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RESUMO 

 

 

Com o objetivo de melhorar o fluxo de informações, criar um canal de troca de informações 

entre Ministério Público e Policia Militar e trazer celeridade ao processo de fiscalização de 

medidas protetivas, atuando no combate e a prevenção a Violência Doméstica contra a 

mulher, com o Apoio do Programa Institucional da Policia Militar – Rede Catarina e a Vara 

da Violência Doméstica de Florianópolis/SC.  

Após realizar uma análise do fluxo de gestão dos processos de fiscalização de Medidas 

Protetivas na cidade de Florianópolis percebeu-se diversas necessidades que apontavam para 

a melhoria dos trâmites administrativos e da troca de informações entre as instituições e 

profissionais envolvidos, constituindo-se a comunicação como instrumento fundamental no 

fato tempo resposta em casos de descumprimento ou adoção de medidas protetivas 

emergenciais para a salvaguarda da vítima. 

Foram realizadas pesquisas através de questionários e estudo de campo para mensurar o fluxo 

de trabalho das instituições e com esses dados foi possível fazer um levantamento de 

melhoria no fluxo destes processos. 

Foi proposto o uso de sistema de gestão e acompanhamento de visitas a ser utilizado por estas 

instituições com o intuito de tornar o processo mais ágil e prático na questão de fiscalizar as 

Medidas Protetivas, disponibilizando as informações de maneira online para os órgãos 

envolvidos no processo, e que estes possam consultar a qualquer momento a situação das 

vítimas. 

Com o sistema é possível cadastrar, acompanhar a situação da vítima, monitorar e facilitar 

os processos de acompanhamento das Medidas Protetivas, a fim de disponibilizar uma 

ferramenta de gestão e acesso compartilhado para acompanhamento da situação vivenciada 

pelas vítimas por meio do registro dos relatórios das visitas pela Rede Catarina e 

acompanhamento pelo Ministério Público, visando a adoção das medidas judiciais cabíveis, 

quando necessário, para adequação, substituição ou alteração das decisões judiciais 

referentes à garantia da sua efetiva segurança e proteção. 

A melhoria do processo com a proposta foi relevante junto aos processos, além de criar um 

canal entre os poderes que fiscalizam as medidas protetivas, também foi possível mensurar 

diversas variáveis das vítimas que antes não se tinha conhecimento, como: idade, 

escolaridade, bairro, tudo isso através de relatórios personalizáveis com gráficos. 

Outra melhoria foi, que com o sistema proposto não necessário o uso de papel, pois é possível 

salvar os relatórios como imagem, além de dar celeridade aos processos, acompanhando 

todas fiscalizações em tempo real. 

Foi de grande valia para os personagens envolvidos a adoção do sistema de acordo com os 

feedbacks recebidos dos entrevistados, sendo que atualmente cerca de 50 cidades no estado 

utilizam o sistema para fiscalização de medidas protetivas.  

 

 

 

Palavras-chave: Violência, gestão, proteção, fluxo, prevenção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisando o contexto social atual, vemos o quanto a violência faz parte dos 

noticiários, redes sociais, fóruns, palestras entre outra formas de discussão. Isso mostra o 

tamanho deste problema na sociedade, aumentando a quantidade de informações referentes 

ao assunto é possível criar métodos para mensurar e agir contra esse problema. 

Diante dessa situação o Poder Público é parte fundamental dentro do processo, 

sendo que são os órgãos públicos que realizam a fiscalização, solicitação e acompanhamento 

quanto as medidas protetivas. 

Na atuação da redução do risco as mulheres vítimas de violência doméstica os 

personagens envolvidos nesse processo são uma parte fundamental do processo o que faz 

com que a gerência do fluxo de informações entre os órgãos seja tratado como uma parte 

fundamental dentro do contexto de proteção a essas vítimas. 

Sendo a troca de informação entre os poderes um dos ativos mais importantes do 

processo a gerência deste fluxo é parte fundamental e também é o que faz a janela de risco 

das vítimas ser reduzida consideravelmente. 

