) para promover 
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com quais sistemas, processos
e recursos podemos contar?

o que os usuários precisam?

o que a organização pode oferecer?

CAPACITAÇÃO
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tema VD seja matéria 
obrigatória nos cursos 
de Direito, Psicologia, 

Medicina, entre outros

CONVÊNIOS
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TEM QUE FAZER!

DEVERIA FAZER

PODERIA FAZER BACKLOG

Parceria com as 
faculdades para que o 
tema VD seja matéria 
obrigatória nos cursos 
de Direito, Psicologia, 

Medicina, entre outros
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ACADEMIA, 
MUNICÍPIOS E 

TERCEIRO SETOR 
(ongs, entidades 

religiosas...)

APOIO À REDE
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CONJUNTA DOS JUÍZES 

COM AS OUTRAS 
ÁREAS, O QUE IRÁ 

AUXILIAR NA 
INTER/MULTIDISCIPLIN

ARIDADE
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EMPREGO
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aplicativo para 
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impactados
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INTERPROFISSIONAIS

Contratação 
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SITE PARA 
FORMULÁRIO 
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Formação em 
gênero de 

toda a rede de 
atendimento



SELECIONADA A IDEIA  QUE, NA VISÃO DO GRUPO, 
DEVERIA SER O PONTO DE PARTIDA, O GRUPO ESCOLHEU 
A FERRAMENTA "5W2H", UM MODELO DE PLANO DE AÇÃO 
PARA VISUALIZAR OS PRINCIPAIS ELEMENTOS E 
REQUISITOS PARA INICIAR UM PROJETO, COMO MODELO 
PARA ESBOÇAR A PROPOSTA DE SOLUÇÃO:
CRIAR UM PORTAL DE CAPACITAÇÃO EM EaD, 
HOSPEDADO NO CNJ MAS ALIMENTADO COM CONTEÚDO 
PROSPECTADO EM DIVERSAS INSTITUIÇÕES.



Como o Poder Judiciário 
pode assegurar que  

mulher vítima de violência 
tenha acesso a  uma rede 

de atendimento capacitada 
e estruturada para poder 

superar o ciclo de 
violência?



Para a necessidade de CAPACITAÇÃO DA REDE DE 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, 
criamos o protótipo "CAPACITA VD", que é uma 
proposta de criar um portal de capacitação em 

EAD, prospectando conteúdo e buscando 
parcerias com instituições que atuem com a 

temática



Formação em gênero 
de toda a rede de 

atendimento

Capacitar todos os atores do sistema de justiça: 
juízes, promotores, delegados, oficiais de justiça, 
defensores públicos e advogados;

Quem coordena 
a ação?

Onde o serviço 
será prestado?

Justificativa

Como 
fazer?

Criando um programa de capacitação, definindo conteúdo e 
prospectando quem e onde oferece, fazer parcerias com 
essas instituições, e fazer a divulgação e o incentivo à 
participação

AMB Mulheres
Escola Nacional da Magistratura
CNJ

Plataformas online das instituições que
oferecem os cursos ou acesso pelo CNJ

Porque a articulação de uma rede de enfrentamento à violência 
doméstica requer que os atores envolvidos e afetados estejam 
capacitados para lidar com a questão

Levar a sugestão para a próxima reunião da AMB Mulheres,

A prospectar...
Contratação? 
Patrocínio?



B
- 



Marcela

animada

CIBELE

KELLY NEVES
ANIMADÍSSIMA

MARCIA
ANIMADA

Solange

SITUAÇÃO PROBLEMA:
ARTICULAÇÃO DA REDE DE 

ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Liliana
ansiosa

LEONARDO
Atento e 
animado

juliana



persona

Quem sou eu

Minha Personalidade Meus sonhos Meu ambiente social

insira uma 
foto ou 
desenho

Minhas habilidadesMeus interesses

Nome:

3 razões para me engajar 3 razões para não me engajar

Busca 
de apoio

EXPECTATIVA 
DE VDA SEM 
VIOLÊNCIA

CONFIANÇA 
NA JUSTIÇA

 - 
MOROSIDADE

DIFICULDADE 
DE ACESSO 
(DISTANCIA)

Medo e 
vergonha

MULHER 
NEGRA

Ensino 
fundamental 
incompleto

FILHOS DE 
RELACIONAM

ENTO 
ANTERIOR

Mora com 
filhos, 

residente 
de periferia

Maria
35

Viver em 
ambiente 

sem 
violência

Manter o 
casamento

independ
ência 

financeira

Ter 
condições 
de criar os 

filhos

INSEGURA

ESPERANÇOSA PRODUZ 
RENDA 
(artesã)

BOA 
MÃE

Sabe ler 
e 

escrever

Viver 
sem 

violência

MANTER O 
CASAMENTO

VIDA 
MELHOR 
PARA OS 
FILHOS

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 
GERACIONAL

Machista

Frequenta a 
igreja/templo

CONCLUIR 
ESTUDOS

romântica

CONSTRANGIDA



FILHOS

3 razões para me engajar

mmm

VIOR

QUE ACONTECE?

AIS SENTIMENTOS
OÇões de cada 

apa?

MO PODEMOS
LHORAR?

ORNADA IDEAL

NADA DO USUÁRIO

OFENSAS XINGAMENTOS
DESCONFIANÇA
DESACREDITAR 

AMEAÇAS

Baixa autoestima
Depressão

Medo
Culpa

CONTROLE E 
ISOLAMENTO

É proibida de visitar parentes;
Conversas controladas;

Controle dos contatos e das 
conversas do Whatsapp

Abandono
Ausência de 
perspectiva

Tapas. Socos, 
empurrões, etc

Aciona 190. Vai 
à delegacia. 

Solicita 
medidas 

protetivas.

COMUNICAÇÃO DA MEDIDA 
(VARIA DE ACORDO COM O 

LOCAL), POSSÍVEIS 
ENCAMINHAMENTO PARA 

A REDE

REVISITAR A 
SITUAÇÃO, 
VIOLÊNCIA 

INSTITUCIONAL, 
PRECONCEITOS

VERGONHA,
Menosprezo.
Humilhação. 

Medo. Vergonha.

Insegurança. 
Medo. 

Esperança.

Grupos 
Reflexivos

MEDO DO 
DESCONHECIDO, 
INSEGURANÇA. 

ESPERANÇA

Desconhecimento
Incerteza

ESPERA DE 
5 ANOS

Capacitação dos 
agentes e que 

seja acreditada.

Visitas da 
rede (?)

"Tratamento 
dos homens"

Fiscalizar, acompanhar 
e instruir sobre o 
cumprimento da 

medida.

