Apresentação
A violência doméstica contra a mulher é um indesejado
fenômeno social que não escolhe raça, idade, escolaridade, etnia,
condição econômica ou qualquer outro diferencial. Infelizmente,
nenhuma mulher tem segurança de que não será vítima deste
tipo de violência, em algum momento da vida, sendo esta a
principal causa dos crimes de feminicídio no mundo.
Malgrado a violência doméstica contra a mulher seja um dos
assuntos muito trabalhados na mídia, pouco se aborda acerca da
Rede de proteção às mulheres em situação de violência,
conﬁgurando o acesso às informações referentes a locais onde a
mulher, ou alguém por ela, possa procurar ajuda, conhecidas
como Rede de enfrentamento e Rede de atenção, fundamentais
para tornar visível esse tipo de violência e, com essa atuação
especializada, coibir a prática de agressão, fazer cessar a que
estiver ocorrendo e até mesmo, no grau máximo, evitar a
violência letal - o feminicídio.
Para isso, precisamos que este tipo de informação alcance não só
as mulheres, mas toda a sociedade.
Observando a necessidade de divulgação de endereços e meios
de comunicação, a Coordenadoria da Mulher do TJBA e a
Diretoria de Primeiro Grau – DPG, elaboraram esta cartilha que
traz informações importantes para o acolhimento da mulher em
situação de violência doméstica na Bahia.
Se você teve acesso a esta cartilha, compartilhe-a. Vamos juntos
criar uma rede de informações!

Nágila Brito
Presidente da Coordenadoria da Mulher do TJBA

Se a violência estiver acontecendo

Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher
O ligue 180 é um canal de denúncia que presta uma escuta e
acolhimento especial para mulheres em situação de violência. Este
serviço registra e encaminha as denúncias de violência contra a
mulher aos órgãos competentes, fornecendo, ainda, informações
sobre os direitos das mulheres e serviços disponíveis. A denúncia
pode ser anônima e a ligação é gratuita. O canal funciona todos
os dias, 24h.

Ligue 190 - Polícia Militar da Bahia
A mulher ou qualquer outra pessoa que presencie alguma situação
de violência, deve pedir ajuda por meio do ligue 190. Após a ligação,
uma viatura da Polícia Militar será encaminhada para o local da
ocorrência. O serviço funciona todos os dias, 24h e a ligação é
gratuita.

Se a violência já aconteceu
A mulher deverá registrar ocorrência policial na DEAM mais
próxima ou em qualquer outra Delegacia Territorial e, se desejar,
pedir medida protetiva de urgência.

CAPITAL
● Delegacia da Mulher (DEAM) – Brotas: (71) 3116-7000 / 7001 e
3116-7003
● Delegacia da Mulher (DEAM) – Periperi: (71) 3117-8203 / 3117-8206
e 3117-8217

● Delegacia da Mulher Itabuna: (73) 3214-7822
● Delegacia da Mulher Ilhéus: (73) 3234-5273/5274/5275
● Delegacia da Mulher Teixeira de Freitas: (73) 3292-3651
● Delegacia da Mulher Porto Seguro: (73) 3268-8613
● Delegacia da Mulher Paulo Afonso: (75) 3282-5362
● Delegacia da Mulher Alagoinhas: (75) 3422-8455
● Delegacia da Mulher Candeias: (71) 3601-8785/8786/8787/8788
● Delegacia da Mulher Barreiras: (77) 3613-9860
● Delegacia da Mulher de Jequié: (73) 3163-1050/1052/1053

www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br

DENÚNCIAS PELA MULHER OU TERCEIROS

Ligue 190 (Polícia Militar) ou 180 (Central de atendimento à Mulher).

WhatsApp (71) 3117-2815 ou www.mulheres.ba.gov.br (Zap Respeita as
Mina)

Forma de registrar a
ocorrência

PRESENCIAL.
Em uma Delegacia de Polícia,
preferencialmente na Delegacia da
Mulher.

PELO SITE.
www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br

● No momento do Registro da Ocorrência informe seu contato
(tel, whatsapp e e-mail) atualizado, pois isso é indispensável
para o andamento e acompanhamento da sua medida
protetiva, e das investigações do seu caso.

1. Você pode pedir medidas protetivas no momento do registro
de ocorrência policial.
2. Por meio de Advogado(a) ou da Defensoria Pública

DISQUE DEFENSORIA 129 (apenas de telefone ﬁxo) ou 0800 071
3121, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h30 (capital e
interior).
https://agenda.defensoria.ba.def.br/ - Horário – 8h às 17h
NUDEM – Núcleo de Defesa da Mulher
Endereço: Avenida Ulisses Guimarães, 3.386, Edf. MultiCab
Empresarial, 3º andar, Sussuarana, Salvador – BA
Telefones: (71) 3117-9178 / 3117-9179

3. Através do Ministério Público
MINISTÉRIO PÚBLICO: 0800 642 4577
Grupo de Atuação em Defesa da Mulher – GEDEM (71) 3103-6406

Como saber se a medida protetiva
foi concedida?
1. Se você informou seu telefone, WhatsApp ou e-mail quando fez o
pedido de medidas protetivas, nós lhe enviaremos a decisão do(a)
juiz(a) através de uma dessas formas de contato, em até 48h do
recebimento do pedido.

2. A comunicação também poderá ser feita por Oﬁcial de Justiça.
O(a) ofensor(a) também será comunicado(a) da decisão.
Lembre-se: não entre em contato com ele/ela.

3. A decisão de Medida Protetiva de Urgência é incluída no sistema
e, se você precisar de ajuda, a Polícia já estará ciente da decisão.

