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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA     VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA 

CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ sob 

o nº 28.305.963.0001-40, por intermédio da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 

Cidadania da Capital, com sede na Av. Nilo Peçanha, 26, 4º andar, Castelo, Rio de Janeiro, local 

onde receberá intimações, no uso de suas atribuições constitucionais e legais previstas no art. 

129, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 173, inciso III da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro; art. 25, inciso IV da Lei nº 8.625/93; art. 34, inciso VI, 

alínea “a” da Lei Complementar nº 106/03 e art. 5º da Lei 7347/85, vem propor a presente 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de obrigação de fazer 

 

 

em face de  

 

1. ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Rua Pinheiro Machado s/n°, Laranjeiras, Rio de Janeiro, CEP 22.231-

901; 

2. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Rua Afonso Cavalcanti, nº. 455 – 13º andar, Cidade Nova. 
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-I- 

DOS FATOS 

 

- I.1 - 

 BREVE INTRÓITO 

 

 

A presente ação civil pública lastreia-se nos documentos obtidos no curso da 

investigação promovida no Inquérito Civil nº 2009003230661, que teve por finalidade 

acompanhar, fomentar e fiscalizar o cumprimento, por parte do Poder Público, dos programas e 

das políticas públicas voltadas à assistência da mulher vítima de violência doméstica. 

 

O procedimento foi instaurado em 2009, e durante o transcurso de todos esses 05 

anos, em ação conjunta com a 2ª Promotoria de Justiça junto ao I Juizado da Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, foi possível constatar a insuficiência das redes 

tanto municipal quanto estadual no que diz respeito a oferecer e manter funcionando 

adequadamente os espaços de acolhimento destinados a esse público alvo. 

 

Do exame dos relatórios produzidos em decorrência das diversas inspeções que 

foram realizadas nesses estabelecimentos, conclui-se que há um déficit permanente de recursos 

humanos que impede a prestação satisfatória e contínua do serviço face à demanda que se 

apresenta, além da carência de equipamentos materiais imprescindíveis ao bom 

desenvolvimento dos trabalhos, em desacordo com o que estabelece a Constituição Estadual, a 

Lei Orgânica Municipal, e as normas técnicas editadas para a regulamentação do tema. 

 

Conforme será demonstrado adiante, as deficiências relacionadas a recursos 

humanos decorrem da falta de efetivo próprio na composição das redes de atendimento, uma vez 

                   
1 Cuja cópia integral instrui essa inicial 
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que todos os envolvidos, tanto os que trabalham diretamente nos espaços de acolhimento quanto 

os que integram as Secretarias do Estado e do Município responsáveis por cuidar da matéria 

possuem vínculo empregatício precário. 

 

Medidas extrajudiciais foram tentadas pelo Parquet com vistas a solucionar a 

questão ainda na fase do inquérito, tendo sido expedidas recomendações aos entes competentes, 

que se quedaram inertes2. 

 

Portanto, a presente ação tem por objetivo que Estado e Município do Rio de 

Janeiro cumpram adequadamente os deveres que constitucional e legalmente lhes são impostos, 

promovendo a essencial estruturação político-administrativa de seus órgãos através da 

realização de concurso público, com a designação adequada de recursos humanos permanentes, 

bem como providenciando os insumos materiais necessários aos espaços, com vistas a garantir 

continuidade e qualidade à prestação do serviço.  

 

Ainda, respeitando a autonomia e discricionariedade dos entes da Administração 

Pública estadual e municipal, bem como as limitações do princípio da separação dos poderes, 

mas, ao mesmo tempo, assegurando a máxima efetividade das normas constitucionais e infra, 

pleiteia-se do Poder Judiciário que determine tempo razoável para que Estado e Município 

apresentem projeto de implementação desses equipamentos de acolhimento de mulheres 

vítimas de violência doméstica nas regiões em que, segundo estudo realizado, há altos índices 

destes tipos de crime, mas ainda assim se encontram totalmente desatendidas. 

 

- I.2 - 

DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NOS CENTROS DE 

ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

 

                   
2 Vide fls. 1632/1637 e 1659/1667 do IC 
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REDE ESTADUAL 

 

A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, em 

conjunto com outros órgãos governamentais e com organizações da sociedade civil, editou 

Norma Técnica de Uniformização dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher em 

Situação de Violência3, que consiste em um conjunto de diretrizes destinadas a padronizar a 

estrutura e os procedimentos desses estabelecimentos com o intuito de propiciar um 

atendimento adequado e eficaz às mulheres vítimas de violência. 

