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INTRODUÇÃO 
 Esta Cartilha explica como informar casos de violência doméstica ou familiar 

contra a mulher nos processos encaminhados para a perícia, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Sergipe. Adicionalmente, a Cartilha demonstra como 

consultar processos inseridos nestes casos em um determinado período.  

 O presente documento se justifica em razão da necessidade de ampliar e 

otimizar o controle dos processos com violência doméstica, contribuindo para 

aperfeiçoar a prestação de contas e o trabalho de todos os órgãos da rede de 

proteção à mulher, a exemplo da Coordenadoria das Mulheres, das Delegacias 

Especializadas, da Coordenadoria de Perícias e as Unidades Jurisdicionais do Estado 

de Sergipe. 

 A Cartilha tem como público-alvo principal  

 Os servidores das Unidades Jurisdicionais, responsáveis pela solicitação de 

perícias; 

 Os peritos que atuam em processos do Poder Judiciário de Sergipe; 

 Os servidores da Central de Perícias do TJSE; 

  Os juízes e servidores vinculados à Coordenadoria das Mulheres do TJSE; 

O primeiro tópico explica como cadastrar o assunto “violência doméstica” no 

momento da geração do processo. O segundo mostra ao servidor do cartório 

judicial como informar casos desse tipo ao solicitar a perícia. O terceiro tópico 

mostra ao perito como informar a existência de violência doméstica ao concluir a 

perícia. Em seguida, mostramos como consultar processos com violência doméstica 

na Unidade Jurisdicional e no Sistema de Agendamento de Perícia. 

Boa Leitura! 
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1. INFORMAÇÃO DO ASSUNTO NO CADASTRO DO PROCESSO 
 

Uma das formas de explicitar que um processo está relacionado a caso de 

violência doméstica contra a mulher é durante a geração ou alteração do processo, 

em que o usuário pode incluir o assunto “Violência Doméstica Contra a Mulher 

(10948)”, seguindo o caminho “Direito Civil >> Família >> Violência Doméstica 

Contra a Mulher”, conforme mostra a figura abaixo: 

 
Figura 1: Indicação do assunto "Violência Doméstica Contra a Mulher" durante o cadastro do processo 

 

Este seria o cenário ideal, pois permite resgatar, posteriormente, todos os 

processos em que foi anotado o assunto “violência doméstica contra a mulher”. 

Porém, muitas vezes, os casos de violência doméstica são detectados em 

outras oportunidades, como por exemplo, durante solicitação ou conclusão da 

perícia. Os tópicos a seguir mostram como o servidor do cartório pode informar 

casos de violência doméstica durante a solicitação da perícia e como o perito pode 

informá-los no momento da conclusão da perícia. 

 

  



 
Poder Judiciário do Estado de Sergipe 

Diretoria de Modernização Judiciária 
 

 

 

2. INFORMAÇÃO DURANTE A SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA 
 

A solicitação de perícia, de qualquer tipo, é feita através do menu “Cartório 

>> Exames >> Perícia >> Solicitação”. 

Na tela de solicitação da perícia, a depender da especialidade1 escolhida pelo 

usuário, o sistema pergunta se a marcação da perícia está sendo feita em razão de 

um caso de violência doméstica ou familiar contra a mulher, conforme tela abaixo: 

 

Figura 2: Informação de caso de violência doméstica no cartório 

 Assim, antes de confirmar a solicitação de perícia, o usuário terá que 

informar se se trata de uma solicitação relativa a caso de violência doméstica ou 

                                                           
1 Objetivando otimizar o cadastro o registro de casos de violência doméstica, a pergunta só irá para os seguintes 
tipos de perícia: Audio-fonográfica, Cardiologia, Cirurgia Geral e Proctologia, Cirurgião Plástico, Clínica Médica, 
Depoimento Especial, Dermatologista, Documentoscopia, Grafoscópia, Papiloscopia, Documentólogo, Fisioterapia, 
Gastroenterologia, Grafotécnico, Neurologista, Odontologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, 
Psicologia, Psicosocial, Psiquiatrica, Serviço Social e Urologia. 
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familiar contra a mulher. Esta marcação alimenta uma tabela, cujos dados podem 

ser resgatados posteriormente.  