Após as pesquisas sobre o fluxo de informações e as entrevistas realizadas dentro 

do Ministério Público e Policia Militar analisou-se que o atual fluxo ainda é muito primitivo 

para a demanda de atendimento nos locais da aplicação do estudo de caso. 
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2 TEMA 

 

Há nos dias atuais uma crescente na Violência de todos os gêneros, o qual a 

sociedade busca maneiras de fugir, porém independente de classes sociais os mais diversos 

tipos de violência estão presentes.  

Diferentes de tempos de guerras e tão violentos quanto, a violência nos afugenta 

dentro de nossas casas com cada vez mais grades ou muros mais altos representando uma 

falsa sensação de segurança. Bandidos nas ruas e pessoas de bem vivendo atrás de grades a 

inversão do contexto nos deixa desamparados.  

Dentre todos os tipos de violência um pode e provavelmente já aconteceu muito 

próximo a você ou na sua família ou até com você mesmo a Violência Doméstica. Com os 

novos tempos da nossa Sociedade a Mulher tem lutado por seus direitos e cada vez mais 

torna-se a provedora do lar bem diferente de tempos anteriores.  

Conforme, Cunha (2014), o sistema patriarcal, em uma simples definição, 

resume-se em um regime de dominação e subordinação em que o homem, geralmente o pai, 

patriarca, mantenedor e provedor, ocupa a posição de centralidade na família.  

Ele representa a autoridade máxima, na medida em que todos na casa, inclusive 

esposas e filhos, devem-lhe obediência plena. As Medidas Protetivas são um amparo Legal 

e visa proteger a Vítima do agressor definindo regras de convivência entre ela e o Agressor. 

O avanço da tecnologia é mais veloz que o avanço da equidade de gênero, 

fazendo com que novos dispositivos e ferramentas disponíveis sejam utilizados por 

abusadores para causar transtornos às suas vítimas, frequentemente mulheres ou homens que 

não correspondam ao ideal masculino esperado pelo patriarcado. (CANAL TECH, 2020) 

No meu contexto profissional lido com esse assunto diariamente e devido a essa 

situação decidi me posicionar de maneira a acreditar na possibilidade de fazer a diferença. O 

avanço da tecnologia pode nos apresentar meios para coibir, reduzir os casos de Violência 

Doméstica e ajudar essas Mulheres?  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um sistema visando o incremento da gestão de comunicação entre 

Ministério Público, Polícia Militar e Tribunal de Justiça, possibilitando o arranjo de todos os 

serviços realizados.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar o fluxograma existente de atividades usadas na remessa das decisões 

judiciais que deferiram as Medidas Protetivas de Urgência às mulheres em favos das quais 

foi requerida a sua concessão. 

Mensurar o tempo de resposta e retorno de relatórios entre Ministério Público e 

Policia Militar, visando o resguardo a integridade física e psicológica das vítimas. 

Propor melhorias visando a celeridade dos processos tornando o fluxo de 

informação entre os personagens mais efetivo. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 CAMPO DE ESTUDO 

 

A Tecnologia na melhoria dos Processos de acompanhamento e proteção a 

vítimas de Violência Doméstica, explorar a melhoria nos processos para fornecer 

informações mais precisas melhorando a tomada de decisão.  

Desenvolver uma plataforma de integração dos personagens envolvidos nos 

processos de acompanhamento e proteção das vítimas, utilizando esta plataforma de maneira 

eficaz, agilizando tomadas de decisão e melhorando processos. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Tendo trabalhado por dois anos diretamente com o assunto utilizarei a 

experiência de campo de mais de trezentas vítimas a qual realizei acompanhamento e 

fiscalização de Medidas Protetivas neste período.  

Juntamente com o conhecimento adquirido em Palestras e seminários referente 

ao tema Violência Doméstica. 