CELERIDADE
PROCESSUAL

Espaços de Acolhida 
e acompanhamento 

pós conflito

VIOLÊNCIA 
PSICOLÓGICA

VIOLÊNCIA
FÍSICA

ACIONA
POLÍCIA

DEFERIMENTO DA 
MEDIDA PROTETIVA

INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL 
(AUDIENCIA)

EXECUÇÃO DA PENA

Conscientização
Acolhimento



Como realizar uma 
adequada 

integração da rede 
de atendimento à 

mulher em situação

Articular a rede de 
enfrentamento à VD 

para o 
desenvolvimento de 

ações conjuntas e 
coordenadas

Para a mulher a ser 
atendida e para os 
demais agentes da 

rede, cujas atuações 
não estão 

coordenadas

Sensibilizar 
os atores 
da rede

ARTICULAR A 
REDE DE 

ATENDIMENTO 
À MULHER

o funcionamento 
é importante para 

da politica de 
enfrentamento da 

violência 
doméstiaca

Serviço 
público

Visão estanque das 
relações sociais e 
processuais - falta 

de articulação - falta 
de 

compartilhamento 
de informações

Machismo
Patriarcado

Mulheres que 
faltam ao 

trabalho em 
razão da 
agressão.

Alto índice 
de 

feminicídio

MULHERES 
VÍTIMAS

Como 
conscientizar 
os ocupantes 
dos serviços 

públicos?

Para as 
mulheres e 

comunidade

FEMINICÍDIOS 
E 

ESTATÍSTICAS

Quando a mulher é 
assistida de forma 
multilateral há um 
fortalecimento das 

estratégias de 
enfrentamento à violência 
e uma maior possibilidade 

de evitar a repetição do 
ciclo

FORTALECER A 
MULHER QUE 

SOFRE 
VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA

para a mulher 
vítiam de 
violência 

doméstica e 
familiar

Como podemos 
melhorar o diálogo 
entre os atores e a 

fluidez de informações 
para o enfrentamento 

à violência pelos atores 
da rede?

falta articulação 
eficiente entre 

os órgãos 
públicos que 

atuam na rede

responder 
adequadamente 

à vítima da 
violência 

doméstica

para todos, mas 
especialmente 
para a mulher 

vítima e para os 
filhos

machismo 
patriarcado

falta de 
reconhecimento 
de alternativas

estatísticas

Como podemos articular  e 
tornar mais eficiente a rede 

de enfrentamento à 
violência doméstica, a 

partir do conhecimento da 
jornada da vítima, 

melhorando a interlocução 
entre o Judiciário, Polícia 

Militar e Polícia Civil?

Também para os 
homens, visando 

resignificar os 
conceitos de 

masculinidade

falta de 
educação



ANALISAR
DEFINIR

ID
EAR SOLUÇÕES SELECIONAR E ESBOÇAR

Como podemos articular  e 
tornar mais eficiente a rede 

de enfrentamento à 
violência doméstica, a 

partir do conhecimento da 
jornada da vítima, 

melhorando a interlocução 
J di iá i P lí i



AGRUPAMENTO E VOTAÇÃO 
FLUXO

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

sistema integrado 
para facilitar o 
pedido da MP, 
realizado pela 
própria vitima

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Definir um 
fluxo de 

atendimento

Ouvir a mulher 
e priorizar as 
informações 

trazidas em seu 
depoimento

Conferir a mulher 
maior 

participação no 
processo com a 

atuação de 
assessoria jurídica

Identificar 
fatores de 

risco e 
considerá- los 

na decisão

Relatar 
inquéritos 

policiais sem 
ouvir 

testemunhas. 

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

Oferecer 
cursos de 
formação 
específica

Implementar 
cursos na rede 
municipal de 
ensino sobre 

violência 
doméstica

Capacitar 
policiais 

civis. 

Capacitar 
policiais 

militares. 

Capacitar 
magistrados 

em 
perspectiva de 

gênero. 

CURSOS
Instalar 

mais 
DEAMs

Criar 
mais 

PPVDs

Interligar sistemas 
das Políciais e do 
PJ para conhecer 
sobre medidas 

protetivas e suas 
intimações. 

Firmar 
parceiras 

entre 
Delegacias e 
CEJUSC para 

INFRAESTRUTURA

Criar 
protocolos de 
atendimento

1. Diagnóstico 
do trabalho da 
PM, PC e MP

2. 
Reunião

4. 
Protocolo 

de 
intenções

Aprimorar as 
técnicas de 

comunicação 
entre os 

atores da rede

Fortalecer a 
rede de 

atendimento

Criar um plano 
anual de atuação, 
com reuniões de 

avaliação 
periódicas

Instituir políticas 
públicas 

utilizando os 
dados 

municipais 

Priorizar grupos 
reflexivos para 

homens e grupos 
de 

empoderamento 
para mulheres

INTEGRAÇÃO
INTERINSTITUCIONAL

Criar mutirões 
para 

conclusão de 
inquéritos

Agilizar mutirões 
no Judiciário para 

eliminação de 
processos antigos

Pautas 
exclusivas de 

feitos de 
violência 

doméstica. 

Cobrar 
prioridade nos 

feitos de 
violência 

doméstica. 

CELERIDADE
PROCESSUAL

Criar 
espaços de 
acolhida e 
de escuta

Como podemos articular  e tornar mais 
eficiente a rede de enfrentamento à 

violência doméstica, a partir do 
conhecimento da jornada da vítima, 
melhorando a interlocução entre o 

Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil?

Interligação de 
todos os órgãos 
envolvidos na 

jornada da 
persona.



IDEAÇÃO SEM DISCUSSÃO  Como podemos articular  e tornar mais 
eficiente a rede de enfrentamento à 

violência doméstica, a partir do 
conhecimento da jornada da vítima, 
melhorando a interlocução entre o 

Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil?

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

sistema integrado 
para facilitar o 
pedido da MP, 
realizado pela 
própria vitima

1. Diagnóstico 
do trabalho da 
PM, PC e MP

2. 
Reunião

3. 
Mapeamento 

do fluxo

4. 
Protocolo 

de 
intenções

Definir um 
fluxo de 

atendimento

Ouvir a mulher 
e priorizar as 
informações 

trazidas em seu 
depoimento

Fortalecer a 
rede de 

atendimento

Criar um plano 
anual de atuação, 
com reuniões de 

avaliação 
periódicas

Instituir políticas 
públicas 

utilizando os 
dados 

municipais 

Priorizar grupos 
reflexivos para 

homens e grupos 
de 

empoderamento 
para mulheres

Implementar 
cursos na rede 
municipal de 
ensino sobre 

violência 
doméstica

Conferir a mulher 
maior 

participação no 
processo com a 

atuação de 
assessoria jurídica

Identificar 
fatores de 

risco e 
considerá- los 

na decisão

Capacitar 
policiais 

civis. 