Atenção! O sistema bloqueia a confirmação da solicitação enquanto o 

usuário não responder à pergunta colocada. Caso o usuário clique no botão 

“Confirmar solicitação” sem responder à pergunta, aparecerá uma caixa de diálogo 

com a seguinte advertência: 

 

Figura 3: Caixa de diálogo para obrigar o usuário a informar se há caso de violência doméstica 

 

  



 
Poder Judiciário do Estado de Sergipe 

Diretoria de Modernização Judiciária 
 

 

3. INFORMAÇÃO DURANTE A CONCLUSÃO DA PERÍCIA 
 

Outra oportunidade para informar a existência de caso de violência 

doméstica é durante conclusão da perícia pelo profissional vinculado, dentro do 

Sistema de Agendamento de Perícias (SAP). Assim, na tela de realização do 

procedimento, sempre que o perito escolher “Conclusão de Perícia” como tipo de 

procedimento que enseja eventuais casos de violência doméstica (vide nota de 

rodapé 1 acima), o Sistema irá inserir automaticamente a pergunta “Esta perícia 

refere-se a violência doméstica ou familiar contra a mulher?”.  

 

 

Figura 4: Interface de realização do procedimento, onde aparece a pergunta sobre violência doméstica 

 

Portanto, sempre que, durante a realização da perícia, o profissional detectar 

casos dessa natureza, deverá responder “Sim”. 
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4. CONSULTA A PROCESSOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA 

UNIDADE SOLICITANTE 
 

No Sistema de Controle Processual (SCP), o caminho para consultar os 

processos em que foi respondido “sim” para a pergunta sobre violência doméstica 

é o seguinte: Menu “Consultas >> Processos >> Perícias com Violência Doméstica”. 

O usuário deve informar o período da consulta, conforme tela abaixo:  

 

Período: 

 

Figura 5: informação do período de consulta 

 

A partir desses dados, sistema irá “retornar” todos os processos da unidade 

jurisdicional, que foram encaminhados para a perícia com a marcação “sim”, para 

a pergunta inserida antes da confirmação da perícia ou cujas perícias foram 

concluídas pelo perito com resposta “sim” à pergunta, conforme tabela abaixo:  

 

Ord. Processos  Competências

  

Classe / Assunto  
Data da 

solicitação  

Data do 

retorno  
Especialidade

 

Perito  

1 
201510400300 

(A)   
4ª Vara Cível 

Procedimento ordinário  / 

Investigação de 

Paternidade 

10/05/2015 18/05/2015 Psicologia 

José Maria 

2 
201411300852 

(A) 
3ª Vara Criminal Ação Penal / Roubo 11/06/2015 07/07/2015 Serviço Social 

Maria José 

3 
201576101056 

(J) 
Cumbe 

Alimentos / Revisão de 
alimentos 

05/08/2015 06/09/2015 Dermatologia 
Sabastião 

Dantas 

Legenda: (A) = andamento | (J) = Julgado 
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5. CONSULTA A PROCESSOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO SISTEMA 

DE AGENDAMENTO DE PERÍCIAS 
 

A consulta a processos com casos de violência doméstica pode também ser 

feita dentro do Sistema de Agendamento de Perícias (SAP), através do menu 

“Relatórios >> Perícias com Violência Doméstica”, conforme recorte abaixo:  

   

 

 

Ao selecionar esta opção, o Sistema exibe a tela a seguir, em que o usuário 

da Gerência de Perícias deverá escolher, inicialmente, o período da consulta, 

conforme recorte abaixo:   

 

 

Figura 7: Escolha do período de consulta 

Figura 6: inclusão de item no menu "Relatórios" 
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Em seguida, deverão ser informadas as unidades jurisdicionais a que se 

relacionam a pesquisa: 

  

Figura 8: Seleção das unidades jurisdicionais 

 

Em resposta, o Sistema exibe todos os processos das unidades jurisdicionais 

selecionadas que, no período escolhido, tiveram casos de violência doméstica 

informados através da resposta “sim” à pergunta apresentada nesta cartilha. 

 

 

 

 O relatório exibe, além do número dos processos, a unidade jurisdicional 

vinculada, a classe processual, a data da solicitação da perícia, a data do 

retorno/conclusão, a especialidade acionada e o nome do perito responsável. 