 Também serão feitas entrevistas com Policiais Militares, Ministério Público e 

Vítimas, como forma de coletar informações de maneira mais precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

  Quadro 1 – Instrumento de coleta de dados 

 

Instrumento de 

coleta de dados 

Universo pesquisado Finalidade do Instrumento 

Observação 

direta ou dos 

participantes 

Definir cenário, ambiente, 

situação ou fatos que serão 

observados.  

Definir o que se pretende 

alcançar com a observação. 

Questionários Definir Questionários 

direcionados a cada Personagem 

Coletar informação precisa da 

visão de cada personagem. 

    Fonte: CAVALCANTI e MOREIRA (2008). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

5.1 ESTRUTURA DO RECURSO ANALISADO 

 

No ano de 2016 foi instaurado um Projeto piloto do programa institucional da 

Policia Militar, Rede Catarina por meio de uma parceria entre a 34ª Promotoria de Justiça e 

21º Batalhão de Policia Militar, cidade de Florianópolis/SC com o intuito de desenvolver 

ações conjuntas para realização de visitas pela Policia Militar a mulheres vítimas de violência 

doméstica que possuíssem Medidas Protetivas de Urgência. 

No ano seguinte através do Ato n. 585/PMSC/2017 o Comando-Geral da Policia 

Militar institucionalizou a “Rede Catarina de Proteção a Mulher”, tendo por finalidade o 

desenvolvimento de ações efetivas visando a proteção, acompanhamento e orientação a 

mulheres vítimas de Violência Doméstica, que possuem Medida Protetiva de urgência, 

realizando visitas periódicas a essa mulheres. 

Diante da carência de uma solução específica, determinou-se que o fluxo seria 

iniciado com o encaminhamento da decisão judicial ao 21º Batalhão de Policia Militar com 

a intimação do Ministério Público, competindo à 34a. Promotoria de Justiça o envio de cópia 

da decisão por correspondência eletrônica (e-mail) para a Seção administrativa responsável 

pela Rede Catarina dentro do 21º Batalhão, no qual constassem os dados da vítima e cópia 

da decisão em arquivo PDF.  

Com essa documentação, a 3ª Seção do 21º Batalhão elaborava uma ficha para 

cada visita a ser realizada, sendo que posteriormente a Guarnição responsável preenchia 

manualmente a caneta cada relatório da visita. Os relatórios, mensalmente, eram entregues a 

Seção administrativa militar, que os digitava e enviava à 34a. Promotoria de Justiça par 

conhecimento e adoção das medidas cabíveis.  

Sem prejuízo da comunicação imediata por telefone nos casos emergenciais que 

implicassem riscos iminentes à vítima, na maioria das situações em acompanhamento esse 

processo demandava tempo e recursos de pessoal para digitação, organização e 

monitoramento da caixa de e-mails, com prejuízos à eficiência do serviço, ao passo em que 

implicava na possibilidade de agravamento da situação de violência pelas mulheres vítimas, 

pois, apesar da inexistência de risco iminente, eventual conduta reiterada e persistente pelo 

agressor poderia sinalizar a necessidade de medidas de proteção mais gravosas. 
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5.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

Foi realizada uma pesquisa explicativa com a missão de analisar e interpretar o 

fluxo de troca de informações entre Ministério Público e Policia Militar, com o objetivo de 

identificar e propor melhoria no fluxo de troca de Informações. 

Esta pesquisa será dividida em 3 tópicos, cada tópico será abordado um 

personagem do processo, serão estes Polícia Militar, Ministério Público e Vítimas. 

 

5.2.1 POLÍCIA MILITAR 

Dentro da Polícia Militar foi realizado um estudo de campo com a finalidade de 

simplificar e agilizar o processo de despacho da demanda de serviço a guarnição policial 

responsável pelos atendimentos as vítimas de violência doméstica com medida protetiva. 

Segundo Gil (2002, p. 53), “no estudo de campo, o pesquisador realiza a maior 

parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada a importância de o pesquisador ter tido ele 

mesmo uma experiência direta com a situação de estudo”. 

