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Informações detalhadas sobre a prática 

 

Finalidade 

Dar celeridade e facilitar o acesso à justiça a mulheres que precisam de uma ordem de proteção 

imediata.  

 

Passo a passo para a implantação 

    Foi celebrado um protocolo de atuação entre as juízas do I Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, a DEAM – Centro, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Nesse 

protocolo, cada parceiro tem sua atribuição determinada, ou seja, o que cada um deve fazer, a fim de 

dar maior celeridade ao atendimento à vítima de violência doméstica e familiar.  

    A mulher vítima de violência noticia o fato à autoridade policial que lavra o registro de ocorrência. 

Se a mulher necessitar de medida de proteção de urgência prevista na Lei Maria da Penha, ela é 

encaminhada imediatamente ao I Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

(JVDFM). Ao chegar na unidade, ela é atendida por uma equipe multidisciplinar que preenche um 

formulário próprio com dados pessoais e com a mecânica delitiva. Em seguida, a mulher é 

encaminhada à Defensoria Pública para atendimento jurídico e por fim os autos são levados à 

conclusão. A juíza decide e a mulher já sai na hora com a medida de urgência em mãos, e os oficiais 

de justiça cumprem no mesmo dia as decisões da medida. Os processos levam uma tarja violeta para 

serem identificados e processados com rapidez. 

 



Resultados alcançados 

- Houve 50% de aumento de mulheres que procuraram o juizado apenas no primeiro mês. 

- Redução do tempo entre a data do fato e a apreciação pelo juiz da violência doméstica. 

 

Fonte 

Site do Instituto Innovare, disponível em: http://www.premioinnovare.com.br/praticas/projeto-

violeta-20140527232412433005 
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