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 Projeto Maria da Penha vai à Escola 

 
Dado o aumento da demanda por 

palestras nas escolas, principalmente, para 

os alunos do EJA, em 2014, o CJM iniciou 

as tratativas com a Diretoria Regional de 

Ensino da Ceilândia, juntamente com a 

Secretaria de Estado da Mulher e os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Ceilândia e do Núcleo Bandeirante, para desenvolver projeto 

de divulgação da Violência contra a Mulher e da Lei Maria da Penha a toda 

comunidade escolar: gestores, coordenadores e diretores; orientadores 

pedagógicos e educacionais; professores e alunos. 

O objetivo principal do projeto chamado “Maria da Penha vai à escola: 

educar para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher” é promover e divulgar a Lei Maria da Penha 

nas escolas públicas do Distrito Federal. Tal projeto partiu de 

uma iniciativa do Centro Judiciário da Mulher – CJM/TJDFT, 

tendo como experiência piloto a Região Administrativa de 

Ceilândia-DF. O histórico do projeto e as ações 

desenvolvidas em 2015 foram compilados no Relatório de 

Atividades publicado em março de 2016 e disponível em 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-presidencia/nupecon/centro-judiciario-

mulher/RelatriodoprojetoMariadaPenhavaiesc

ola2015_eletrnico.pdf.  

As atividades realizadas no período de 

janeiro a junho de 2016 foram desenvolvidas 

em três frentes: 1) Articulação, planejamento 

e acompanhamento do projeto; 2) Atividades 

nas Circunscrições Judiciárias; 3) Atividades 

voltadas para toda a Rede de Educação. 
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No que diz respeito à articulação, planejamento e acompanhamento do 

projeto foi assinado no dia 07/03/2016, por ocasião da Abertura da IV Semana da 

Campanha Nacional Justiça pela Paz em Casa, o Acordo de Cooperação Técnica 

entre TJDFT, MPDFT, Secretaria de Estado de Educação do DF - SEEDF, 

Secretaria de Segurança Pública do DF - SSPDF, PMDF, PCDF, Defensoria 

Pública do DF - DPDF, Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Social, 

Trabalho, Mulheres, Igualdade Racial e 

Direitos Humanos – SEDESTMIDF, e 

OAB/DF. A fim de possibilitar a 

assinatura e demais atividades do 

projeto foram realizadas reuniões de 

trabalho junto aos partícipes, conforme tabela abaixo. Por fim, o CJM ainda 

realiza atividades com instituições interessadas em conhecer o projeto a fim de 

agregar novas parcerias e divulgar a parceria. Nesse sentido, foi realizada no dia 

30/06/2016, reunião de apresentação do projeto à Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECADI do Ministério da Educação. 

Data Atividade Participantes  

20/01 Reunião de articulação com MPDFT 03 

03/02 Reunião com EAPE para articulação do curso à distância 04 

29/02 Reunião de apresentação do projeto aos Coordenadores 
das CRE 12 

07/03 Apresentação do projeto à ONU Mulheres 4 

01/04, 15/04 e 
09/05 

Reunião com equipe da Gerência de Diversidade da SEEDF 
para elaboração do folder sobre violência sexual e 
exploração sexual 

05 

20/04 Apresentação do projeto ao Decanato de Assuntos 
Comunitários da Universidade de Brasília 09 

27/04 Reunião com Subsecretário de Educação 04 

10/05 Apresentação do projeto à Juíza de Sobradinho 05 

06/06 Apresentação do projeto aos Coordenadores das CRE 25 

29/06 Apresentação do projeto à Secretária da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça 10 

30/06 Apresentação do projeto à SECADI do Ministério da 
Educação – MEC 07 
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No que diz respeito às atividades do projeto nas Circunscrições 

Judiciárias, foram realizadas ações no Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, 

Paranoá, Brazlândia e Sobradinho. Nas Regiões Administrativas do Núcleo 

Bandeirante e Riacho Fundo, foram realizadas formações e sensibilizações com 

Orientadores Educacionais, Gestores Escolares, Coordenadores e Professores, 

além de palestras e oficinas com estudantes. Participaram das atividades 2.074 

pessoas das 32 escolas da Coordenação Regional de Ensino do Núcleo 

Bandeirante, que atende Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, 

Riacho Fundo I e Riacho Fundo II. Dos cerca de 500 professores da CRE – NB, 

450 estiveram nas formações, representando 90% da rede daquela região. 