Capacitar 
policiais 

militares. 

Instalar 
mais 

DEAMs

Criar 
mais 

PPVDs

Relatar 
inquéritos 

policiais sem 
ouvir 

testemunhas. 

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

Pautas 
exclusivas de 

feitos de 
violência 

doméstica. 

Cobrar 
prioridade nos 

feitos de 
violência 

doméstica. 

Interligar sistemas 
das Políciais e do 
PJ para conhecer 
sobre medidas 

protetivas e suas 
intimações. 

Capacitar 
magistrados 

em 
perspectiva de 

gênero. 

Firmar 
parceiras 

entre 
Delegacias e 
CEJUSC para 

Criar 
espaços de 
acolhida e 
de escuta



AGRUPAMENTO E VOTAÇÃO 

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

sistema integrado 
para facilitar o 
pedido da MP, 
realizado pela 
própria vitima

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Definir um 
fluxo de 

atendimento

Ouvir a mulher 
e priorizar as 
informações 

trazidas em seu 
depoimento

Conferir a mulher 
maior 

participação no 
processo com a 

atuação de 
assessoria jurídica

Identificar 
fatores de 

risco e 
considerá- los 

na decisão

Relatar 
inquéritos 

policiais sem 
ouvir 

testemunhas. 

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

Oferecer 
cursos de 
formação 
específica

Implementar 
cursos na rede 
municipal de 
ensino sobre 

violência 
doméstica

Capacitar 
policiais 

civis. 

Capacitar 
policiais 

militares. 

Capacitar 
magistrados 

em 
perspectiva de 

gênero. 

CURSOS
Instalar 

mais 
DEAMs

Criar 
mais 

PPVDs

Interligar sistemas 
das Políciais e do 
PJ para conhecer 
sobre medidas 

protetivas e suas 
intimações. 

Firmar 
parceiras 

entre 
Delegacias e 
CEJUSC para 

INFRAESTRUTURA

Criar 
protocolos de 
atendimento

1. Diagnóstico 
do trabalho da 
PM, PC e MP

2. 
Reunião

4. 
Protocolo 

de 
intenções

Aprimorar as 
técnicas de 

comunicação 
entre os 

atores da rede

Fortalecer a 
rede de 

atendimento

Criar um plano 
anual de atuação, 
com reuniões de 

avaliação 
periódicas

Instituir políticas 
públicas 

utilizando os 
dados 

municipais 

Priorizar grupos 
reflexivos para 

homens e grupos 
de 

empoderamento 
para mulheres

INTEGRAÇÃO
INTERINSTITUCIONAL

Criar mutirões 
para 

conclusão de 
inquéritos

Agilizar mutirões 
no Judiciário para 

eliminação de 
processos antigos

Pautas 
exclusivas de 

feitos de 
violência 

doméstica. 

Cobrar 
prioridade nos 

feitos de 
violência 

doméstica. 

CELERIDADE
PROCESSUAL

Criar 
espaços de 
acolhida e 
de escuta

Como podemos articular  e tornar mais 
eficiente a rede de enfrentamento à 

violência doméstica, a partir do 
conhecimento da jornada da vítima, 
melhorando a interlocução entre o 

Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil?

Interligação de 
todos os órgãos 
envolvidos na 

jornada da 
persona.

o que os usuários precisam?

com quais sistemas, processos
e recursos podemos contar?

FLUXO





idéias do cluster selecionado

Agilizar mutirões 
no Judiciário para 

eliminação de 
processos antigos

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 



FLUXO

PRECEDÊNCIA X CONCOMITÂNCIA

INFRAESTRUTURA CELERIDADE PROCESSUAL FLUXOGRAMA

INTEGRAÇÃO INTERINSTITUCIONAL CAPACITAÇÃO

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

sistema integrado 
para facilitar o 
pedido da MP, 
realizado pela 
própria vitima

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Definir um 
fluxo de 

atendimento

Ouvir a mulher 
e priorizar as 
informações 

trazidas em seu 
depoimento

Conferir a mulher 
maior 

participação no 
processo com a 

atuação de 
assessoria jurídica

Identificar 
fatores de 

risco e 
considerá- los 

na decisão

Relatar 
inquéritos 

policiais sem 
ouvir 

testemunhas. 

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

Criar 
protocolos de 
atendimento

FLUXO

Criar mutirões 
para 

conclusão de 
inquéritos

Agilizar mutirões 
no Judiciário para 

eliminação de 
processos antigos

Pautas 
exclusivas de 

feitos de 
violência 

doméstica. 

Cobrar 
prioridade nos 

feitos de 
violência 

doméstica. 

CELERIDADE
PROCESSUAL



Im
pa

ct
o

Esforço

FAÇA AGORA faça um projeto

Abandone
por enquantofaça tarefas

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Agilizar mutirões 
no Judiciário para 

eliminação de 
processos antigos

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 



3. 
Mapeamento 

do fluxo

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 



Quais os recursos (humanos, financeiros, materiais, etc) 
são necessários?
A partir dessas respostas, cada aluno deverá elaborar um 
plano (pode ser fluxograma, texto...) incluindo três
ações que entenda mais importante na construção de 
fortalecimento e integração da
rede de proteção
uem deve integrar a rede de proteção?
Que equipamentos serviços mínimos devem estar 
disponíveis?
Como dever ser fluxo(s) de atendimento/encaminhamento 
dos casos?
Qual o papel do magistr@do neste fluxo de 
atendimento/encaminhamento?
Quais os recursos (humanos, financeiros, materiais, etc) 
são necessários?
A partir dessas respostas, cada aluno deverá elaborar um 
plano (pode ser fluxograma, texto...) incluindo três
ações que entenda mais importante na construção de 
fortalecimento e

CABIDE 
DE 

IDEIAS

criação 
de 

sistema

Espaço acolhida ou de 
escuta especializada nas 
Delegacias especializadas 
ou não e postos da Polícia 

Militar com o apoio de 
atores da rede treinados e 

para direcionamentos.

O Espaço Acolhida 
ou outro nome que 

o grupo indicar 
poderá escutar e já 

agilizar o 
atendimento da 

nossa Maria.

Este é um 
exemplo da 

nossa parceria 
aqui em Patos: 
só para ilustrar:



SELECIONADA A IDEIA  QUE, NA VISÃO DO GRUPO, 
DEVERIA SER O PONTO DE PARTIDA, O GRUPO ESCOLHEU 
A FERRAMENTA "DIAGRAMA DE PROTÓTIPO"  COMO 
MODELO PARA ESBOÇAR A PROPOSTA DE SOLUÇÃO:
CRIAR UM ESPAÇO SEGURO E DISCRETO NAS 
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS, ONDE A VÍTIMA FIQUE 
ISOLADA DO AGRESSOR E RECEBA ATENDIMENTO 
HUMANIZADO.



