


Promoção da Igualdade de 
Gênero com a prevenção, 
apuração e o monitoramento 
dos casos de violência 
contra a mulher, 
especialmente de 
feminicídios. 



AÇÃO PRIORITÁRIA

Fiscalizar o efetivo 
funcionamento da rede de 
atendimento e proteção às 
mulheres em situação de 
violência nos municípios 
paranaenses ou, onde ela 
inexistir, intervir para a sua 
adequada estruturação. 



DIAGNÓSTICO

● Índices alarmantes  que retratam o cenário de  
violência contra as mulheres;

● Inexistência de  rede articulada de atendimento 
à mulher em situação de violência em todos os 
municípios paranaenses. Ex: Almirante 
Tamandaré (Fonte: Plano Estadual dos Direitos 
da Mulher);

● Término do Pacto Nacional de Enfrentamento à 
violência contra as Mulheres;



DIAGNÓSTICO

● Lacunas institucionais (Poder Judiciário, 
Ministério Público, Secretaria de Segurança 
Pública) quanto à coleta fidedigna, atual e 
confiável de dados de feminicídio;

●  Elevado número de protocolos Ligue 180 
contendo reclamações da atuação de 
Delegacias e outros serviços da rede; 



DADOS 

● De Violência contra a Mulher:

� Comunicado da OEA (04/02/2019) –  40% de todos os 
assassinatos de mulheres registrados no Caribe e na América 
Latina ocorrem no Brasil;

� Estudo “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no 
Brasil” - FBSP - 02/2019 - a violência contra a mulher 
ocorre dentro de casa (43%), na rua (39%), na internet 
(1%), no ambiente de trabalho (5%) e de lazer (bar/balada) 
(5%) e na escola/faculdade (3%);

� Plano Estadual dos Direitos da Mulher 2018/2021 - 39,33% 
dos casos de violência notificados entre  2010 e 2016 se 
referem a violência física e 24,29% a violência psicológica 



DADOS 

� Sistema PRO-MP: mais de 5.200 feitos instaurados 
apenas em 2019 relativos a violência doméstica e 
familiar contra a mulher - 1.700 já denunciados;

� Sistema PRO-MP:  aumento de registros e denúncias 
de casos de feminicídio;
- 2015:128 /119
- 2016: 172/150
- 2017: 178/157
- 2018: 182/144 
- 2019: 68/48 



DADOS -

De Serviços especializados de Atendimento à 
Mulher:

 – 1 Casa da Mulher Brasileira no Estado,

 – 10 CRAMs;

 – 09 Unidades de Acolhimento;

 – 05 Casas-Abrigo;

 – 20 Delegacias da Mulher; 

 - 08 Juizados de Violência Doméstica e Familiar.

 



Surge a necessidade de uma intervenção 
positiva e efetiva do MP visando o:

● Levantamento dos serviços existentes nos 
municípios para atendimento a mulheres em 
situação de violência;

● Desenvolvimento de esforços para: 1) criação 
da referida rede onde ela inexistir; 2) 
construção de fluxo efetivo entre todos os 
serviços/equipamentos; e 3) monitoramento do 
adequado funcionamento da rede integrada;



ESTRATÉGIAS

1. Mapeamento dos serviços destinados ao 
enfrentamento à violência contra a mulher no 
âmbito dos municípios das Comarcas.

2. Fortalecimento dos canais de comunicação 
com o Poder Executivo municipal, Poder 
Judiciário e o Poder Executivo estadual para 
fins de articulação de atendimento integrado, 
humanizado, efetivo e cooperativo às 
mulheres em situação de violência.



ESTRATÉGIAS

3. Registro adequado de casos no Cadastro 
Nacional de Violência Doméstica e Familiar, 
assim como no Sistema de Cadastro de 
Feminicídio, criado pela ENASP/CNMP, com 
o objetivo de padronização da coleta de 
dados.

4. Criação de grupos de educação e 
reabilitação para homens autores de violência 
no âmbito das comarcas paranaenses, bem 
como acompanhamento da efetividade de 
seus resultados.



ESTRATÉGIAS

5. Articulação junto ao Poder Judiciário, com 
apoio da Administração Superior do Ministério 
Público do Estado do Paraná, inclusive do 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Proteção aos Direitos 
Humanos, para criação de Promotorias de 
Justiças e Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher nos locais em que 
houver necessidade.



ESTRATÉGIAS

6. Plena implementação das Diretrizes 
Nacionais para Investigar, Processar e Julgar 
com Perspectiva de Gênero as Mortes 
Violentas de Mulheres – Feminicídios, com 
atenção para a realidade paranaense.  



INSTRUMENTOS

Instauração de procedimentos administrativos;

Expedição de ofícios;

Realização de reuniões com o Poder Executivo 
municipal/estadual e Poder Judiciário;

Realização de Visitas Técnicas;

Celebração de Termos de Ajustamento de 
Conduta - TACs; 

Emissão de Recomendações Administrativas;  