Foi analisado o fluxo desde a chegada nos processos via e-mail, após a elaboração 

de fichas de visitas, impressão e entrega aos Policiais Militares responsáveis pelo 

atendimento as vítimas através das visitas preventivas. 

O questionário abaixo foi aplicado dentro da Polícia Militar com 14 Policiais 

Militares que participam das etapas do processo. 

 

Polícia militar 
1- A demanda de medidas Protetivas é sua principal atividade dentro da instituição? 

2- O quão a demanda de medidas protetivas demanda de tempo dentro da sua atividade 

diariamente? 

a) 5 horas 

b) 10 horas 

c) 15 horas 

d) Mais de 15 horas  

3- Acredita que melhorando o fluxo de demanda de serviço a produção seja aumentada? 

4- A independência deste processo do atual cenário seria viável? 
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Sim
29%

Não
71%

A demanda de medidas Protetivas é sua principal 
atividade dentro da instituição?

Sim Não

5 Horas
14%

10 Horas
36%15 Horas

21%

Mais de 15 Horas
29%

O quão a demanda de medidas protetivas ocupa de 
tempo dentro da sua atividade semanalmente?

5 Horas 10 Horas 15 Horas Mais de 15 Horas

Sim
74%

Não
26%

Acredita que melhorando o fluxo de demanda de serviço 
a produção seja aumentada?

Sim Não

Sim
21%

Não
79%

A independência deste processo do atual cenário seria 
viável?

Sim Não
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5.2.2 MINISTÉRIO PÚBLICO 

A simbiose entre os poderes é imprescindível para efetividade do processo tendo 

conhecimento do funcionamento do fluxo de informações dentro da Polícia Militar foi 

realizado junto as pessoas que tratavam da demanda de despacho dos processos pelo 

Ministério Público. 

Através de questionário foi analisado a realidade do fluxo dentro do Ministério 

Público, objetivando a celeridade no recebimento de informações após as visitas realizadas 

pela Polícia Militar. 

Foram realizados pré-testes quanto aos questionários para que fosse possível 

mensurar de forma mais precisa as respostas colhidas. 

De acordo com Mattar (1994), para instrumentos que foram cuidadosamente 

desenvolvidos, dois ou três pré-testes costumam ser suficientes. 

O questionário abaixo foi aplicado com 10 pessoas que trabalham com medidas 

protetivas no ministério Público da Capital.  

 

Ministério público 
1- A demanda de medidas Protetivas é sua principal atividade dentro da instituição? 

2- O quão a demanda de medidas protetivas demanda de tempo dentro da sua atividade 

semanalmente? 

a) 5 horas 

b) 10 horas 

c) 15 horas 

d) Mais de 15 horas  

3- Acredita que melhorando o fluxo de demanda de serviço a produção seja aumentada? 

4- Acredita que com a melhoria do fluxo a janela de risco das vítimas seja reduzida? 

 

 

 

 

 

Sim
60%

Não
40%

A demanda de medidas Protetivas é sua principal 
atividade dentro da instituição?

Sim Não
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5 Horas
10%

10 Horas
30%

15 Horas
20%

Mais de 15 Horas
40%

O quão a demanda de medidas protetivas ocupa de 
tempo dentro da sua atividade semanalmente?

5 Horas 10 Horas 15 Horas Mais de 15 Horas

Sim
100%

Não
0%

Acredita que melhorando o fluxo de demanda de serviço 
a produção seja melhor?

Sim Não

Acredita que com a melhoria do fluxo a janela de risco 
das vítimas seja reduzida?

Sim Não
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5.2.3 VÍTIMAS 

Mesmo com o objetivo de apresentar soluções para melhoria do fluxo de 

informações entre os poderes, tudo é objetivado pensando na proteção da Vítima. 

Foi avaliado que a grande maioria das vítimas desconheciam o fluxo do processo 

de informações dos seus processos entre Ministério Público e Policia Militar. 

