
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO  DO ESTADO  DO  PARANÁ,

por sua Promotora de Justiça que adiante subscreve, no exercício das atribuições que lhe são

conferidas  pelo  artigo  129,  incisos  II  e  IX  da  Constituição  Federal  de  1988,  artigo  27,

parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional

do Ministério Público), e artigo 67, inciso I, da Lei Complementar Estadual 85/1999, de 27 de

dezembro de 1999 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Paraná);

CONSIDERANDO  o disposto no artigo 127 da Constituição

Federal, que erigiu o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial à

função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  “a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”;

CONSIDERANDO  os  princípios  da  prevalência  dos  direitos

humanos,  e da garantia à vida,  à liberdade,  à igualdade,  à segurança,  à propriedade,  e ao

direito de se viver sem tortura ou tratamento degradante, consubstanciados nos artigos 4º, II,

5º, caput e III, todos da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que o § 8º, do artigo 226 da Constituição

Federal dispõe que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos

que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”;

CONSIDERANDO  que  o  artigo  2º,  caput,  da  Lei

Complementar nº 85, de 27 de dezembro de 1999, antes de elencar funções atribuídas ao

Ministério Público, reforça aquelas previstas nas “Constituições Federal e Estadual, na Lei

Orgânica Nacional e em outras leis”;



CONSIDERANDO o teor do art. 27, parágrafo único, e inciso

IV, da Lei Federal nº 8625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao Ministério Público

expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual

e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação;

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  do  Estado  do

Paraná  aderiu  ao  Acordo  de  Cooperação  Técnica  com objetivo  de  estabelecer  regime  de

colaboração mútua para execução de ações cooperadas e solidárias visando à consolidação do

Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, em 26 de julho de 2013,

juntamente  com a  Secretaria  de  Política  para  as  Mulheres  da  Presidência  da  República,

Governo do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Defensoria Pública

do Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná;

CONSIDERANDO que Pacto é um acordo estabelecido entre

os governos federal, estaduais e municipais com o objetivo de promover um plano de ações

articuladas, intersetoriais e transversais para o enfrentamento de todas as formas de violência

contra as mulheres por meio da implementação de políticas públicas integradas em todo o

território nacional;

CONSIDERANDO que a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha)

assegura a toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda,

cultura, nível educacional, idade e religião, gozar de direitos fundamentais inerentes à pessoa

humana,  sendo-lhe  asseguradas  as  oportunidades  e  facilidades  para  viver  sem  violência,

preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social, na forma

de seus arts. 2º e 3º;

CONSIDERANDO que  o  art.  8º,  inciso  I,  da  lei  protetiva,

dispõe  que a  política pública que visa  a  coibir  a  violência  doméstica  e  familiar  contra  a

mulher possui, como uma de suas diretrizes, “a integração operacional do Poder Judiciário,

do  Ministério  Público e  da  Defensoria  Pública  com  as  áreas  de  segurança  pública,

assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação”;



CONSIDERANDO que o art. 35 da mencionada lei preconiza

que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no

limite das respectivas competências: centros de atendimento integral e multidisciplinar para

mulheres e respectivos dependentes em situação de violência  doméstica e familiar;  casas-

abrigo para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica

e familiar;

CONSIDERANDO a  Política  Nacional  de  Abrigamento,  que

propõe  novas  alternativas  para  o  acolhimento  das  mulheres  em  situação  de  violência,

incluindo a criação de novos serviços como  casas de acolhimento provisório e central  de

abrigamento;

CONSIDERANDO que a então Secretaria Nacional de Política

para  Mulheres  –  SPM, fundamentada  na  Política  Nacional  de  Enfrentamento  a  Violência

contra  as  Mulheres,  elaborou,  em 2011,  as  Diretrizes  Nacionais  para  o  Abrigamento  de

Mulheres em Situação de Risco e de Violência, acompanhada de Termo de Referência para

Ampliação e Implementação dos Serviços da Rede de Atendimento (especificamente Centros

de Referência e Casas-Abrigo), que direcionam a atuação do poder público para este fim;

CONSIDERANDO  que  o  abrigamento  visa  a  proteger  as

mulheres que se encontram em situação de violência e risco, caracterizando-se como serviço

de alta complexidade de caráter transitório;

CONSIDERANDO  que  as  casas-abrigo são delineadas  nos

serviços  socioassistenciais  e  têm  por  função  básica  acolher  institucionalmente  aquelas

mulheres em situação de grave ameaça ou sob risco de morte, tendo como horizonte temporal

o acolhimento de longa duração e caráter sigiloso;

CONSIDERANDO a condição de vulnerabilidade em que se

encontram  as  mulheres  que  foram  vítimas  de  violência  doméstica  e  a  necessidade  de

implementação de atendimento prioritário a elas;



CONSIDERANDO  que ao Ministério Público, nos termos do

art. 26, caput e inciso II, da Lei  11.340/06, cabe  “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”;

CONSIDERANDO que  as  Diretrizes  Nacionais  para  o

Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco e de Violência preveem a utilização, para

fins de atendimento à mulher em situação de violência, do benefício eventual para os casos de

vulnerabilidade temporária, previstos pela Lei n.º 8.742/1993, art. 22, § 2.º e do Decreto n.º

6.307/2007,  art.  1.º,  uma vez  que  o  referido  documento  reconhece  a  violência  contra  as

mulheres  como  uma  das  hipóteses  de  concessão  do  benefício,  ao  mencionar  a  “perda

circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou

psicológica na família ou de situações de ameaça à vida” como uma das possíveis causas das

situações de riscos, perdas e danos”;

R E C O M E N D A  A D M I N I S T R A T I VA M E N T E

à Prefeitura Municipal  de Rio Branco do Sul  que  proceda às

seguintes medidas:

1. Seja realizado consórcio intermunicipal entre o município de

Curitiba  e  o  município  de  Rio Branco do Sul  para  a  construção de casa de abrigamento

destinado  a  mulheres  em  situação  de  violência  residentes  naquelas  localidades;  ou,

alternativamente, para a ampliação de oferta de vagas em casa-abrigo já existente na cidade de

Curitiba  visando a  atender  demanda  de  mulheres  em situação  de  violência  residentes  no

referido município da região metropolitana. 

2.  Na  impossibilidade  de  abertura  de  vagas  em casas-abrigo



localizadas no município de Curitiba, seja concedido o benefício eventual para os casos de

vulnerabilidade temporária, na forma do aluguel-social, nos termos da Lei n.º 8.742/1993, art.

22, § 2.º e do Decreto n.º 6.307/2007, art. 1.º; 

3.  Seja  encaminhado  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias  de  Justiça  de  Proteção  dos  Direitos  Humanos  relatório  com  a  demanda  de

atendimento criada junto ao CREAS por parte de mulheres em situação de violência, para

efeitos de monitoramento e de promoção de tramitação prioritária dos processos. 

São  os  termos  da  recomendação  administrativa  emitida  pela

Promotoria de Justiça de Rio Branco do Sul, a qual se requisita imediata implementação. Res-

salta-se que o não atendimento do presente instrumento importará na adoção das medidas ad-

ministrativas e judiciais.

RIO BRANCO DO SUL, 11 DE ABRIL DE 2017.

SIMONE BERCI FRANÇOLIN

Promotora Substituta
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