
COMPETIÇÃO AMBLAB

MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO 
À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR



Promovida pelo Laboratório de Inovação da Associação dos Magistrados 

Brasileiros – AMBLab, para estimular a apresentação de soluções criativas, 

consistentes em insights para o desenvolvimento de produtos de Tecnologia de 

Informação e Comunicação que auxiliem o Poder Judiciário o combate à violência 

doméstica e familiar.

Contribuindo também para o DESAFIO META 5 dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Agenda 2030, composto pelos temas de efetivação 

de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, uma prestação 

jurisdicional célere, ganhos de eficiência na tramitação eletrônica dos 

processos relacionados à violência doméstica e familiar, dados e 

tecnologias que favoreçam à proteção de vítimas em situação de 

violência doméstica e familiar ao acesso à justiça.

A Juíza Renata Gil de Alcantara Videira, presidente da 

Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB instituiu 

pelo Ato Executivo nº 093/2020 a Comissão Julgadora 

composta pelos seguintes membros:

Renata Gil de Alcantara Videira (Presidente da AMB) 

Presidente da Comissão

Membros:

Tânia Regina Silva Reckziegel (Conselheira do Conselho Nacional de Justiça)

Maria Domitila Prado Manssur (Diretora da AMB Mulheres)

Keity Mara Ferreira de Souza e Saboya (Vice-Diretora do AMBLab)

Salete Silva Sommariva (Presidente do COCEVID)

Barbara Lívio (Presidente do FONAVID)

Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva (Procuradora Regional da República)

Assessoria Técnica:

Ângela Carmen Szymczak de Carvalho (Secretária de TIC do TJRO)

Denise Maria Norões Olsen (Secretária de TIC do TJCE)

Juliana Neiva Gouvêa Ribeiro (Secretária de TIC do TJPE)
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1º 
lugar:

Projeto: 

PROTETIVAS 
ON-LINE 

(Dashboard: Ferramenta para 
fortalecimento da prestação 

jurisdicional às mulheres 
em situação de violência 

doméstica e familiar)

Objetivo:

Trata-se, de um espaço de denúncia e proteção em que as mulheres não precisam sair 
de casa para pedir a medida protetiva e nem registrar boletim de ocorrência prévio.

Disponibilizando um formulário simplificado de avaliação de risco para solicitação de 
medidas protetivas de urgência on-line às mulheres de situação de violência doméstica, 
a qual deverá ser analisada em até 48 horas. Garantindo ao maior número possível 
de mulheres o acesso ao Judiciário e às medidas de proteção estabelecidas na Lei 
11.340/2006.

Facilitando o acesso das mulheres, sobretudo as com restrição de locomoção à 
Justiça nesse momento de pandemia e distanciamento social, atendendo de forma 
simples e célere os pedidos, a fim de prevenir a escalada da violência e contemplando 
as recomendações da Organização das Nações Unidas no que se refere às ações de 
enfrentamento à violência contra as mulheres durante a pandemia da COVID-19 e 
cooperar para a efetivação do ODS 5 - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que 
trata da igualdade de gênero.

Tema:

 Efetivação das 
medidas protetivas de 

urgência da Lei Maria da 
Penha e uma  prestação 

jurisdicional célere

        Equipe:

> Jacqueline Machado – Juíza de Direito;
> Helena Alice Machado Coelho – Juíza de Direito;
> Vanessa Vieira – Assistente Social Judiciária;
> Anne Klean Alexandra Mendes – Analista Judiciária;

Os projetos finalistas foram:
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Projeto: 

Proteção 
na medida 4.0: 
Inteligência e 

avaliação de risco no 
combate à violência 

doméstica

Tema:

Dados e tecnologias 
que favoreçam à proteção 
de vítimas em situação de 

violência doméstica 
e familiar
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Objetivo:

Produzir uma ferramenta inovadora, resultado de alterações incrementais no software 
Proteção na Medida 2.0, de modo a se chegar ao Proteção na Medida 4.0, que mantendo 
as demais funcionalidades relacionadas à comunicação com a mulher, aplicação do  
formulário de risco e integração da rede de proteção utilizará, em acréscimo, APIs de 
inteligência artificial especialmente em dois campos: avaliação e predição de risco de 
reiteração e agravamento de violências à mulher; auxílio à produção automatizada de 
decisões no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