Abaixo, segue tabela com as atividades desenvolvidas junto à CRE do Núcleo 

Bandeirante: 
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Atividades MPVE – Coordenação Regional de Ensino do  Núcleo Bandeirante 

Data Atividade Participantes 

14/01 Reunião de trabalho na CRE NB para planejamento das 
atividades do semestre 04 

17/02 Formação: Projeto Maria da Penha vai às Escolas com Diretores, 
Vice Diretores e Supervisores 30 

23/02 Reunião de trabalho para planejamento das atividades junto aos 
Orientadores Educacionais 03 

10/03 
Reunião de apresentação do projeto aos Conselheiros Tutelares 
da Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho 
Fundo I e Riacho Fundo II 

07 

29/03 Reunião com professoras do UniCeub (projeto VICAJ e PROVID) 
para planejamento das atividades no projeto 05 

30/03 Sensibilização dos professores da Coordenação Regional de 
Ensino do Núcleo Bandeirante 45 

25/04 Reunião com UniCeub e CRE NB para apresentação da proposta 
de atividade nas escolas da região 05 

02/05 Formação dos Conselheiros Tutelares da Candangolândia, Núcleo 
Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo I e II 15 

11/05 Palestra sobre a Lei Maria da Penha no CEM 01 do Núcleo 
Bandeirante – PROVID UniCeub 75 

17/08 Palestra sobre a Lei Maria da Penha no CED 01 do Riacho Fundo 
II – PROVID UniCeub 220 

18/05 Formação com professores do Riacho Fundo I sobre a Lei Maria 
da Penha  111 

18/05 Palestra sobre a Lei Maria da Penha no CED Vargem Bonita – 
PROVID UniCeub 120 

23/05 Palestra sobre Direito Fundamentais das Crianças e Violência 
Sexual – VICAJ UniCeub 350 

25/05 Formação com professores do Riacho Fundo II sobre a Lei Maria 
da Penha  63 

01/06 Formação com professores da Circunscrição do Riacho Fundo 
sobre o atendimento aos casos de violência sexual  127 

08/06 Palestra sobre a Lei Maria da Penha em escola da 
Candangolândia 360 

08/06 Palestra sobre Direitos Fundamentais das Crianças e Violência 
Sexual- VICAJ UniCeub 120 

14/06 Reunião de Avaliação das atividades do projeto na CRE NB 04 

15/06 Formação com Professores da Circunscrição do Núcleo 
Bandeirante sobre atendimentos aos casos de Violência Sexual  145 

22/06 Estudo de Caso com os orientadores da CRE Núcleo Bandeirante 
– Matutino. 29 
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No dia 06 de junho, foi feito o 

lançamento do projeto na CRE de 

Sobradinho. A reunião de lançamento 

contou com a presença de 

representantes da CRE de 

Sobradinho, do Conselho Tutelar de 

sobradinho II, da Secretaria de Educação, da Juíza Titular do Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, do Promotor de 

Justiça de Violência Doméstica de Sobradinho, com os Delegados da 35ª e 13ª 

Delegacia de Polícia, da Defensoria-Coordenadora da Defensoria Pública de 

Sobradinho, do Juiz Coordenador e 

servidora deste Centro Judiciário da 

Mulher.  Dando continuidade às 

atividades nessa Circunscrição 

Judiciária, foram realizadas em 

julho/2016 reuniões de trabalho entre 

o CJM e a CRE de Sobradinho a fim de organizar cronograma das atividades. As 

primeiras formações acontecerão nos meses de setembro e outubro de 2016. 

