
NUPIGE – NÚCLEO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos

Ofício nº 805/2017 – CAOPJDH-Circular      Curitiba, 07 de agosto de 2017.

Senhor(a) Promotor(a) de Justiça:

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos

Direitos  Humanos,  na  área  de  Direitos  Constitucionais  e  através  do  Núcleo  de

Promoção da Igualdade de Gênero – NUPIGE, vem atuando em demandas de gênero,

especialmente no que tange à defesa dos direitos coletivos e difusos das mulheres e à

efetivação das políticas públicas a elas relacionadas.

A Lei n.º 11.340/2006 - Lei Maria da Penha, em seu artigo 35, II, preconiza

que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover,

no limite das respectivas competências, casas-abrigo para mulheres e seus dependentes

menores em situação de violência doméstica e familiar, cabendo ao Ministério Público,

nos  termos  do  artigo 26,  caput,  e  inciso  II,  da referida  lei, “fiscalizar  os

estabelecimentos  públicos  e  particulares  de  atendimento  à  mulher  em  situação  de

violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou

judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas”.

No início de 2017 foi desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério

Público o 'P  rojeto Igualdade',  com objetivo de contribuir  para a máxima eficácia  da

atuação do Ministério Público na promoção da igualdade de gênero, por meio de 14

atividades, que abrangem inclusive seis ações previstas no Mapa Estratégico Nacional

do Ministério Público também na promoção da igualdade de gênero, razão pela qual,

entre as previstas 14 atividades, que abrangem ações do Mapa Estratégico Nacional do

Ministério  Público,  o ponto  de  n.º  14 estabelece a  ação  de “realizar  inspeções  em

unidades  e  equipamentos  que  executam  serviços  de  abrigamento  às  mulheres  em

situação de violência doméstica e familiar. É recomendável observar as peculiaridades

das mulheres com deficiência, idosas, negras e em situação de rua”.
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Nesse sentido, visando avaliar e monitorar a existência e as condições das

casas-abrigo no Estado do Paraná, nos termos da Resolução nº. 3431/2014 - PGJ, que

cria e define as atribuições do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero no MPPR,

foi instaurado neste Centro de Apoio Operacional o Procedimento Administrativo n.º

MPPR-0046.14.001573-9,  para  acompanhar  a  política  estadual  de  abrigamento  de

mulheres e fornecer subsídios à atuação das Promotorias de Justiça.

Por meio do NUPIGE, compilou-se material de apoio    pa  r  a   a atuação das

Promotorias  de  Justiça  na  inspeção  das  Casas     Abrigos     de  mulheres  em  situação  de

violência, com diretrizes, textos e modelos de roteiro e relatório de inspeção, elaborados

a partir das Diretrizes Nacionais para o Abrigamento de Mulheres em situação de Risco

e  Violência,  pela  então  Secretaria  de  Política  para  as  Mulheres  da  Presidência  da

República.

Então,  tendo  em vista o contido  na Lei  n.º  11.340/2006 e  nas  Diretrizes

Nacional para o Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco e de Violência, assim

como  as  metas  estabelecidas  pela  Ação  Nacional  de  Promoção  da  Igualdade  do

CNMP, tem  o  presente  a  finalidade  de sugerir a Promotores/as de Justiça com

atribuição na  defesa  de  direitos  humanos  de  mulheres que  realizem  fiscalização  e

avaliação  dos  serviços destinados  ao  abrigamento  de  mulheres  vítimas  de  violência

doméstica e familiar em suas respectivas comarcas, assim como informem a este Centro

de Apoio Operacional sobre tais providências.

Nos  casos  em  que  houver  demanda  para  abrigamento  de  mulheres  em

situação de risco e violência e o município não contar com o serviço especializado, o

CAOP sugere, nos termos d  a   consulta   elaborada pelo CAOPJDH     relacionada à política

de  abrigamento  de  mulheres  em  situação  de  violência  de  Rio  Branco  do  Sul,  a

pactuação intermunicipal.

Ressalta-se, ainda, que se encontra em fase de estudos pela Secretaria de

Estado, Família e Desenvolvimento Social a possibilidade de implementação de serviço

regional de abrigamento, conforme Ofício nº 020/2017 – SEDS/ CPM (em anexo), para

o  qual  se  faz  importante  o  levantamento  de  informações  sobre  o acolhimento
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institucional a mulheres em situação de violência a partir, também, de casos concretos

que chegam ao Ministério Público. 

As informações sobre ausência do serviço em determinado município que

venha a depender de um incremento da política em âmbito estadual, por conta de visível

demanda  reprimida  serão  remetidas à  Coordenação  de  Política  da  Mulher,  da

Superintendência de Políticas de Garantia de Direitos – SEDS.

Por fim, diante da ausência de pronunciamento do Governo Federal no que

toca à renovação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, os

pedidos  de  providências  anteriormente recepcionados  pelos municípios-polo poderão

ser temporariamente direcionados à Coordenação de Política da Mulher ou diretamente

às  chefias  dos Escritórios  Regionais  da  Secretaria  de  Estado,  Família  e

Desenvolvimento Social, conforme Ofício nº 019/2017 – SEDS/ CPM (em anexo), até

que  os  entes  políticos  federal  e  estadual  se  manifestem definitivamente  sobre  nova

pactuação.

Ao  tempo  em  que  nos  colocamos  à  disposição  para  eventuais

esclarecimentos, apresentamos a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto

Procurador de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção
aos Direitos Humanos

Mariana Seifert Bazzo
Promotora de Justiça

Coordenadora do Núcleo de
Promoção da Igualdade de Gênero
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