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Notícias
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Juizado De Violência Doméstica de Campina tem quase
800 processos

Próximo de completar os quatro primeiros meses de atividades, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher de Campina Grande já cadastrou 729 processos. Neste mesmo período, foram realizadas 57 audiências e
proferidas 39 sentenças, além de 759 feitos despachados. No dia 30 de janeiro, será feita a instalação do Juizado da
Mulher da Comarca da Capital.

O juizado iniciou as atividades com 400 processos, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, advindos de
varas criminais. No dia 26 de outubro de 2011 foram realizadas as primeiras audiências, todos os casos relacionados a
lesão corporal leve e ameaça.

Segundo a juíza Renata Assunção, titular do 4º Juizado Auxiliar, a audiência preliminar ocorre apenas com a presença das
vítimas. É o momento em que se toma conhecimento das circunstâncias do caso e a mulher é assistida pela equipe
multidisciplinar, que a auxilia na tomada da decisões, de acordo com cada caso. Posteriormente, os agressores são
intimados para prestar e receber os esclarecimentos necessários sobre o decurso da ação.

O juizado atende regularmente, nas terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 14h, no prédio da Facisa, à rua Carlos
Chagas, nº47, Bairro do São José em Campina Grande-PB.

 

Fonte: Gecom/TJPB
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