Como podemos articular  e tornar mais 
eficiente a rede de enfrentamento à 

violência doméstica, a partir do 
conhecimento da jornada da vítima, 
melhorando a interlocução entre o 

Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil?



Para o problema de tornar mais e�ciente a rede de enfrentamento à 
violência doméstica, melhorando a interlocução entre o Judiciário, 

Polícia Militar e Polícia Civi, criamos o protótipo "ESPAÇO DE 
ACOLHDA À MULHER", que é uma proposta de ESPAÇO SEGURO E 

DISCRETO NAS DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS, COM SALA 
INFANTIL, ONDE A VÍTIMA FIQUE ISOLADA DO AGRESSOR E RECEBA 

ATENDIMENTO HUMANIZADO E SEJA DIRECIONADA

Mapeamento do Atendimento pela PM e 
Espaço acolhida ou de escuta 
especializada nas Delegacias



Mapeamento do 
fluxo de 

atendimento

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC para 

pedido de protetiva, com 
encaminhamento imediato 
de forma digital para o PJ. 

ESPAÇO DE 
ACOLHIDA À 

MULHER

AMB FONAVID

27/8/21 BETA

MAGISTRADOS
POLÍCIA 
MILITAR

POLÍCIA 
CIVIL

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR

Espaço acolhida ou de escuta 
especializada nas Delegacias 

especializadas ou não e postos da 
Polícia Militar com o apoio de atores 

da rede treinados e para 
direcionamentos. tornar mais eficiente a rede de 

enfrentamento à violência doméstica, a 
partir do conhecimento da jornada da 

vítima, melhorando a interlocução entre 
o Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil

PARA MULHERES QUE 
SOFREM VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA

CNJ

ESPAÇO SEGURO E DISCRETO NAS 
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS, COM 
SALA INFANTIL, ONDE A VÍTIMA FIQUE 

ISOLADA DO AGRESSOR E RECEBA 
ATENDIMENTO HUMANIZADO E SEJA 
DIRECIONADA. PREENCHIMENTO DO 

FORMULÁRIO

DESBUROCRATIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS ENTRE OS 

ÓRGÃOS; ESCUTA ESPECIALIZADA, 
ATENDIMENTO HUMANIZADO E 
INTEGRAL, COMBINADO COM 

AGILIDADE DO PROCESSO

Mulher 
busca PC 

ou PM

Espaço Acolhida- 
promove a acolhida, 

gravação de 
depoimentos e 

encaminhamento 
para a Rede

Pedido de 
MPU direto 

para o Poder 
Judiciário Canal de abertura 

do Sistema 
Judiciário para 
o recebimento 

direto (PC e PM)

SALA DESTACADA 
EM POSTOS DE 

ATENDIMENTO DA 
SEGURANÇA 

PÚBLICA. PARA 
ACOLHIMENTO DE 

VÍTIMAS DE VD

EQUIPE  
MULTIDISCIPLINAR 
(CONVÊNIO COM 
UNIVERSIDADES E 

VOLUNTÁRIOS)

DEPOIMENTOS 
GRAVADOS, COM 

SEGURANÇA 
TECNOLÓGICA 

DOS DADOS

AVALIAÇÃO 
DE RISCO

AVALIAÇÃO 
DA 

USUÁRIA

ELIMINAÇÃO DE 
ETAPAS 

BUROCRÁTICAS 
ENTRE OS 
ÓRGÃOS

TREINAMENTO E 
SENSIBILIZAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS NO 

PRIMEIRO 
ATENDIMENTO
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OS DOIS GRUPOS ENTÃO SE REUNIRAM NA SALA 
PRINCIPAL E APRESENTARAM SUAS PROPOSTAS UM AO 
OUTRO, COLHENDO FEEDBACKS E SUGESTÕES, E TODOS 
OS PARTICIPANTES COMPROMETERAM- SE A COLABORAR 
PARA A IMPLANTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE SOLUÇÃO.
E O AMBLab , ATRAVÉS DA AMB, ENCAMINHARÁ AS 
SUGESTÕES AO CNJ.



Elaine Cestari
iJuspLab

ijusplab@trf3.jus.br

marcia ditzel
linc

iinova@jfpr.jus.br
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Mar
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MARIA
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foto ou 
desenho

Minhas habilidadesMeus interesses

3 razões para me engajar 3 razões para não me engajar

SITUAÇÃO PROBLEMA:
ARTICULAÇÃO DA REDE DE 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA
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OU UMA IMAGEM
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Cursos de 
capacitação
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Elaine
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Implantar e 
estruturar as 

Polícias de 
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Doméstica
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Do 
lar
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mulher negra, 40 
anos, 2 filhos, 

mora na periferia, 
dependente 

financeiramente 
do companheiro

Maria

filhos

ESTUDAR 
PARA 

CONSEGUIR 
UM EMPREGO 

MELHOR

Não quer 
mais ser 
agredida

família

INSEGURA

Proteção

Educar 
os filhos

Acredita que 
o outro vai 
melhorar

Terminar 
os 
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Violência 
policial

SEM REDE 
DE APOIO 
AFETIVO

INDEPENDÊNCIA 
FINANCEIRO

MARGINAL, 
POUCAS 

OPORTUNIDADES

agregadora

Medo de 
represálias 
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companheiro
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CUIDADO 
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Convivência 
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BO
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MP
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Pensa se foi 
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QUER
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DO QUE 
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AGORA?

Que o 
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pode 

proteger

NÃO QUER 
QUE A 

SITUAÇÃO 
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acolhimento
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QUE SEUS 
FILHOS 

SOFRAM

Voltar a 
conviver 

com o 
agressor

MARIA PRECISA 
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A mulher vítima de 
violência precisa de uma 

rede de atendimento 
capacitada e estruturada 

para poder superar o ciclo 
de violência
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Quais os recursos (humanos, financeiros, materiais, etc) 
são necessários?
A partir dessas respostas, cada aluno deverá elaborar um 
plano (pode ser fluxograma, texto...) incluindo três
ações que entenda mais importante na construção de 
fortalecimento e integração da
rede de proteção
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são necessários?
A partir dessas respostas, cada aluno deverá elaborar um 
plano (pode ser fluxograma, texto...) incluindo três
ações que entenda mais importante na construção de 
fortalecimento e
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TEM QUE FAZER!