 

Segundo conceituação da própria Norma Técnica, os Centros de Referência são:  

 

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico, social, orientação e 
encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que proporcione o 
atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência 
ocorrida, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate da sua 
cidadania. 

 

Quanto ao número de profissionais que integram os referidos Centros, a mesma 

Norma determina que deve ser dimensionado de acordo com a população demográfica do 

Município e da região onde estão inseridos e com os dados quantitativos relativos à violência 

contra a mulher apurados na localidade.  

 

 Considerando isto, o Estado do Rio de Janeiro estabeleceu parâmetro mínimo de 

recursos humanos para o regular funcionamento de cada um dos três espaços que compõem a 

rede de atendimento estadual, que são os Centros Integrados de Atendimento à Mulher Márcia 

Lyra, Baixada, e a Casa da Mulher de Manguinhos. 

 

De acordo com o que consta no próprio projeto de implantação do CIAM Márcia 

Lyra, seu quadro mínimo de funcionários deve contar com: 01 coordenadora, 01 diretora 

                   
3 Vide fls. 02/40 do Anexo 
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administrativa, 03 assistentes sociais, 03 psicólogas, 02 advogadas e 03 auxiliares 

administrativas4. 

 

Ocorre que, conforme já mencionado, diversas inspeções foram feitas no local 

pelo Ministério Público ao longo dos 05 anos de investigação do inquérito civil, e se pôde 

constatar a permanente falta de pessoal, especialmente assistentes sociais, psicólogas, e diretora 

administrativa, o que dificulta a adequada prestação do serviço5. Além disso, quanto à estrutura 

física e material, de acordo com os últimos relatos, o lugar não é acessível a usuárias com 

necessidades especiais ou mobilidade reduzida e carece de novos brinquedos para a 

brinquedoteca, arquivos para a guarda de pastas de atendimento, material para a divulgação dos 

serviços, e aparelhos de ar condicionado, posto que a falta de refrigeração faz com que em dias 

quentes o atendimento seja feito de portas abertas, prejudicando a privacidade e o sigilo6. 

 

O CIAM Baixada, por sua vez, deveria ter quadro de funcionários fixo contendo 01 

coordenadora, 01 diretora de departamento, 03 assistentes sociais, 03 psicólogas, 02 advogadas 

e 06 assistentes7. 

 

Porém, os relatórios das vistorias realizadas no espaço demonstram a falta de 

psicólogas, diretora de departamento, assistentes sociais, advogadas e assistentes8. Ademais, o 

levantamento mais recente indicou a necessidade de substituição de toda parte elétrica do 

prédio, que vem apresentando problemas e prejudicando o trabalho dos funcionários9. 

 

                   
4 Vide fls. 1115/1125 do IC 
5 Vide relatórios de inspeção às fls. 174/200, 728/747, 915/927, 945/950, 991/1020, 1074/1085, 
1197/1209 do IC, e apenso 2014.00157706. 
6 Vide fls. 2181/2184 e 2207/2211 do IC 
7 Vide fls. 1125/1133 do IC 
8 Vide relatórios de inspeção às fls. 830/840, 847/853, 1963/1973, 1991/2010 e 2067/2078 do IC.  
9 Vide fls. 2181/2184 
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Já o projeto da Casa da Mulher de Manguinhos traz a seguinte configuração de 

recursos humanos necessários: 01 diretora, 02 assistentes sociais, 01 advogada, 01 auxiliar 

administrativo e 01 recepcionista, além de serviço de segurança10. 

 

Conforme apurado nas inspeções, o estabelecimento chegou a contar por um bom 

tempo apenas com uma diretora e duas estagiárias11. Ainda, a última vistoria apontou que não há 

acessibilidade para usuárias com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, não há espaço 

para atendimento individualizado, as instalações elétricas do imóvel e os equipamentos de 

informática precisam de manutenção, os vidros das janelas e das portas, rachados, precisam de 

substituição, não há acesso à internet, faltam materiais de escritório, tonner de tinta para as 

impressoras e material para a divulgação dos serviços12. 

 

Cabe ressaltar que essas deficiências não foram apontadas apenas pelas 

sobreditas vistorias, posto que o próprio Poder Público estadual já as reconheceu em diversas 

ocasiões quando da resposta a ofícios enviados por este Órgão de execução e em reuniões 

realizadas, bem como também assinalou estas questões o relatório final da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Contra a Mulher13. 

 

Restou concluído ainda pela apuração dos autos que a forma extremamente 

instável pela qual a rede estadual de proteção às mulheres vítimas de violência presta seus 

serviços pode ser atribuída à precariedade do vínculo de emprego das pessoas que a compõem. 