4. Sempre que precisar, você pode entrar em contato com a Vara de
Violência Doméstica contra a Mulher, por meio dos contatos a
seguir:

CAPITAL

1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Telefone/WhatsApp: (71) 3320-9718
E-mail: 1vdfcm@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8393068

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
E-mail: salvador2vvidomfamcm@tjba.jus.br
Telefone: (71) 3232-7001
Telefone: (71) 99723-2708
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8378747

3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Telefone: (71) 3366-0234/3604
E-mail: 3vjp@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://guest.lifesizecloud.com/9321304

4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Telefone: (71) 3320-6824
E-mail: 4vvdmulher@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8393096

INTERIOR

Comarca de Camaçari
Vara de Violência Doméstica - (71) 3621 8721 e (71) 9 9700-4592
(WhatsApp)
E-mail: cvvfamiliar@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8378159

Comarca de Feira de Santana
Vara de Violência Doméstica - (75) 3614-5835 e 3624-9615
E-mail: varadamulherfsa@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8431878

Comarca de Juazeiro
Vara de Violência Doméstica - (74) 3614-7142 e (74) 98843-6224
(WhatsApp)
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8394062

Comarca de Vitória da Conquista
Vara de Violência Doméstica - (77) 3425-8980/8349 e (77) 9 9874-3131
(WhatsApp)
E-mail: vvcmconquista@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8368046

Comarca de Teixeira da Freitas
2ª Vara Crime Privativa de Violência Doméstica - (73) 3291-5373 e (73)
3292-8917
E-mail: tfreitas-2vcrimepvd@tjba.jus.br

● Horário de funcionamento do balcão: de 09 às 14 horas

1. Se o descumprimento estiver acontecendo, ligue 180/190

2. Após o descumprimento, você deverá registrar uma ocorrência
policial e entrar em contato com a Defensoria Pública ou com
seu/sua Advogado(a), que comunicará ao juiz o descumprimento
da medida protetiva..

● Entrar em contato com a Vara de Violência Doméstica contra a
Mulher, onde estiver o seu processo, e justiﬁcar a necessidade,
informando o motivo da manutenção do perigo e, se for o caso de
novos fatos, apresentar a ocorrência policial.

● Procurar a Defensoria Pública, seu/sua Advogado(a) ou o
Ministério Público, que, por sua vez, farão o pedido ao Juiz.

● Acessar o Portal da Coordenadoria da Mulher e solicitar a
prorrogação da Medida Protetiva por meio da ferramenta “Dilação
de Medida Protetiva”
https://medidaprotetiva.tjba.jus.br/#/solicitacao-dilatacao

●

Você pode entrar em contato com a Vara onde tramita seu
processo ou com a Coordenadoria da Mulher para informações
sobre os seus processos/medidas protetivas

● Pode pedir a prorrogação das medidas protetivas de urgência
utilizando a ferramenta “Dilação de Medida Protetiva”, disponível
no
Portal
da
Coordenadoria
da
Mulher
(https://medidaprotetiva.tjba.jus.br/#/solicitacao-dilatacao)
ou
entrar em contato com a Vara onde tramita o seu processo.

● Pode também entrar em contato com a Vara onde tramita o seu
processo e requerer a revogação das medidas, se cessada a
situação de violência.

Como falar com as Varas de Violência
Doméstica da Capital?
CAPITAL

1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Telefone/WhatsApp: (71) 3320-9718
E-mail: 1vdfcm@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8393068

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
E-mail: salvador2vvidomfamcm@tjba.jus.br
Telefone: (71) 3232-7001
Telefone: (71) 99723-2708
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8378747

3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Telefone: (71) 3366-0234/3604
E-mail: 3vjp@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://guest.lifesizecloud.com/9321304

4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Telefone: (71) 3320-6824
E-mail: 4vvdmulher@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8393096

Como falar com as Varas de Violência
Doméstica do Interior?

Comarca de Camaçari
Vara de violência doméstica: (71) 3621 8721 e (71) 9 9700-4592
(WhatsApp)
E-mail: cvvfamiliar@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8378159

Comarca de Feira de Santana
Vara de violência doméstica: (75) 3614-5835 e 3624-9615
E-mail: varadamulherfsa@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8431878

Comarca de Juazeiro
Vara de violência doméstica – (74) 3614-7142 e (74) 98843-6224
(WhatsApp)
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8394062

Comarca de Vitória da Conquista
Vara de violência doméstica – (77) 3425-8980/8349 e (77) 9 9874-3131
(WhatsApp)
E-mail: vvcmconquista@tjba.jus.br
Balcão Virtual: https://call.lifesizecloud.com/8368046

Como acessar a Defensoria Pública
e o Ministério Público?

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DA BAHIA:
DISQUE DEFENSORIA 129 (apenas
de telefone ﬁxo) ou 0800 071 3121, de
segunda a sexta-feira, das 8h30 às
14h30 (capital e interior).
https://agenda.defensoria.ba.def.br/
●

Horário – 8h às 17h

NUDEM – Núcleo de Defesa da
Mulher.
Endereço: Avenida Ulisses
Guimarães, 3.386, Edf. MultiCab
Empresarial, 3º andar, Sussuarana,
Salvador – BA
Telefones: (71) 3117-9178 / 3117-9179

MINISTÉRIO PÚBLICO:
0800 642 4577
Grupo de Atuação em Defesa da
Mulher – GEDEM (71) 3103-6406

1. CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER SOTEROPOLITANA IRMÃ
DULCE
RIBEIRA: 71 9611-6581

2. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – LORETA VALADARES
BARRIS: 71 3235-4268/99701-4675

3. CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO À
MULHER – ARLETE MAGALHÃES
FAZENDA GRANDE 2: 71 3611-5305/98791-7817

4. RONDA MARIA DA PENHA
Se você for acompanhada pela Ronda Maria da Penha e
precisar entrar em contato com esta, ligue para 71 999677421