 No dia 02 de maio de 2016, foi realizada 

reunião na CRE do Paranoá junto aos Gestores 

Escolares das 30 escolas daquela 

Circunscrição. Estavam presentes além do Juiz 

Coordenador e servidora do CJM, a Juíza e o 

Promotor da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher do Paranoá. 

Em Brazlândia, foi realizada reunião 

de estudo de caso no dia 23 de junho de 

2016 com a presença da Secretária de 

Estado de Segurança Pública e da Paz 

Social, dos juízes e promotores do Juizado 

de VDF de Brazlândia e da Vara Criminal e 

Tribunal do Júri de Brazlândia, representantes de escolas de Brazlândia, da 
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Secretaria de Educação, além do Juiz Coordenador e servidoras do CJM. Ao 

total, estavam presentes 25 pessoas das diversas instituições da rede. 

Por fim, quanto às atividades voltadas para toda a Rede de Educação do 

Distrito Federal, o TJDFT, em parceria com o 

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais 

de Educação – EAPE da Secretaria de 

Educação do DF, elaborou e ofereceu o curso 

“Maria da Penha vai à Escola”, com carga 

horária de 60 horas (sendo 13 horas 

presenciais e 47 horas na plataforma Moodle) 

para o público de Orientadores Educacionais, 

Gestores Escolares e Coordenadores das 

CREs. No total, foram 98 inscritos de 12 CRE diferentes. No dia 07 de abril de 

2016, foi realizada da aula inaugural do 

curso, com a presença dos Juízes 

Coordenadores do CJM, representantes e 

autoridades do TJDFT, Secretaria de 

Educação, SEDESTMIDH, Secretaria de 

Segurança Pública e da Paz Social, 

OAB/DF, PCDF, PMDF, Defensoria Pública 

do DF, MPDFT, Universidade de Brasília. Além do curso, foram realizadas 

atividades de formação junto com as tutoras da EAPE, totalizando 9 formações e 

27 horas/aula. No dia 01 de setembro 

será realizada a aula inaugural da 

segunda edição do curso, que também 

estará aberta para os professores. Segue 

abaixo o programa do curso oferecido no 

primeiro semestre de 2016. 
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Conteúdos e Procedimentos de Ensino Carga 
Horária  

Processo 
Avaliativo 

Encontro de Abertura  
• Abertura do Curso 
• Apresentação do Curso e do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
• Palestras com os seguintes temas: Gênero e 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
Atendimento pela autoridade policial; A lei 
11.340/2006 e o papel da Defensoria Pública; 
Comunicação e notificação pelas instituições de 
ensino e o papel do Ministério Público; As medidas 
protetivas de urgência e o Juizado de Violência 
doméstica e Familiar contra a Mulher. 

7h 
Presença e 
participação no 
encontro. 

Módulo Introdutório  
• Apresentação das professoras e dos cursistas.  
• Ambientação no Moodle. 2h 

Atualização do perfil 
de cursista e 
participação no 
fórum de 
apresentação. 

Módulo I – Gênero e Violência contra a Mulher  
• Leituras e vídeos com os seguintes conteúdos de 

estudo: Gênero; Correntes feministas; Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher (VDFM); 
Mitos da VDFM; VDFM em números. 

• Problematização dos conteúdos em fórum de 
debates. 

10h 
Avaliação da 
participação no 
fórum de debate. 

Módulo II – A Lei Maria da Penha  
• Leituras e vídeos com os seguintes conteúdos de 

estudo: Histórico da Lei Maria da Penha; Artigo 5º - 
âmbito da Lei; Artigo 7º - tipos de violência; Artigo 
8º - Medidas Integradas e Prevenção; Título IV, 
Capítulo II – Medidas Protetivas de Urgência. 

• Problematização dos conteúdos em fórum de 
debates. 

10h 
Avaliação da 
participação no 
fórum de debate. 

Encontro Presencial  
• Discussão acerca do andamento do curso e das 

dificuldades e dúvidas em relação ao trabalho no 
AVA. 

• Orientações e encaminhamentos acerca da 
avaliação final do curso. 

3h 

Presença e 
participação no 
encontro entre 
professores-
formadores e 
cursistas na EAPE. 

