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RESOLUÇÃO  Nº 1957 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ , no uso 
de suas atribuições legais e 
 
CONSIDERANDO a missão constitucional do Ministério Público na defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos e interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 
 
CONSIDERANDO o Plano Estratégico do Ministério Público do Estado do 
Paraná  que, entre os seus objetivos, contempla a defesa dos interesses 
individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de 
vulnerabilidade familiar, social e econômica; 
 
CONSIDERANDO o Protocolo de Cooperação celebrado entre o Conselho 
Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União e a 
União, por intermédio da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da 
Justiça, com o objetivo de aprimorar a atenção às mulheres em relação à 
violência doméstica e familiar; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento da atuação do Ministério 
Público do Estado do Paraná na efetivação da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria 
da Penha,  
 
 

R E S O L V E 
 
 
Art. 1º  Criar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, o Núcleo 
de Gênero e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 
 
Art. 2º  São atribuições do Núcleo : 
 

I. desenvolver, no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, 
política destinada à promoção dos direitos da mulher, bem como para 
prevenir e enfrentar a violência doméstica e familiar contra ela praticada; 

 
II. articular com demais órgãos e instituições o aperfeiçoamento dos 

mecanismos de proteção aos direitos da mulher e de combate à 
violência doméstica e familiar; 

 
III. acompanhar a formulação e a implementação das políticas nacional, 

estadual e municipal afetas à área; 
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IV. fiscalizar a aplicação das leis referentes ao enfrentamento das 
desigualdades de gênero e da violência contra as mulheres; 

 
V. propor a elaboração ou alteração das normas jurídicas em vigor, bem 

como acompanhar o trâmite legislativo de projetos de lei pertinentes à 
sua área de atuação; 

 
VI. elaborar instrumentos e estabelecer rotinas de fiscalização dos 

estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica e familiar, bem como colaborar, quando 
solicitado pelos órgãos de execução, nessa atividade, conforme previsto 
no artigo 26, inciso II, da Lei nº 11.340/2006; 

 
VII. implementar sistema de coleta, unificação e divulgação de dados, 

relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 
previsto no artigo 26, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, em conjunto com 
todas as Promotorias de Justiça do Estado com atribuiçâo na matéria; 

 
VIII. dar publicidade aos dados estatísticos coligidos e apresentar relatórios 

periódicos sobre as ações desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Paraná; 

 
IX. produzir, organizar e disseminar estudos, pesquisas e publicações sobre 

o tema; 
 

X. capacitar integrantes do Ministério Público do Paraná quanto às 
especificidades da atuação na área; 

 
XI. estabelecer intercâmbio e contato com outras instituições e entidades 

que atuem na defesa dos direitos das mulheres; 
 

XII. promover eventos, encontros, cursos, palestras e seminários 
interdisciplinares, com a participação das instituições e entidades 
atuantes na área, para a sensibilização e o fortalecimento da cultura de 
atenção à família e às mulheres em situações de risco e vulnerabilidade; 

 
XIII. proceder ao levantamento das redes de atenção da mulher em situação 

de violência doméstica e familiar em todo o Estado;  
 
XIV. promover e apoiar campanhas educativas sobre o tema; 

 
XV. representar o Ministério Público em eventos relativos às questões de 

gênero. 
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Art. 3º  O Núcleo de Gênero e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher ficará vinculado ao Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, na área de Direitos 
Constitucionais.  
 
Art. 4º  As solicitações de atuação do Núcleo de Gênero e Enfrentamento à 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher serão encaminhadas à sua 
Coordenação. 
 
Art. 5º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário. 
 
 

Curitiba, 25 de junho de 2012. 
 
 
 
          Gilberto Giacoia 
Procurador-Geral de Justiça 
 