Após os esclarecimentos quanto ao fluxo de informações dos seus processos para 

que pudessem ter uma visão do quão burocrático e oneroso era, foi empregado um 

questionário para que fosse possível captar a visão das mesmas quando ao processo. 

A importância de tal medida visava mostrar a janela de risco causada pela demora 

no fluxo de informações. 

O questionário abaixo foi aplicado à 23 vítimas de Violência Doméstica, 

atendidas pela Guarnição da Rede Catarina do 21º Batalhão de Policia Militar. 

   

 Vítimas 
1- Qual a sua visão do acompanhamento realizado pela Polícia Militar? 

a) Dispensável 

b) Poderia ser melhor 

c) Ainda não sei 

d) Bom 

e) Indispensável 

 

2- Quanto ao tempo de espera entre a notificação da medida e o contato da Polícia 

Militar? 

a) Até 3 dias 

b) Entre 3 e 7 dias 

c) Entre 7 e 14 dias 

d) Mais de 14 dias 

3- Você conhece o fluxo de despacho para visitas da Rede Catarina? 

4- Um tempo menor entre o deferimento e o Contato da Polícia Militar teria relevância 

na sua vida?  

 

 
 

Dispensável
9% Poderia ser Melhor

17%

Ainda não sei 
Responder

4%
Bom
22%

Indispensavel
48%

Qual a sua visão do acompanhamento realizado pela Polícia 
Militar?

Dispensável Poderia ser Melhor Ainda não sei Responder Bom Indispensavel
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 Diante do levantamento de informações dentro das três esferas foi possível 

identificar variáveis que prejudicavam o fluxo de informações. 

Como exposto anteriormente por conter uma demanda considerável de serviço 

dentro da 3ª Seção do 21º Batalhão de Policia Militar, agregar a questão do recebimento e 

formulação de relatórios para a guarnição responsável pelas visitas as vítimas, somado a 

metodologia utilizada para troca de informações é notado como ponto crítico a ser 

solucionado. 

Até 3 Dias
4%

Entre 3 e 7 Dias
13%

Entre 7 e 14 dias
44%

Mais de 14 dias
39%

Quanto ao tempo de espera entre a notificação da medida e 
o contato da Polícia Militar?

Até 3 Dias Entre 3 e 7 Dias Entre 7 e 14 dias Mais de 14 dias

Sim
9%

Não
91%

Você conhece o fluxo de despacho para visitas da Rede 
Catarina?

Sim Não

Sim
100%

Não
0%

Um tempo menor entre o deferimento da Medida Protetiva 
e o Contato da Polícia Militar teria relevância na sua vida?

Sim Não
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De acordo com as respostas coletadas junta a Polícia Militar também foi 

analisada a questão de barreiras dentro na instituição quanto a melhoria do processo. 

Dentro do Ministério Público o processo também é oneroso, segundo respostas 

do questionário foi percebido que a falta de celeridade do processo poderia levar ao 

descrédito quanto a efetividade das medidas protetivas as vítimas. 

Com as vítimas o questionário conseguiu verificar que a demora no retorno das 

informações do processo além de aumentar a janela de risco a sua integridade, levava ao 

questionamento quanto a efetividade da Medida protetiva assunto este que era relatado as 

guarnição da Polícia Militar para informar o Ministério Público. 

        Nos três cenários nota se a visão que uma melhoria no fluxo de troca de 

informações teria impacto direto na produtividade e diminuição da janela de risco a vítima. 
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6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA 

 

Foi proposto a melhoria do fluxo de informações entre os personagens 

envolvidos no processo de fiscalização de medidas administrativas. Sendo que cada 

personagem deve participar com a sua demanda dentro da estrutura do sistema que foi 

proposto para integrar, tendo em vista a fiscalização das medidas ser uma tarefa que precisa 

de celeridade.  