Módulo III – A rede de proteção às mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar  

• Leituras e vídeos com os seguintes conteúdos de 
estudo: Fatores de risco e de proteção; o trabalho 
em rede; Política Pública de proteção às mulheres; 
a rede de proteção às mulheres do DF. 

• Problematização dos conteúdos em fórum de 
debates. 
 

9h 
Avaliação da 
participação no 
fórum de debate. 
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Módulo IV -  A Lei Maria da Penha e as escolas do 
Distrito Federal 

• Leituras e vídeos com os seguintes conteúdos de 
estudo: Violência e Educação; Sinais da VDFM; O 
atendimento dos casos de violência pelo OE; 
Encaminhamento dos casos à rede; Notificação e 
Comunicação.  

• Problematização dos conteúdos em fórum de 
debates. 

9h 
Avaliação da 
participação no 
fórum de debate. 

 
Trabalho Final – Estudo de Caso 

• Avaliação envolvendo a análise de todos os 
conteúdos tratados no curso. 7h 

Apresentação de 
trabalho reflexivo a 
partir de um caso 
hipotético proposto, 
fazendo uso dos 
conhecimentos 
desenvolvidos ao 
longo do curso. 

Encontro de Encerramento  
• Aula de encerramento e avaliação do curso. 3h 

Presença e 
participação no 
encontro. 

 

Além da realização do curso “Maria da Penha vai à 

Escola”, o CJM desenvolveu em parceria com a Secretaria 

de Estado da Educação, folder explicativo sobre a violência 

e exploração sexual de crianças e adolescentes, direcionado 

aos professores da rede. O folder está disponível pelo link 

http://noticias.se.df.gov.br/?page_id=2781.   
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Cartilha Vamos Conversar 

 
O CJM tem se tornado, também, um veículo de 

distribuição e divulgação de materiais educativos e 

informativos que são produzidos pelos parceiros e por 

ele próprio. Tais materiais são distribuídos em eventos, 

seminários e palestras nos quais a Equipe do CJM 

participa e/ou organiza.  

 Em março de 2015, o CJM/TJDFT, verificou a 

importância de se propor a outras instituições parceiras 

a elaboração do que na ocasião foi chamada de "Cartilha Única das Mulheres". 

Várias instituições já possuíam cartilhas sobre enfrentamento da violência 

doméstica e familiar. No entanto, a proposta era unir esforços e expertises na 

publicação de uma cartilha conjunta sobre o tema. 

No mesmo mês, durante a cerimônia de abertura da I Semana Nacional 

"Justiça pela Paz em Casa", idealizada pela ministra do Supremo Tribunal 

Federal Cármen Lúcia, o TJDFT, o Governo do Distrito Federal, o Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Defensoria Pública do 

Distrito Federal (DPDF) celebraram Protocolo de Intenções “visando à 

implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar 

contra a mulher”. Assim, baseado no Protocolo de Intenções, o CJM/TJDFT 

convidou o Núcleo de Gênero Pró-Mulher 

do MPDFT, o Núcleo de Defesa da 

Mulher/Defensoria Pública do Distrito 

Federal e a Secretaria de Estado de 

Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial 

e Direitos Humanos - SEMIDH/GDF (atual 

Secretaria Ajunta de Políticas para as 

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos – SAMIDH do Governo de 

Brasília) para criar um Grupo de Trabalho para a elaboração da "Cartilha Única 
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das Mulheres". A Promotoria de Justiça do Riacho Fundo foi também convidada, 

pois em reunião da Rede de Proteção a Mulheres do Distrito Federal e Entorno, 

relatara que profissionais da Secretaria Executiva Psicossocial havia elaborado 

uma cartilha sobre o tema e apoiou a ideia da parceria com vistas à construção 

coletiva. 

