
 

Programas priorizados nas oficinas do evento de Planejamento Estratégico 

Temática: Violência Doméstica e Vítimas 

 

A. Especialização na área com estruturação e valorização de promotorias e varas com 

atribuição exclusiva, ampliando a estrutura de trabalho, recursos humanos e materiais 

para melhor atendimento 

Ações sugeridas 

I. Aumentar recursos humanos para atuação na violência doméstica 

II. Melhorar instalações físicas da promotoria de justiça de modo a que exista 

setor de acolhimento 

 

B. Aproximação do MP com as vítimas por meio de acolhimento, equipes da rede e 

servidores do MP qualificados com criação de canais de atendimento com ampla 

divulgação 

Ações sugeridas 

I. Implementar capacitação permanente para a atenção às vítimas (Ex. Projeto 

Fale com Elas) 

II. Obrigatoriedade na implementação do "Projeto Fale com Elas"; servidores 

podendo trabalhar remotamente 

 

C. Capacitação e qualificação permanente de membros e servidores, inclusive de forma 

interdisciplinar, para acolhimento das vítimas de violência doméstica (Capacitações 

integradas com a rede) 

Ações sugeridas 



I. Organizar banco de dados, jurisprudência, doutrinas e material de apoio para 

capacitação permanente 

II. Criar grupo de facilitadores para trabalhar nas regiões administrativas 

capacitando membros e servidores a melhor acolher a vítima 

 

D. Fomento de ações integrativas e aprimorar o fluxo de trabalho com a rede, as 

promotorias de justiça da infância e da família e delegacias de polícia e brigada militar 

Ações sugeridas 

I. Fortalecer o GEPEVID, que auxilía todas as PJ's a articular as redes 

II. Capacitar a rede por equipe interdisciplinar no GEPEVID 

 

E. Indução de atuação nas escolas com relação à violência doméstica (Prevenção/detecção) 

Ações sugeridas 

I. Disponibilizar material educativo (cartilhas) e vídeos para as escolas 

II. Realizar capacitações aos professores das redes de ensino durante o ano 

letivo por EAD ou presencial 

 

F. Aproximação do MP às vítimas e efetivação dos direitos processuais e materiais 

Ações sugeridas 

I. Criar e distribuir materiais educativos sobre direitos das vítimas 

II. Colocar em prática os programas de atendimento à vítima de VD no MP 

 

G. Fomento à implantação das redes de enfrentamento, bem como qualificá-las 

Ações sugeridas 

I. Fomentar criação das redes de atendimento à mulher em todas as comarcas 

com apoio do GEPEVID 

II. Criar grupos reflexivos de gênero (Vítima e ofensor) 

 



H. Capacitação de membros e servidores para atuação com a temática da violência 

doméstica 

Ações sugeridas 

I. Promover anualmente seminários, cursos, com a temática da VD 

II. Capacitação para promotorias criminais com perspectiva de gênero 

(membros/servidores) 