DEVERIA FAZER

PODERIA FAZER BACKLOG

Para a necessidade de CAPACITAÇÃO DA REDE DE 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, 
criamos o protótipo "CAPACITA VD", que é uma 
proposta de criar um portal de capacitação em 

EAD, prospectando conteúdo e buscando 
parcerias com instituições que atuem com a 

temática

escolher o modelo/formato

dia 2
Prototipação

Como prototipar um novo serviço
YouTube
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vítimas e demais 
impactados

PORTAL DA REDE

NÚCLEOS REGIONAIS
DE

EQUIPES
INTERPROFISSIONAIS

Contratação 
de equipes 
multi que 

atuem apenas 
na área de VD

com quais sistemas, processos
e recursos podemos contar?

o que os usuários precisam?

o que a organização pode oferecer?

BANCO 
DE 

PERITOS

DADOS 
QUANTITATIVOS DE 

NECESSIDADE DE 
ABRIGO

Formação em 
gênero de 

toda a rede de 
atendimento

Criação de 
Fluxo d 
Rede de 
Proteção

PORTAL NACIONAL DE 
PEDIDO DE MEDIDAS 
PROTETIVAS ONLINE

COM FLUXOS 
ADEQUADOS DE 

REMESSA

criar o Formulário 
de Risco Digital no 

app para 
denúncia de VD 
com apoio do 3º 

setor e faculdades

SITE PARA 
FORMULÁRIO 
E PEDIDO DE 

MPU

PORTAL DA REDE

Formação em gênero 
de toda a rede de 

atendimento

Capacitar todos os atores do sistema de justiça: 
juízes, promotores, delegados, oficiais de justiça, 
defensores públicos e advogados;

Quem coordena 
a ação?

Onde o serviço 
será prestado?

Justificativa

Como 
fazer?

Criando um programa de capacitação, definindo conteúdo e 
prospectando quem e onde oferece, fazer parcerias com 
essas instituições, e fazer a divulgação e o incentivo à 
participação

AMB Mulheres
Escola Nacional da Magistratura
CNJ

Plataformas online das instituições que
oferecem os cursos ou acesso pelo CNJ

Porque a articulação de uma rede de enfrentamento à violência 
doméstica requer que os atores envolvidos e afetados estejam 
capacitados para lidar com a questão

Levar a sugestão para a próxima reunião da AMB Mulheres,

A prospectar...
Contratação? 
Patrocínio?

Como o Poder Judiciário 
pode assegurar que  

mulher vítima de violência 
tenha acesso a  uma rede 

de atendimento capacitada 
e estruturada para poder 

superar o ciclo de 
violência?

Elaine Cestari
iJuspLab

ijusplab@trf3.jus.br

marcia ditzel
linc

iinova@jfpr.jus.br

https://miro.com/app/board/o9J_lzp5Na8=/?moveToWidget=3074457363200061582&cot=14


persona

Quem sou eu

Minha Personalidade Meus sonhos Meu ambiente social

insira uma 
foto ou 
desenho

Minhas habilidadesMeus interesses

Nome:

3 razões para me engajar 3 razões para não me engajar

FILHOS

3 razões para me engajar

ATORES
 PRINCIPAIS

ATORES
DIRETOS

ATORES 
INDIRETOS

PLATEIA

New grid

mmm

VIOR

O QUE ACONTECE?

QUAIS SENTIMENTOS
EMOÇões de cada 
etapa?

COMO PODEMOS
MELHORAR?

A JORNADA IDEAL

JORNADA DO USUÁRIO

OFENSAS XINGAMENTOS
DESCONFIANÇA
DESACREDITAR 

AMEAÇAS

IDEAÇÃO SEM DISCUSSÃO 

AGRUPAMENTO E VOTAÇÃO 

melyns 
curiosíssima

Marcela

animada

CIBELE

KELLY NEVES
ANIMADÍSSIMA

MARCIA
ANIMADA

Bárbara 
- curiosa

Solange

PEGUE UMA CADEIRA E 
COLOQUE SEU NOME! PODE 

USAR CAIXA DE TEXTO,
POST- IT, 

TAMBÉM PODE ACRESCENTAR 
UM EMOJI

OU UMA IMAGEM

SITUAÇÃO PROBLEMA:
ARTICULAÇÃO DA REDE DE 

ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Liliana
ansiosa

LEONARDO
Atento e 
animado

juliana

Busca 
de apoio

EXPECTATIVA 
DE VDA SEM 
VIOLÊNCIA

CONFIANÇA 
NA JUSTIÇA

 - 
MOROSIDADE

DIFICULDADE 
DE ACESSO 
(DISTANCIA)

Medo e 
vergonha

MULHER 
NEGRA

Ensino 
fundamental 
incompleto

FILHOS DE 
RELACIONAM

ENTO 
ANTERIOR

Mora com 
filhos, 

residente 
de periferia

Maria
35

Viver em 
ambiente 

sem 
violência

Manter o 
casamento

independ
ência 

financeira

Ter 
condições 
de criar os 

filhos

INSEGURA

ESPERANÇOSA PRODUZ 
RENDA 
(artesã)

BOA 
MÃE

Sabe ler 
e 

escrever

Viver 
sem 

violência

MANTER O 
CASAMENTO

VIDA 
MELHOR 
PARA OS 
FILHOS

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 
GERACIONAL

Machista

Frequenta a 
igreja/templo

CONCLUIR 
ESTUDOS

romântica

CONSTRANGIDA

Baixa autoestima
Depressão

Medo
Culpa

CONTROLE E 
ISOLAMENTO

É proibida de visitar parentes;
Conversas controladas;

Controle dos contatos e das 
conversas do Whatsapp

Abandono
Ausência de 
perspectiva

Tapas. Socos, 
empurrões, etc

Aciona 190. Vai 
à delegacia. 

Solicita 
medidas 

protetivas.

COMUNICAÇÃO DA MEDIDA 
(VARIA DE ACORDO COM O 

LOCAL), POSSÍVEIS 
ENCAMINHAMENTO PARA 

A REDE

REVISITAR A 
SITUAÇÃO, 
VIOLÊNCIA 

INSTITUCIONAL, 
PRECONCEITOS

VERGONHA,
Menosprezo.
Humilhação. 

Medo. Vergonha.

Insegurança. 
Medo. 

Esperança.

Grupos 
Reflexivos

MEDO DO 
DESCONHECIDO, 
INSEGURANÇA. 

ESPERANÇA

Desconhecimento
Incerteza

ESPERA DE 
5 ANOS

Capacitação dos 
agentes e que 

seja acreditada.

Visitas da 
rede (?)