O Grupo de Trabalho passou a se reunir semanalmente para construir a 

"Cartilha Única das Mulheres". A ONU mulheres, Entidade das Nações Unidas 

para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres foi convidada a 

integrar o Grupo de Trabalho. A ONU Mulheres, além do apoio técnico para o 

desenvolvimento do projeto, apoiou 

financeiramente a construção da 

“Cartilha Única das Mulheres”, lançando 

Termo de Referência para contratação 

do referido consultor. A profissional 

contratada foi a ilustradora e designer 

Carolina Rossetti. A contratação foi 

justificada pelo fato da profissional ter 

experiência na publicação de ilustrações com linguagem amigável e de seu 

trabalho possuir uma grande repercussão com o público brasileiro e internacional.  

Após esse rico processo de construção coletiva, a então “Cartilha Única das 

Mulheres” recebeu o nome de “Vamos Conversar? Cartilha de Enfrentamento da 

Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres”. Exatamente um ano depois 

da proposta do CJM/TJDFT, nos dias 08 e 11 de março, lançou-se nacionalmente 

a Publicação em celebração ao Dia Internacional da Mulher e à IV Semana da 

Campanha Nacional Justiça pela Paz em Casa.  

A publicação “Vamos Conversar? Cartilha de Enfrentamento da Violência 

Doméstica e Familiar contra as Mulheres” é uma construção coletiva do CJM, 

representando o TJDFT; da ONU Mulheres; da Defensoria Pública do Distrito 

Federal (DPDF); do Governo do Distrito Federal, e do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios (MPDFT); com projeto gráfico, ilustrações e direção 

de arte de Carol Rossetti. A publicação objetiva unir esforços e saberes de 

diferentes instituições visando oportunizar e favorecer:  



 
Poder Judiciário da União                                                                          
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

 
Segunda Vice-Presidência 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPECON 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar - CJM 

 

 13

• A identificação por parte das mulheres e de toda a sociedade de 

todos os tipos de violência doméstica e familiar; 

• O reconhecimento de mulheres nessas situações, a fim de 

desnaturalizar e problematizar a violência de gênero; e  

• A busca por atendimento junto à Rede de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres.  

A publicação considerou as pluralidades femininas e a diversidade nas 

formas como a violência é vivenciada pelas mulheres na relação entre gênero, 

bem como raça/etnia, classe social, orientação sexual, religião, idade, 

maternidade ou não, identidade de gênero, escolaridade, deficiência, entre outros 

aspectos. Ademais, contemplou a complexidade da manifestação da violência 

doméstica e familiar em toda a sociedade, incluindo personagens que 

representem essa diversidade e pluralidade de identidades. Devido a importância 

da publicação para o enfrentamento à violência doméstica e familiar e 

considerando os desafios para a construção de instrumentos como este, a 

Cartilha “Vamos Conversar?” foi construída de modo a ser utilizada por qualquer 

unidade da federação e instituição. Para tal, é necessária apenas a mudança das 

páginas 39-40 sobre onde buscar ajuda. Os interessados, podem baixar a 

Cartilha em PDF por meio do site do TJDFT: 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-presidencia/nupecon/centro-judiciario-

mulher/projetos-1/cartilha-vamos-conversar  
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 Grupo Reflexivo de Homens 

O TJDFT, por meio do Centro Judiciário da Mulher – CJM/TJDFT, criou 

grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar junto aos 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A iniciativa está 

amparada na Lei Maria da Penha, que recomenda a criação e a promoção de 

centros de “educação” e “reabilitação” para os agressores. Além disso, os 

magistrados que atuam na área poderão, a título de medida protetiva de 

urgência, determinar o comparecimento obrigatório do agressor para atendimento 

psicossocial e pedagógico, ou determinar o comparecimento voluntário, como 

prática de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Tal iniciativa é um modelo de intervenção que tem por objetivo contribuir 

para a diminuição da reincidência dos casos de violência contra a mulher por 

parte dos agressores, tanto em seus relacionamentos atuais quanto nos futuros. 

Para isso, os coordenadores buscam, por meio das intervenções, reduzir as 

crenças legitimadoras e perpetuadoras do uso de violência em relações 

domésticas e familiares e as justificativas para comportamentos abusivos. Busca-

se também promover a ampliação da visão de mundos dos participantes no que 

tange a violência, gênero, masculinidade e direitos.  