Será dividida em etapas o processo de melhoria, sendo: 

a) Configuração do ambiente para uso – Será realizada a configuração do 

sistema para o uso, verificando situações de segurança e desempenho. 

b) Reunião de alinhamento com os órgãos envolvidos no processo – A 

realização de uma reunião de alinhamento é necessária para que sejam sanadas 

as dúvidas dos usuários quanto ao funcionamento do sistema. 

c) Treinamento dos usuários – Após a explicação do funcionamento do sistema 

será realizado o treinamento em ambiente de testes dos usuários para a 

ambientação ao uso do sistema. 

d) Implementação do Projeto Piloto em uma determinada área – Será 

determinada uma área para que seja implantado o projeto piloto que irá servir 

como uma base de testes por um período determinado. 

e) Avaliação do desempenho no Projeto Piloto – Após o fim do período de 

testes com o projeto piloto o será feita uma reunião de avaliação de 

desempenho do sistema para sanar eventuais problemas. 

f) Alinhamento de estratégias após avaliação –Sendo concluída a avaliação do 

projeto piloto serão reunidas todas as equipes novamente e será definido o 

cronograma de implantação 

g) Implantação do sistema – Tendo o cronograma de implantação definido é 

feita a implantação do sistema nas unidades. 
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6.2 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Concluindo todos objetivos da proposta de melhoria espera se obter como 

resultado uma celeridade na questão da fiscalização das medidas protetivas nos locais onde 

o sistema será utilizado. 

Com essa celeridade também se espera a integração dos órgãos envolvido na 

fiscalização e melhoria na troca de informação entre estes. 

Atingindo estes objetivos tem por consequência a redução a janela de risco das 

vítimas, trazendo um grande benefício social e fazendo com que estas se sintam mais 

protegidas. 

 

6.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA 

 

A viabilidade do projeto está diretamente ligada as etapas consideradas no item 

6.1, tendo em vista que a proposta depende de mais de um personagem que atualmente não 

trabalham interligados e após o processo a atividade de um irá impactar na atividade do outro. 

 

Item Humanos TI Financeiros Viável 

Configuração do ambiente para uso  x x x 

Reunião de alinhamento com os órgãos 

envolvidos no processo 
x   x 

Treinamento dos usuários x x  x 

Implementação do Projeto Piloto em uma 

determinada área 
x x  x 

Avaliação do desempenho no Projeto 

Piloto 
x x  x 

Alinhamento de estratégias após avaliação x x  x 

Implantação do sistema x x  x 

 

A prioridade no atendimento de fiscalização das Medidas Protetivas visa ao 

mesmo tempo fornecer informações que irão embasar decisões mais precisas e prestar o 

suporte as vítimas, neste contexto a gerencia do fluxo de informações é fator preponderante 

dentro do processo agilizando a troca de informações e integrando os órgãos envolvidos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Relacionando os objetivos com a proposta fica claro que o projeto atua propondo 

a melhoria dos processos e gerenciamento de atividades com o intuito de otimizar as tarefas 

e mensurar rotinas que são fundamentais dentro do processo de fiscalização. 

Os obstáculos do projeto recaem sobre a integração dos órgãos envolvidos e 

aceite por parte dos batalhões de Policia Militar e comarcas do estado, para que a 

comunicação entre os órgãos flua normalmente. 

Com as pesquisas e apresentação da proposta nos locais de pesquisa, sempre 

obteve se um retorno muito positivo quanto a melhoria proposta com o projeto, e todos se 

colocaram disponíveis e receptivos a novidade. 

O retorno positivo dos entrevistados, as informações coletadas e a abrangência 

da pesquisa realizada trazem um horizonte de mudanças a ser considerado, com um período 

de implantação curto e aumento na efetividade dos canais de atendimento, trazendo 

benefícios para a parte mais vulnerável, as Vítimas. 

Diante deste contexto a implantação do sistema é uma alternativa viável e de 

grande ganho para todos os envolvidos no processo aumentando a produtividade e 

organização do trabalho.  
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