"Tratamento 
dos homens"

Fiscalizar, acompanhar 
e instruir sobre o 
cumprimento da 

medida.

CELERIDADE
PROCESSUAL

Espaços de Acolhida 
e acompanhamento 

pós conflito
Como realizar uma 

adequada 
integração da rede 
de atendimento à 

mulher em situação

Articular a rede de 
enfrentamento à VD 

para o 
desenvolvimento de 

ações conjuntas e 
coordenadas

Para a mulher a ser 
atendida e para os 
demais agentes da 

rede, cujas atuações 
não estão 

coordenadas

Sensibilizar 
os atores 
da rede

ARTICULAR A 
REDE DE 

ATENDIMENTO 
À MULHER

o funcionamento 
é importante para 

da politica de 
enfrentamento da 

violência 
doméstiaca

Serviço 
público

Visão estanque das 
relações sociais e 
processuais - falta 

de articulação - falta 
de 

compartilhamento 
de informações

Machismo
Patriarcado

Mulheres que 
faltam ao 

trabalho em 
razão da 
agressão.

Alto índice 
de 

feminicídio

MULHERES 
VÍTIMAS

Como 
conscientizar 
os ocupantes 
dos serviços 

públicos?

Para as 
mulheres e 

comunidade

FEMINICÍDIOS 
E 

ESTATÍSTICAS

Quando a mulher é 
assistida de forma 
multilateral há um 
fortalecimento das 

estratégias de 
enfrentamento à violência 
e uma maior possibilidade 

de evitar a repetição do 
ciclo

FORTALECER A 
MULHER QUE 

SOFRE 
VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA

para a mulher 
vítiam de 
violência 

doméstica e 
familiar

Como podemos 
melhorar o diálogo 
entre os atores e a 

fluidez de informações 
para o enfrentamento 

à violência pelos atores 
da rede?

falta articulação 
eficiente entre 

os órgãos 
públicos que 

atuam na rede

responder 
adequadamente 

à vítima da 
violência 

doméstica

para todos, mas 
especialmente 
para a mulher 

vítima e para os 
filhos

machismo 
patriarcado

falta de 
reconhecimento 
de alternativas

estatísticas

Como podemos articular  e 
tornar mais eficiente a rede 

de enfrentamento à 
violência doméstica, a 

partir do conhecimento da 
jornada da vítima, 

melhorando a interlocução 
entre o Judiciário, Polícia 

Militar e Polícia Civil?

Também para os 
homens, visando 

resignificar os 
conceitos de 

masculinidade

falta de 
educação

Como podemos articular  e tornar mais 
eficiente a rede de enfrentamento à 

violência doméstica, a partir do 
conhecimento da jornada da vítima, 
melhorando a interlocução entre o 

Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil?

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

sistema integrado 
para facilitar o 
pedido da MP, 
realizado pela 
própria vitima

1. Diagnóstico 
do trabalho da 
PM, PC e MP

2. 
Reunião

3. 
Mapeamento 

do fluxo

4. 
Protocolo 

de 
intenções

Definir um 
fluxo de 

atendimento

Ouvir a mulher 
e priorizar as 
informações 

trazidas em seu 
depoimento

Fortalecer a 
rede de 

atendimento

Criar um plano 
anual de atuação, 
com reuniões de 

avaliação 
periódicas

Instituir políticas 
públicas 

utilizando os 
dados 

municipais 

Priorizar grupos 
reflexivos para 

homens e grupos 
de 

empoderamento 
para mulheres

Implementar 
cursos na rede 
municipal de 
ensino sobre 

violência 
doméstica

Conferir a mulher 
maior 

participação no 
processo com a 

atuação de 
assessoria jurídica

Identificar 
fatores de 

risco e 
considerá- los 

na decisão

Capacitar 
policiais 

civis. 

Capacitar 
policiais 

militares. 

Instalar 
mais 

DEAMs

Criar 
mais 

PPVDs

Relatar 
inquéritos 

policiais sem 
ouvir 

testemunhas. 

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

Pautas 
exclusivas de 

feitos de 
violência 

doméstica. 

Cobrar 
prioridade nos 

feitos de 
violência 

doméstica. 

Interligar sistemas 
das Políciais e do 
PJ para conhecer 
sobre medidas 

protetivas e suas 
intimações. 

Capacitar 
magistrados 

em 
perspectiva de 

gênero. 

Firmar 
parceiras 

entre 
Delegacias e 
CEJUSC para 

FLUXO

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

sistema integrado 
para facilitar o 
pedido da MP, 
realizado pela 
própria vitima

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Definir um 
fluxo de 

atendimento

Ouvir a mulher 
e priorizar as 
informações 

trazidas em seu 
depoimento

Conferir a mulher 
maior 

participação no 
processo com a 

atuação de 
assessoria jurídica

Identificar 
fatores de 

risco e 
considerá- los 

na decisão

Relatar 
inquéritos 

policiais sem 
ouvir 

testemunhas. 

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

Oferecer 
cursos de 
formação 
específica

Implementar 
cursos na rede 
municipal de 
ensino sobre 

violência 
doméstica

Capacitar 
policiais 

civis. 

Capacitar 
policiais 

militares. 

Capacitar 
magistrados 

em 
perspectiva de 

gênero. 

CURSOS
Instalar 

mais 
DEAMs

Criar 
mais 

PPVDs

Interligar sistemas 
das Políciais e do 
PJ para conhecer 
sobre medidas 

protetivas e suas 
intimações. 

Firmar 
parceiras 

entre 
Delegacias e 
CEJUSC para 

INFRAESTRUTURA

Criar 
protocolos de 
atendimento

1. Diagnóstico 
do trabalho da 
PM, PC e MP

2. 
Reunião

4. 
Protocolo 

de 
intenções

Aprimorar as 
técnicas de 

comunicação 
entre os 

atores da rede

Fortalecer a 
rede de 

atendimento

Criar um plano 
anual de atuação, 
com reuniões de 

avaliação 
periódicas

Instituir políticas 
públicas 

utilizando os 
dados 

municipais 

Priorizar grupos 
reflexivos para 

homens e grupos 
de 

empoderamento 
para mulheres

INTEGRAÇÃO
INTERINSTITUCIONAL

Criar mutirões 
para 

conclusão de 
inquéritos

Agilizar mutirões 
no Judiciário para 

eliminação de 
processos antigos

Pautas 
exclusivas de 

feitos de 
violência 

doméstica. 

Cobrar 
prioridade nos 

feitos de 
violência 

doméstica. 

CELERIDADE
PROCESSUAL

Criar 
espaços de 
acolhida e 
de escuta

Criar 
espaços de 
acolhida e 
de escuta

Como podemos articular  e tornar mais 
eficiente a rede de enfrentamento à 

violência doméstica, a partir do 
conhecimento da jornada da vítima, 
melhorando a interlocução entre o 

Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil?