Os encontros dos grupos acontecem de forma cíclica, sempre em um total 

de 5 encontros por ciclo, sendo um encontro por semana, e os demais no mesmo 

dia de semana e horário nas semanas subsequentes. Assim, ao final de 5 

semanas finaliza-se um grupo e na semana seguinte dá-se início ao próximo 

ciclo. Essa sistemática facilita o encaminhamento dos homens pelos Juizados.  

Durante o primeiro semestre de 2016, foi iniciado um grupo-piloto em 

Ceilândia e três grupos em Taguatinga, totalizando 53 homens atendidos de 

março a junho de 2016. A fim de ampliar o projeto para os demais Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher interessados, o CJM atuará a 

partir de agosto de 2016 em três pólos localizados nos Fóruns de Taguatinga, 

Leal Fagundes e Planaltina. 
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A fim de avaliar o efeito do Grupo de Homens sobre as crenças 

legitimadoras e perpetuadoras do uso de violência contra a mulher, é aplicado um 

questionário, antes e após as intervenções, baseado no Sistema de Indicadores 

de Percepção Social (SIPS) sobre a Tolerância Social à Violência contra as 

Mulheres , desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas (IPEA), 

em parceria com o CFEMEA (Centro Feminista de Estudos e Assessoria) e a 

ONU Mulheres. O SIPS sobre o tema tolerância social à violência contra as 

mulheres traz levantamento de opiniões e percepções da sociedade brasileira 

sobre questões como o sexismo e a violência contra as mulheres.  

O questionário utilizado no Grupo de Homens é composto de 24 

afirmativas sobre os temas: Família e Casamento (ex. “tem mulher que é pra 

casar, tem mulher que é pra cama”);  Percepção sobre violência doméstica  (ex. 

“em briga de marido e mulher, não se mete a colher”); e Violência psicológica e 

patrimonial (ex. “dá para entender que um homem rasgue ou quebre as coisas da 

mulher se ficou nervoso”). 

Os resultados preliminares sugerem que as intervenções realizadas no 

Grupo de Homens sobre os temas Sistema de Crenças; Lei Maria da Penha; 

Mitos e Verdades sobre a Violência contra a Mulher; Dependência Afetiva; e Auto 

responsabilização, tem efeito positivo sobre as crenças avaliadas relacionadas a 

esses tópicos. 
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 Medidas Protetivas de Urgência Eletrônica – MPU-e  

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, por 

meio do CJM e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do 

Núcleo Bandeirante, em parceria com a Delegacia Especial de Atendimento à 

Mulher – DEAM/PCDF, iniciou projeto piloto para viabilizar a tramitação de 

medidas protetivas de urgência por meio eletrônico (MPU-e). Com os resultados 

positivos do projeto-piloto, a Corregedoria desta Corte de Justiça regulamentou 

por meio da Portaria GC 44, de 22 de março de 2016, os procedimentos da MPU-

e, implementando-a em todos os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher do Distrito Federal. 

O objetivo é tornar ainda mais célere a prestação jurisdicional para 

mulheres vítimas de violência doméstica que buscam a intervenção da Justiça. O 

artigo 12 da Lei Maria da Penha estabelece o prazo legal de 48 horas para a 

Autoridade Policial enviar o pedido de MPU para a Justiça, que tem o mesmo 

prazo para analisá-la e julgá-la (artigo 18 da Lei Maria da Penha), totalizando 96 

horas entre o pedido da vítima e a resposta do Judiciário. Com o sistema 

proposto, o prazo entre o pedido de proteção e o deferimento da medida foi 

reduzido de forma considerável.  

A comunicação do fato e envio da documentação pertinente, pela DEAM, 

são feitos por e-mail para o Juizado, que devolve a decisão do magistrado pela 

mesma via. A autenticação e assinatura dos documentos são viabilizadas por 

meio de tokens e de certificações digitais, cujas despesas iniciais foram arcadas 

pelos idealizadores do projeto.  

 
 


