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1. IDENTIFICAÇÃO: 

A partir da articulação entre Juízes, membros do Ministério 
Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Delegadas envolvidas na rede 
de proteção à mulher, será promovida a otimização na apreciação e 
deferimento das liminares em Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da 
Penha.  

 

2. CONSIDERAÇÕES: 

Conforme é cediço, as Medidas Protetivas de Urgência previstas 
na Lei Maria da Penha são medidas de natureza eminentemente cautelar. 
Como consequência dessa “cautelaridade”, a concessão das medidas reclama 
a presença dos dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina 
processualista, quais sejam: Periculum in mora: receio que a demora da 
decisão judicial cause dano grave ou de difícil reparação. Fumus bonis iuris: 
indício de que o direito pleiteado de fato existe.  

Ocorre que intensos debates surgiram tanto em âmbito doutrinário 
quanto jurisprudencial, acerca da autonomia das Medidas de Cautela. E o 
referido assunto (autonomia), releva-se imprescindível à compreensão da 
importância das Medidas.  

Inicialmente fixou-se o entendimento, hoje superado, da simples 
Instrumentalidade das Medidas Protetivas. Para a referida corrente, as Medidas 
Protetivas teriam um caráter acessório, instrumental, objetivando, tão somente 
garantir a segurança das vítimas no curso de um processo criminal. (TJ-MG 
- Apelação Criminal : 10209120108508001 MG 01/07/2014)  

Todavia, a jurisprudência atual revela a extrema importância das 
Medidas de Urgência, ao fixar a sua ampla e incontestável Autonomia (STJ 
REsp 1419421 /GO). Conforme a melhor doutrina:  

"O fim das medidas protetivas é proteger direitos 
fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 
situações que a favorecem. Não são, necessariamente, 
preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 
processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A)  

Desta feita, vencido o raciocínio da simples instrumentalidade das 
Medidas Protetivas, e partindo-se para o entendimento de que as mesmas 
visam “proteger direitos fundamentais”, caberá ao Sistema de Proteção 
conferir máxima efetivação ao texto da Lei Maria da Penha, agindo em 
cooperação, no sentido de garantir maior celeridade na apreciação e 
deferimento dos referidos pedidos.  
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3. OBJETIVO: 

Pelo exposto, vê-se que o presente projeto visa conferir maior 
celeridade na apreciação das medidas protetivas, por isso a proposta é reunir, 
no mesmo local, representantes do Judiciário, Ministério Público, Defensoria e 
Polícia Civil, para que, em sistema de Cooperação, providenciem a pronta 
avaliação dos pleitos de liminares em Medidas Protetivas.  

 Desta forma, a vítima doméstica, tão logo preste esclarecimentos 
sobre a violência sofrida e, obviamente, manifeste o desejo de receber a 
proteção do Estado através das Medidas plasmadas no art. 22 e ss. da Lei 
Maria da Penha, terá o seu pleito imediatamente apreciado.  

Assim, busca-se, primeiramente, (i) garantir a máxima 
efetivação da Lei da Maria da Penha. Outrossim, visa-se (ii) evitar o calvário 
enfrentado pela mulher vítima de violência, que muitas vezes precisa 
procurar várias instituições para ver o seu pleito deferido, em uma verdadeira 
revitimização implementada pelo Estado.  

 

4. METODOLOGIAS/ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: 

A operacionalização deste projeto se efetivará de forma articulada 
e integrada com as Varas de Violência doméstica e familiar contra a mulher, 
Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual (NAEM) e Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher, todos engajados em prol da proteção 
e defesa da mulher. 

O local de atuação será no PROPAZ-Mulher, o qual possui 
estrutura para receber todos os envolvidos, quais sejam: 

1) um Juiz de direito 

2) um membro do Ministério Público Estadual 

3) um Defensor Público Estadual 

4) Delegadas de Polícia 

5) um Oficial de Justiça.  

6) Um analista jurídico, vinculado ao Tribunal de Justiça. 

7) Equipe multidisciplinar vinculada à Vara do juiz escalado, se 
necessário. 