VIOLÊNCIA 
PSICOLÓGICA

VIOLÊNCIA
FÍSICA

ACIONA
POLÍCIA

DEFERIMENTO DA 
MEDIDA PROTETIVA

INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL 
(AUDIENCIA)

EXECUÇÃO DA PENA

Conscientização
Acolhimento

Interligação de 
todos os órgãos 

envolvidos na 
jornada da 
persona.



Quais os recursos (humanos, financeiros, materiais, etc) 
são necessários?
A partir dessas respostas, cada aluno deverá elaborar um 
plano (pode ser fluxograma, texto...) incluindo três
ações que entenda mais importante na construção de 
fortalecimento e integração da
rede de proteção
uem deve integrar a rede de proteção?
Que equipamentos serviços mínimos devem estar 
disponíveis?
Como dever ser fluxo(s) de atendimento/encaminhamento 
dos casos?
Qual o papel do magistr@do neste fluxo de 
atendimento/encaminhamento?
Quais os recursos (humanos, financeiros, materiais, etc) 
são necessários?
A partir dessas respostas, cada aluno deverá elaborar um 
plano (pode ser fluxograma, texto...) incluindo três
ações que entenda mais importante na construção de 
fortalecimento e

CABIDE 
DE 

IDEIAS

Im
pa

ct
o

Esforço

FAÇA AGORA faça um projeto

Abandone
por enquantofaça tarefas

ATORES
DIRETOS

ATORES 
INDIRETOS

PLATEIA

ANALISAR
DEFINIR

ID
EAR SOLUÇÕES SELECIONAR E ESBOÇAR

Como podemos articular  e 
tornar mais eficiente a rede 

de enfrentamento à 
violência doméstica, a 

partir do conhecimento da 
jornada da vítima, 

melhorando a interlocução 
entre o Judiciário, Polícia 

Militar e Polícia Civil?

Grupo
ABACAXI
Sessão 

PROTOTIPAÇÃO

AGRUPAMENTO E VOTAÇÃO 

FLUXO

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

sistema integrado 
para facilitar o 
pedido da MP, 
realizado pela 
própria vitima

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Definir um 
fluxo de 

atendimento

Ouvir a mulher 
e priorizar as 
informações 

trazidas em seu 
depoimento

Conferir a mulher 
maior 

participação no 
processo com a 

atuação de 
assessoria jurídica

Identificar 
fatores de 

risco e 
considerá- los 

na decisão

Relatar 
inquéritos 

policiais sem 
ouvir 

testemunhas. 

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

Oferecer 
cursos de 
formação 
específica

Implementar 
cursos na rede 
municipal de 
ensino sobre 

violência 
doméstica

Capacitar 
policiais 

civis. 

Capacitar 
policiais 

militares. 

Capacitar 
magistrados 

em 
perspectiva de 

gênero. 

CURSOS
Instalar 

mais 
DEAMs

Criar 
mais 

PPVDs

Interligar sistemas 
das Políciais e do 
PJ para conhecer 
sobre medidas 

protetivas e suas 
intimações. 

Firmar 
parceiras 

entre 
Delegacias e 
CEJUSC para 

INFRAESTRUTURA

Criar 
protocolos de 
atendimento

1. Diagnóstico 
do trabalho da 
PM, PC e MP

2. 
Reunião

4. 
Protocolo 

de 
intenções

Aprimorar as 
técnicas de 

comunicação 
entre os 

atores da rede

Fortalecer a 
rede de 

atendimento

Criar um plano 
anual de atuação, 
com reuniões de 

avaliação 
periódicas

Instituir políticas 
públicas 

utilizando os 
dados 

municipais 

Priorizar grupos 
reflexivos para 

homens e grupos 
de 

empoderamento 
para mulheres

INTEGRAÇÃO
INTERINSTITUCIONAL

Criar mutirões 
para 

conclusão de 
inquéritos

Agilizar mutirões 
no Judiciário para 

eliminação de 
processos antigos

Pautas 
exclusivas de 

feitos de 
violência 

doméstica. 

Cobrar 
prioridade nos 

feitos de 
violência 

doméstica. 

CELERIDADE
PROCESSUAL

Criar 
espaços de 
acolhida e 
de escuta

Como podemos articular  e tornar mais 
eficiente a rede de enfrentamento à 

violência doméstica, a partir do 
conhecimento da jornada da vítima, 
melhorando a interlocução entre o 

Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil?

Interligação de 
todos os órgãos 

envolvidos na 
jornada da 
persona.

o que os usuários precisam?

o que a organização pode oferecer?

com quais sistemas, processos
e recursos podemos contar?

PRECEDÊNCIA X CONCOMITÂNCIA

INFRAESTRUTURA CELERIDADE PROCESSUAL FLUXOGRAMA

INTEGRAÇÃO INTERINSTITUCIONAL CAPACITAÇÃO

ATORES
PRINCIPAIS

idéias do cluster selecionado

Problem
Type something

Type something

Type something

Type something

Type something

Type somethingType something

Type something

Li
nk

in
g 

Ve
rb

DecisionAction

Result 1Action 1Yes

Start

Result 2Action 2No

escolher o modelo/formato

New grid
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VIOR

O QUE ACONTECE?

JORNADA DO USUÁRIO

OFENSAS XINGAMENTOS
DESCONFIANÇA
DESACREDITAR 

AMEAÇAS

Baixa autoestima
Depressão

Medo
Culpa

CONTROLE E 
ISOLAMENTO

É proibida de visitar parentes;
Conversas controladas;

Controle dos contatos e das 
conversas do Whatsapp

Abandono
Ausência de 
perspectiva

Tapas. Socos, 
empurrões, etc

Aciona 190. Vai 
à delegacia. 

Solicita 
medidas 

protetivas.

COMUNICAÇÃO DA MEDIDA 
(VARIA DE ACORDO COM O 

LOCAL), POSSÍVEIS 
ENCAMINHAMENTO PARA 

A REDE

REVISITAR A 
SITUAÇÃO, 
VIOLÊNCIA 

INSTITUCIONAL, 
PRECONCEITOS

VERGONHA,
Menosprezo.
Humilhação. 

Medo. Vergonha.

Insegurança. 
Medo. 

Esperança.

Grupos 
Reflexivos

MEDO DO 
DESCONHECIDO, 
INSEGURANÇA. 

ESPERANÇA

Desconhecimento
Incerteza

ESPERA DE 
5 ANOS

Capacitação dos 
agentes e que 

seja acreditada.

Visitas da 
rede (?)

