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TEMA: Medidas Protetivas de Urgência: questões práticas 

1. DATA: 13/05/2021 

2. HORÁRIO: às 09:30min 

3. ÓRGÃO SOLICITANTE: GABPGJ/ESMP/MA 
4. PÚBLICO ALVO: membros, servidores e estagiários do MPMA.  

MODALIDADE: EAD 

JUSTIFICATIVA 

 
As medidas protetivas de urgência são um dos mecanismos criados pela Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha, 

para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, assegurando que toda mulher, independentemente de 

classe social, raça, orientação sexual, nível educacional, idade e religião, goze dos direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana. De tal modo possam ter oportunidades e facilidades para viver sem violência, com 

a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

 

 

TEMAS ABORDADOS E METODOLOGIA 

 

O evento será realizado na modalidade de educação à distância, e poderá ser acessado via dispositivos móveis 

ou computador, por meio do Google Meet. A carga horária total do evento será de 02 (duas) horas. Este formato 

de transmissão permite a interação dos participantes, recriando as condições de um encontro presencial, ao 

dinamizar a troca de conhecimentos e favorecer o debate ao final das exposições temáticas, serão realizadas 

explanações teóricas sobre o tema, com recursos que possibilitem a construção das melhores práticas referentes 

à temática, com base na troca de experiência entre os participantes. O link para acesso à sala virtual será 

encaminhado para os inscritos no dia do evento. 

 

 

OBJETIVO 

Abertura  
 Dr. Eduardo Jorge Hiluy Nicolau 

● Procurador-Geral de Justiça MPMA. 

 

Dra. Karla Adriana Holanda Farias Vieira - IGUALDADE DE GÊNERO (15 MIN)  

● Promotora de Justiça Titular da 15ª Promotoria Cível de São Luís/MA, 5ª Promotora de Justiça das 

Famílias de São Luís/MA;  

● Mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Doutora em Direitos Humanos pela 

Universidade de Salamanca/Espanha; 

● Membra do Centro de Estudios de la Mujer da Universidad de Salamanca, Investigadora do Programa 

Interdisciplinar de Doutorado "Pasado y presente de los Derechos Humanos";  

● Diretora da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão; 

● Professora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão;  

● Membra do Instituto Brasileiro de Direito de Família. 
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PALESTRANTES 

 

Selma Regina Souza Martins 

● Promotora de Justiça Especializada na Defesa da Mulher; 

● Especialista em Processo Civil, Penal e Constitucional – LFG. 

 

Kazumi Tanaka 

● Delegada de Polícia Civil; 

● Coordenadora das delegacias de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher do Estado do 

Maranhão. 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

● Participação em sala virtual; 

● Engajamento dos participantes nos debates a serem travados sobre as temáticas abordadas. 

  


