
Demonstrativo  das  atividades extrajudiciais  desenvolvidas pelo 

Juizado de Violência Doméstica e familiar de João Pessoa-PB. 

 

1.Projetos Desenvolvidos pelos Juizados de João Pessoa e Campina Grande 

Como política de Enfretamento à Violência Doméstica e Familiar no Estado da 

Paraíba,  temos o Projeto Justiça em seu Bairro – Mulher Merece Respeito, 

desenvolvido desde 2013, através do qual levamos o conhecimento da Lei Maria 

da Penha nos diversos seguimentos da sociedade,  através de ciclo de palestras,  

indo desde os  Centros Comunitários de Bairros até o Exército Brasileiro, 

Marinha, Policia Militar, Maçonaria, Rotary Club, Fundação Bradesco, 

Universidades, Escolas  públicas e privadas, Congregações religiosas, 

Faculdades de Medicina, abordando os reflexos da violência  na saúde das 

vítimas,  enfim em todos os espaços onde podemos falar com as pessoas, 

divulgar o conteúdo da Lei, disseminando conhecimento e informação para 

toda a sociedade.  

Participamos, ainda, com o Projeto, em Congressos, Seminários, Conferências, 

ciclo de debates, enfim, em todos os espaços acadêmicos, de estudo e discussão 

da temática da Violência contar a Mulher.  O Projeto Justiça em Seu Bairro - 

Mulher Merece Respeito também funciona no Juizado de Campina Grande. 

Valendo,  registrar que esse Projeto já participou do Prêmio INNOVARE, em 

duas oportunidades, chegando até a segunda fase do certame. 

2.Convênios firmados pelo Tribunal de Justiça da Paraiba 

O Tribunal de Justiça firmou Convênio com a Secretaria de Segurança e Ação 

Social do Estado, para a aquisição de Dispositivo Eletrônico denominado S.O.S. 

MULHER, o qual é concedido às vítimas com Medidas Protetivas, nos casos 

mais graves, de modo a garantir o cumprimento das mesmas, cujo dispositivo 

de proteção deve ser acionado pela vítima, na hipótese de aproximação do 

agressor.  

O TJPB, também firmou, recentemente, Convênio com a Prefeitura Municipal 

de João Pessoa, para trabalharmos juntos na implantação da PATRULHA 

MARIA DA PENHA, a qual será composta por guardas municipais e 

profissionais da área de psicologia e serviço social, para também garantir o 

cumprimento das Medidas concedidas em favor das vítimas, percorrendo 

bairros e dando o devido acompanhamento e orientação às vítimas. Essa 

Patrulha entrará em funcionamento por ocasião do aniversário da Lei, no 

próximo mês de agosto. 



Temos ainda um Projeto em fase de estruturação cujo objetivo é promover a 

capacitação e qualificação das vítimas que perderam o emprego, ou aquelas que 

desejam obter o primeiro trabalho. Esse Projeto está sendo formalizado com a 

Federação do Comércio e outros Entes de Cooperação, como o SESC, SESI e 

SENAI. O recrutamento está sendo feito pela Equipe Multidisciplinar, com 

preenchimento de formulário específico para essa finalidade. O Projeto conta, 

ainda, com o apoio do SEBRAE, que além da sua colaboração dentro do 

empreendedorismo, pode dispor de uma linha de crédito para as vítimas de 

forma orientada.  

 

   

 

 

 

 

 