No campo da predição e avaliação de risco, o programa conta atualmente com um 
mecanismo de contagem de fatores de risco e visualização da média de fatores dos 
formulários cadastrados no sistema e possibilidade de o usuário realizar triagem 
e aplicar filtros específicos para ele mesmo gerar uma classificação de risco, 
escalonada em risco extremo, grave, mediano e baixo. Sem prejuízo de se manter 
essa liberdade do usuário em ter seus critérios de classificação, é importante valer-se 
de mecanismos mais complexos de business intelligence e machine learning, para 
aprender com as informações armazenadas no banco de dados e também para que, 
após o preenchimento das informações do caso, o sistema gere um alerta para o 
usuário nos casos em que o perfil da vítima, do agressor e do conflito se aproximam 
do perfil encontrado em casos de feminicídio, lesões graves e reincidências.

        Participante:

> Tiago Dias da Silva – Juiz de Direito

2º 
lugar:



Objetivo:

A plataforma dashboard incrementa a prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado 
poderá acessar o painel de informações referente ao caso concreto, em que estará 
concentrada toda a gama de encaminhamentos e análises já implementadas pela rede 
de proteção. Relevante a visualização do formulário de avaliação risco, existência de 
outras demandas envolvendo as mesmas partes e o resultado delas na esfera penal 
e a existência de outras ações em outros juízos com competências distintas, como 
família e infância, mantido o sigilo da tramitação, que poderá ser acessada desde que 
autorizada pelo juízo competente.
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Participante:

> Taís de Paula Scheer – Juíza de Direito

No campo da geração de minutas inteligentes, o programa pode evoluir para combinar 
os dados estruturados decorrentes dos formulários do sistema (em especial os 
formulários de (avaliação de risco) com a leitura de linguagem natural (ferramenta de 
inteligência artificial) feita em outros documentos anexados (petições, depoimentos), 
de modo a produzir  minutas de decisões mais complexas de que as decisões 
concessivas de medidas protetivas, como, por exemplo, decisões que apreciam auto 
de prisão em flagrante e sentenças em processos criminais na seara da violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Projeto: 

Dashboard: 
Ferramenta para 

fortalecimento da 
prestação jurisdicional às 
mulheres em situação de 

violência doméstica 
e familiar

Tema:

Dados e tecnologias 
que favoreçam à proteção 
de vítimas em situação de 

violência doméstica 
e familiar

3º 
lugar:



Os projetos finalistas foram:

2º lugar:
Projeto: 

Tema: Participante:

;

Objetivo:

3º lugar:

Projeto: Tema: Dados e tecnologias que favoreçam à proteção de vítimas em 
situação de violência doméstica e familiar

Participante:

 – Juíza de Direito;

Como objetivo geral, tem-se a possibilidade de extrair dados e informações para 
implementação de novas políticas de combate à violência contra a mulher e  
ocnscientização,bem como o aprimoramento constante da rede de apoio, não apenas no 
âmbito do Poder  Judiciário, mas também dos Poderes Executivos e Legislativos a fim de 
embasar políticas públicas.

A coleta de dados no formato dashboard poderá subsidiar políticas macro e micro 
voltados ao combate a violência de gênero, não apenas para o Poder Judiciário, mas 
também para o Poder Executivo e Legislativo.

As estatísticas para análise da interseccionalidade (mulheres negras, indígenas, áreas 
rurais, prostitutas, portadoras de necessidades especiais) e das diversidades de opressão 
que as mulheres sofrem – emocional, econômico, profissional, médico, racial, permitirá 
aprimorar a rede de proteção e as políticas públicas voltadas às mulheres em situação 
de violência.

A cerimônia virtual de premiação do Ideathon foi realizada no dia 6 de maio, às 16h30, 
pela plataforma Zoom, transmitido no canal do Youtube da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, pelo link:      https://www.youtube.com/watch?v=E1PLfGijkcE     com a 
presença do Diretor-Presidente do Laboratório de Inovação e Inteligência – AMBLab, Juiz 
Ângelo Vettorazzi, da Comissão Julgadora e dos  participantes.

Cerimônia