"Tratamento 
dos homens"

Fiscalizar, acompanhar 
e instruir sobre o 
cumprimento da 

medida.

CELERIDADE
PROCESSUAL

Espaços de Acolhida 
e acompanhamento 

pós conflito

VIOLÊNCIA 
PSICOLÓGICA

VIOLÊNCIA
FÍSICA

ACIONA
POLÍCIA

DEFERIMENTO DA 
MEDIDA PROTETIVA

INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL 
(AUDIENCIA)

EXECUÇÃO DA PENA

Conscientização
Acolhimento

Como prototipar um novo serviço
YouTube

Para o problema de tornar mais e�ciente a rede de enfrentamento à 
violência doméstica, melhorando a interlocução entre o Judiciário, 

Polícia Militar e Polícia Civi, criamos o protótipo "ESPAÇO DE 
ACOLHDA À MULHER", que é uma proposta de ESPAÇO SEGURO E 

DISCRETO NAS DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS, COM SALA 
INFANTIL, ONDE A VÍTIMA FIQUE ISOLADA DO AGRESSOR E RECEBA 

ATENDIMENTO HUMANIZADO E SEJA DIRECIONADA

planejar a apresentação

FLUXO

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

sistema integrado 
para facilitar o 
pedido da MP, 
realizado pela 
própria vitima

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Definir um 
fluxo de 

atendimento

Ouvir a mulher 
e priorizar as 
informações 

trazidas em seu 
depoimento

Conferir a mulher 
maior 

participação no 
processo com a 

atuação de 
assessoria jurídica

Identificar 
fatores de 

risco e 
considerá- los 

na decisão

Relatar 
inquéritos 

policiais sem 
ouvir 

testemunhas. 

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

Criar 
protocolos de 
atendimento

FLUXO

Criar mutirões 
para 

conclusão de 
inquéritos

Agilizar mutirões 
no Judiciário para 

eliminação de 
processos antigos

Pautas 
exclusivas de 

feitos de 
violência 

doméstica. 

Cobrar 
prioridade nos 

feitos de 
violência 

doméstica. 

CELERIDADE
PROCESSUAL

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Agilizar mutirões 
no Judiciário para 

eliminação de 
processos antigos

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

Agilizar mutirões 
no Judiciário para 

eliminação de 
processos antigos

Receber denúncia apenas 
com prova da 

materialidade e indício de 
autoria, já que a palavra da 
vítima é muito relevantes 

nos casos de violência 
doméstica. 

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 

criação 
de 

sistema

Mapeamento do 
fluxo de 

atendimento

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC para 

pedido de protetiva, com 
encaminhamento imediato 
de forma digital para o PJ. 

ESPAÇO DE 
ACOLHIDA À 

MULHER

3. 
Mapeamento 

do fluxo

Atendimento pela PM e 
encaminhamento à PC 

para pedido de 
protetiva, com 

encaminhamento 
imediato de forma 

digital para o PJ. 
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MAGISTRADOS
POLÍCIA 
MILITAR

POLÍCIA 
CIVIL

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR

Espaço acolhida ou de 
escuta especializada nas 
Delegacias especializadas 
ou não e postos da Polícia 

Militar com o apoio de 
atores da rede treinados e 

para direcionamentos.

O Espaço Acolhida 
ou outro nome que 

o grupo indicar 
poderá escutar e já 

agilizar o 
atendimento da 

nossa Maria.

Este é um 
exemplo da 

nossa parceria 
aqui em Patos: 
só para ilustrar:

Espaço acolhida ou de escuta 
especializada nas Delegacias 

especializadas ou não e postos da 
Polícia Militar com o apoio de atores 

da rede treinados e para 
direcionamentos.

Como podemos articular  e tornar mais 
eficiente a rede de enfrentamento à 

violência doméstica, a partir do 
conhecimento da jornada da vítima, 
melhorando a interlocução entre o 

Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil?

tornar mais eficiente a rede de 
enfrentamento à violência doméstica, a 
partir do conhecimento da jornada da 

vítima, melhorando a interlocução entre 
o Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil

PARA MULHERES QUE 
SOFREM VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA

CNJ

ESPAÇO SEGURO E DISCRETO NAS 
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS, COM 
SALA INFANTIL, ONDE A VÍTIMA FIQUE 

ISOLADA DO AGRESSOR E RECEBA 
ATENDIMENTO HUMANIZADO E SEJA 
DIRECIONADA. PREENCHIMENTO DO 

FORMULÁRIO

DESBUROCRATIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS ENTRE OS 

ÓRGÃOS; ESCUTA ESPECIALIZADA, 
ATENDIMENTO HUMANIZADO E 
INTEGRAL, COMBINADO COM 

AGILIDADE DO PROCESSO

Mulher 
busca PC 

ou PM

Espaço Acolhida- 
promove a acolhida, 

gravação de 
depoimentos e 

encaminhamento 
para a Rede

Pedido de 
MPU direto 

para o Poder 
Judiciário Canal de abertura 

do Sistema 
Judiciário para 
o recebimento 

direto (PC e PM)

SALA DESTACADA 
EM POSTOS DE 

ATENDIMENTO DA 
SEGURANÇA 

PÚBLICA. PARA 
ACOLHIMENTO DE 

VÍTIMAS DE VD

EQUIPE  
MULTIDISCIPLINAR 
(CONVÊNIO COM 
UNIVERSIDADES E 

VOLUNTÁRIOS)

DEPOIMENTOS 
GRAVADOS, COM 

SEGURANÇA 
TECNOLÓGICA 

DOS DADOS

AVALIAÇÃO 
DE RISCO

AVALIAÇÃO 
DA 

USUÁRIA

ELIMINAÇÃO DE 
ETAPAS 

BUROCRÁTICAS 
ENTRE OS 
ÓRGÃOS

TREINAMENTO E 
SENSIBILIZAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS NO 

PRIMEIRO 
ATENDIMENTO

INDICADORES 
DE 

DIMINUIÇÃO 
DO TEMPO 

PROCESSUAL

ATENDIMENTO 
HUMANIZADO 
ÀS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

Formulário de 
Avaliação 
(usuária, 
temporal, 

institucional)

DESENHO DOS 
EQUIPEMENTOS 
E PROGRAMAS 

A SER 
INSERIDOS

LOCAL 
PARA 

CRIANÇAS

TIC

Sistema para 
encaminhamento 

da MPU online

QUAIS SENTIMENTOS
EMOÇões de cada 
etapa?

COMO PODEMOS
MELHORAR?

A JORNADA IDEAL

https://miro.com/app/board/o9J_lzp5Na8=/?moveToWidget=3074457363200061582&cot=14

