
PERSPECTIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA
PENHA): ROMPIMENTOS E NOVAS CONFIGURAÇÕES DA 11ª E 22ª

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARINGÁ

Isabela Furlan Rigolin  1  ; Heloise Rosin Cella2, Isadora Vier Machado3

1Pós Graduanda em Direito Constitucional pela Faculdade Damásio. Bacharela em Direito Pela Universidade Estadual de Maringá. Advogada:
isabela.ifr@hotmail.com

2Pós Graduanda em Direito Penal da Faculdade Damásio. Bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Advogada:
heloisercella@gmail.com. 

3Orientadora. Doutora, Professora adjunta no Departamento de Direito Público na Universidade Estadual de Maringá: isadoravier@yahoo.com.br

RESUMO
Trata-se de um projeto  de iniciação científica  que se propôs a,  dentre  toda a rede protetiva que se forma para o
atendimento de mulheres em situação de violência, focar no papel que realizava, à época da pesquisa, a 11ª e a 22ª
Promotorias de Justiça da Comarca de Maringá, para assim suprir a carência de dados de sua própria atuação. Esta
falta compromete a realização de práticas interventivas mais sólidas e integradas às demais instâncias, sendo que o
suprimento destas ajudaria a garantir mais direitos às mulheres da cidade e região. Para o alcance dos objetivos da
presente pesquisa foi apresentado a Lei 11.340/2006, bem como a atuação do Ministério Público. Como metodologia,
utilizou-se no estudo, o método empírico, histórico e comparativo, para que, a partir dos dados coletados em entrevista
com as assessoras de ambas as promotorias, foi possível traçar, comparativamente com os dados anteriores a 2012, as
mudanças positivas, as principais dificuldades práticas e os procedimentos regulares de atendimento.

PALAVRAS CHAVE: Ministério público; Lei Maria da Penha, Violência doméstica e familiar, Comarca de Maringá. 

1 INTRODUÇÃO

A Lei Maria da Penha identifica o Ministério Público como uma das instituições do Estado
brasileiro com a obrigação de atuar no escopo da Lei, tanto na esfera judicial, como na extrajudicial. 

Este deve intervir nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar,
requisitando  força  policial  e  diversos  serviços  públicos,  fiscalizando  os  estabelecimentos  de
atendimento à mulher em situação de violência, além de adotar as medidas cabíveis para sanar as
irregularidades constatadas e cadastrar os casos de violência.1

No ano de 2012, por conta de uma necessidade de fortalecimento da rede de proteção, que
ainda possuía fraturas entre si no que tange ao combate da violência doméstica mesmo depois da
implementação  da  Lei  Maria  da  Penha,  o  Congresso  brasileiro,  via  Câmara  dos  Deputados  e
Senado Federal, constituiu Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) com o objetivo de viajar
a cada estado da federação para descobrir lacunas na aplicação da Lei Maria da Penha.2

Dessa forma, foi  realizado o projeto objetivando o recolhimento de informações quanto à
atuação do  Parquet  na cidade de Maringá após o ano de 2012, almejando suprir a carência de
dados  sistematizados  oficiais  da  cidade  sobre  as  violências  domésticas,  sendo  que  esta  falta
compromete a realização de práticas interventivas mais sólidas e integradas às demais instâncias,
do qual o suprimento ajudaria a garantir mais direitos ás mulheres da cidade e região. O presente,
portanto, se direciona a demonstrar o coletado no decorrer do trabalho e seus resultados

2 MATERIAIS E MÉTODOS

1CASTILHO,  Ela  WieckoVolkmer  de.  A  Lei  Maria  da  Penha  e  as  Políticas  Públicas.  Disponível  em:
http://www.ssp.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=91&id=20355 . Acesso em 03/03/2016
2 SENADO FEDERAL. CPMI violência contra as mulheres. Relatório final. 2012.
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Como metodologia, emprega-se o método empírico, histórico e comparativo, para que, a partir
dos  dados  coletados  em  entrevista  com  as  assessoras  da  11ª  e  22ª  Promotoria  de  Justiça,
possamos traçar, comparativamente com os dados anteriores a 2012, as mudanças positivas e as
principais dificuldades práticas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar da implementação da Lei Maria da Penha ter representado um marco no que tange ao
combate da violência doméstica, ainda existia no país uma necessidade de fortalecimento da rede
de proteção, motivo pelo qual, em 2012, foi constituída a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI).  A  passagem  desta  pelo  Estado  do  Paraná  motivou  outros  acordos  e  políticas
governamentais e em especial um Termo de Cooperação Técnica entre as instituições, incluindo o
Ministério Público Estadual, conforme relatório.