O atendimento se dará da seguinte forma: (i) A Delegada recebe 
a vítima, colhe o Termo de Declarações e indaga do interesse de requerer 
Medidas Protetivas; (ii) Após o requerimento de Medidas Protetivas, caberá ao 
Juiz analisar imediatamente o pedido liminar, determinando, conforme o caso, 
o seu cumprimento, com o auxílio de Oficial de Justiça. (iii) Após a referida 
decisão, caberá ao membro do Ministério Público tomar ciência da referida 
liminar, requerendo as providências que entender de direito, conforme o caso. 
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(iv) Após parecer ministerial, os autos serão encaminhados ao Fórum Criminal, 
que realizará a distribuição do feito entre as três varas existentes.(v) Por fim, 
caberá ao membro da Defensoria Pública prestar assistência jurídica à vítima, 
em especial nos casos de crime de Ação Penal Privada, sem prejuízo da sua 
legitimidade para requerer Medidas Protetivas. 
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ANEXO I 

 

PROVIMENTO N º xxx/2015- CJRMB 
 
 

A Excelentíssima Desembargadora XXXXXXXXXXXXXXXXX, Corregedora de 

Justiça da Região Metropolitana de Belém, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO que a Lei nº 5.008, de 1981, Código Judiciário do Estado, 

em seu artigo 159, confere ao Corregedor, o direito de delegar poderes a 

Juízes de Direito a exercerem missões que lhe compete; 

CONSIDERANDO que o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, em seu artigo 54, inciso XVIII, aduz que compete ao 

Corregedor manifestar-se sobre os serviços de plantão nos Foros e atribuição 

dos respectivos Juízes; 

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar a apreciação de medidas 

protetivas em favor de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. 

RESOLVE: 

Art. 1º - O regime de Deslocamento de Serviço, perante o PROPAZ-Mulher, 

será feito mediante escala entre os Juízes titulares das Varas do Juizado de 

Violência doméstica e Familiar contra a Mulher, de Segunda a Sexta-Feira. 

Art. 2º- Para os fins deste Provimento: 

I,. Entende-se por “juiz escalado”, aquele com atuação em Vara de Violência 

doméstica, que tenha sido deslocado para atuar perante o PROPAZ-Mulher, 

de acordo com a escala prevista no art. 7º. 

II. Entende-se por “juiz plantonista”, aquele responsável por apreciar os 

feitos urgentes, distribuídos após as 14 horas. 

Art. 3º - O serviço de atendimento às vítimas no PROPAZ-Mulher contará com 

os agentes que atuam no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra 

a mulher, a saber:  

I. Um Juiz de Direito, titular de Vara do Juizado de Violência Doméstica 
II. Um Promotor de Justiça, titular de Cargo na Promotoria de Violência 

Doméstica 
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III. Um Defensor Público com atuação no NAEM. 
IV. Delegadas de Polícia 
V. Um Oficial de Justiça. 
VI. Um Analista Jurídico, lotado no PROPAZ 
VII. Um estagiário de Direito, lotado no PROPAZ 
VIII. Equipe Multidisciplinar, apenas quando o juiz escalado entender 

necessário. 
Parágrafo Único. Os agentes referidos nos incisos do presente artigo ocuparão 

as instalações físicas já disponibilizadas pelo PROPAZ- Mulher. 

Art. 4º - A competência dos Juízes em regime de Deslocamento será adstrita à 

apreciação de liminar em Medidas Protetivas. 

Parágrafo Único: Os atos praticados pelos Juízes escalados, não os vincularão 

aos respectivos processos 

Art. 5º- Os feitos apreciados no Regime de Deslocamento de Serviço serão 

distribuídos, no dia subsequente, entre as três Varas do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

Art. 6º - Os pedidos liminares de Medidas Protetivas realizados após às 14h, 

serão analisados no dia subsequente. 

Parágrafo Único. Constitui exceção à regra estabelecida no caput os casos de 

pedido liminar de Medida Protetiva vinculado à Auto de Prisão em Flagrante, 

caso em que caberá ao Juiz Plantonista apreciar o seu cabimento.  

Art. 7º - O deslocamento semanal dos Juízes ao PROPAZ- Mulher será 

realizado sem prejuízo das suas respectivas pautas de audiência, na forma de 

rodízio, sendo a escala definida da seguinte forma: 

I. Primeira Escala: segunda-feira e terça-feira. 
II. Segunda Escala: quarta-feira e quinta-feira 
III. Terceira Escala: sexta-feira. 

 

Parágrafo Único: A escala será feita de forma que, ao final do mês, todos os 

juízes cumpram um número aproximado de deslocamentos. Para tanto, a 

Terceira Escala, que compreende apenas 1 (um) dia na semana, não poderá 

ser atribuída a juiz específico.  

Art. 8º - Para dar cumprimento imediato às medidas protetivas de afastamento 

do agressor e/ou recondução da vítima ao lar, um Oficial de Justiça deverá ser 

designado para acompanhar o Juiz em serviço no PROPAZ- Mulher. 
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Art. 9º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Belém/PA, 22 de julho de 2015. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