Ainda no Paraná, foi criado naquele ano o Núcleo de Gênero e Enfrentamento à Violência
Doméstica  e  Familiar  contra  a  Mulher,  alterado  posteriormente  para  Núcleo  de  Promoção  da
Igualdade de Gênero – NUPIGE, através da Resolução nº. 3431/2014. Este, vinculado ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Constitucionais (CAOP), visa zelar a implementação
de políticas públicas para mulheres no Paraná,  defender  direitos difusos,  coletivos e individuais
indisponíveis relacionados ao gênero e cuidar das demandas destas questões no Ministério Público.3

No que tange aos efeitos percebidos em Maringá da passagem da CPMI no estado, a cidade
que, desde o ano de 2010 contava com a promotoria da Infância e Juventude: crianças em situação
de risco para cuidar dos casos de violência doméstica, passou a ter a 11ª Promotoria de Justiça
como responsável. Apesar desta ainda não ser exclusivamente voltada à área, trabalha com 70%
dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher na comarca e atende principalmente os
casos em que foi realizado Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher, dificilmente entrando
como parte na ação e realizando denúncias, com exceção nos casos de urgência e que necessitam
de medidas protetivas.

A assessora desta, Daphne Raiocovitch, afirmou em entrevista para o Projeto de Iniciação
Científica que as mudanças foram substanciais. No ano de 2006, diz que não havia assessoria para
promotores e que esse cargo atualmente possui grande relevância na Instituição, pois cuida dos
processos e procedimentos, atendimento ao público e auxilia os estagiários, mantendo a ordem dos
gabinetes quando o Promotor possui  a necessidade de se ausentar para audiências. A área de
informática também era precária, com maquinários ultrapassados e sem profissionais responsáveis
pela mesma.

Recentemente, em novembro de 2014, a 22ª Promotoria de Justiça, da mesma Comarca,
passou a atender 30% dos casos de violência doméstica. A equipe é composta pelo Promotor de
Justiça, uma assessora e duas estagiárias, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde, tendo
como competência principal as fiscalizações das execuções fiscais junto com a VEPMA.

Importante salientar  também que,  anteriormente,  não havia um Juizado Especializado em
Violência Doméstica, sendo este implementado no ano de 2013. Entretanto, a assessora também
entrevistada no Projeto,  Bruna Britto Martins, da 22ª Promotoria,  bem como a já citada Daphne
Raiocovitch, concordam que, embora uma evolução muito positiva tenha ocorrido, ainda existem
falhas a serem corrigidas no âmbito da rede de proteção a mulher. 

3 MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ.  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Direitos
Constitucionais. Disponível em: <http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=72>. Acesso
em: 14/07/2015
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Estas  afirmam que,  muitas  vezes,  os  inquéritos  policiais  demoram a  findar  pela  falta  de
estrutura das Delegacias de Polícia, falta de celeridade processual no âmbito penal e precariedade
de diálogo entre as instituições, restando a necessidade de um maior foco na parte cível e familiar,
com a atuação da Defensoria  Pública nesses casos.  Afinal,  as mulheres,  em grande parte  dos
casos, não possuem instrução e não sabem dos direitos que possuem, além da falta de fiscalização
e controle do funcionamento das medidas protetivas, através da Patrulha da Maria da Penha, que
não existe na cidade.

Dessa forma, vislumbrando-se as respostas colhidas com as assessoras das Promotorias,
corroborando com o conhecimento do trabalho do Ministério Público no âmbito  da Lei  Maria da
Penha, nota-se que, embora inúmeras mudanças tenham ocorrido, há um déficit no funcionamento
da rede como um todo, sendo imprescindível que haja maior comunicação entre as instituições para
que o suporte a vítima de violência doméstica seja eficiente em todos os âmbitos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a pesquisa realizada em ambas as Promotorias, conclui-se que houve grande
avanço a partir do ano de 2012 com a passagem da CPMI pelo Paraná, de modo que a rede de
atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar foi fortalecida e que hoje a
atuação do Ministério Público, especificamente na comarca de Maringá, apresentou melhora.

Percebe-se, não obstante, que apesar das mudanças ocorridas na divisão das promotorias,
ainda não há uma rede fortalecida para tratar dos assuntos referentes à violência doméstica, sendo
que,  segundo  as  entrevistadas,  existe  demasiada  demora  desde  a  realização  dos  Inquéritos
Policiais,  até  no  trâmite  processual,  bem como  uma falta  interligação  de  informações  entre  os
integrantes da rede e o conhecimento da existência desta pela população. 

Dessa forma, verifica-se que, ainda que o Ministério Público se esforce para exercer seu
papel na infindável luta contra esse tipo de violência, o déficit no funcionamento da rede como um
todo  acaba  por  limitar  a  plena  atuação  deste  órgão,  restando  ainda  um  longo  caminho  a  ser
percorrido para que se alcance a devida proteção e atendimento à essas vítimas. 
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