Com relação a isto, podem ser citados como alguns dos entraves detectados capazes de estampar 

o atendimento deficitário os problemas com atraso de pagamento de salários daqueles que são 

contratados temporariamente e a consequente flexibilização dos horários da jornada de trabalho, 

por vezes até suprimindo o funcionamento dos espaços por um dia útil semanal. 

 

                   
10 Vide fls. 1134/1143 do IC 
11 Vide relatórios de inspeção às fls. 796/818, 2194/2206 do IC e apenso 2014.00768842. 
12 Vide fls. 2181/2184 do IC 
13 Vide fls. 673, 774/777, 869/871 e 1783 do IC 
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A falta de contingente técnico e assistencial também prejudica o controle de 

dados e a boa organização dos arquivos estatísticos, além de impedir que haja a necessária 

capacitação continuada e a supervisão da equipe, previstas como fundamentais pela Norma 

Técnica supracitada, como se vê: 

 

A maior prioridade deve ser o investimento na formação continuada e na 
valorização profissional da equipe técnica e administrativa do Centro de 
Referência e da Rede de Atendimento, que resulte numa crescente compreensão 
do fenômeno da violência, suas causas e instrumentos de superação individual e 
coletiva. Esta visão abrangente, motivadora e sensível aumentará de forma 
significativa a atenção e os cuidados no atendimento às mulheres em situação 
de violência. A Formação Continuada deve ser abrangente, de natureza técnica, 
operacional, gerencial e universal, dirigida ao conjunto dos(as) profissionais 
envolvidos no atendimento. 
(...) 

A supervisão é um meio para profissionais aprimorarem seu próprio 
trabalho. Os supervisores devem ser especialistas, treinados para fornecerem 
apoio individual e de grupo para uma equipe técnica. 

 

Além disso, a alta rotatividade de funcionários prejudica outro elemento caro à 

prestação desse tipo de serviço: o sigilo, de caráter preventivo, posto que confere proteção à 

assistida, evitando, nos termos da Norma, a “revitimização institucional ou pelo(a) agressor(a) da 

mulher atendida”. 

 

Tanto aqueles que trabalham nos Centros de Referência quanto os que integram a 

estrutura interna da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, responsável 

pelo serviço, são funcionários cedidos de outros órgãos, contratados temporariamente ou 

ocupantes de cargo comissionado. A própria Subsecretária executiva da pasta afirmou que a 

SEASDH não conta com quadro próprio de pessoal, nunca tendo realizado concurso público para 

preenchimento de cargos efetivos14, o que foi confirmado pelo Secretário, que ainda declarou15: 

 
A SEASDH é a que tem o quarto maior orçamento do Estado, com uma 

missão da importância da assistência social, e a gente não tem ainda um 

                   
14 Vide fls. 1040/1041, 1145 e 1288/1289 do IC  
15 Vide fl. 62 do Anexo 
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servidor público sequer. Ou seja, nós não temos história e nem memória, e, se 
um funcionário sai amanhã, a gente não consegue dar continuidade a todos os 
programas e projetos. 

 

Em suma, a incapacidade do Poder Público em conferir estrutura adequada a 

Órgãos tão importantes da hierarquia estatal desatende o direito constitucional de garantia da 

proteção e reinserção social da mulher que sofre violência familiar. 

 

REDE MUNICIPAL 

 

Na rede municipal a situação não é muito diferente. A Secretaria Especial de 

Políticas para Mulheres, criada em janeiro de 2013 em substituição à antiga Coordenadoria 

Especial de Promoção da Política para Igualdade de Gênero com a finalidade de formular e 

implementar políticas públicas focadas na garantia dos direitos da mulher, já nasceu tendo toda 

sua estrutura organizacional composta por ocupantes de cargo em comissão16. 

 

Os dois espaços municipais que oferecem o tipo de atendimento sob análise são o 

Centro Especial de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga, instituído mais recentemente, e a 

Casa-Abrigo Viva a Mulher Cora Coralina, sendo que o primeiro conta com funcionárias cedidas 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com exceção da psicóloga que é contratada, 

e o segundo opera com pessoal terceirizado, contratado pela ONG cogestora Só Lazer17. 

 

Tomando por base o padrão mínimo de recursos humanos estabelecido pela já 

mencionada Norma Técnica de Uniformização dos Centros de Referência de Atendimento à 

Mulher em Situação de Violência, as vistorias realizadas no CEAM Chiquinha Gonzaga 

demonstram que há falta de psicólogos e educadores18. Inclusive, a presença de apenas 01 

psicóloga faz com que o serviço fique suspenso em seus períodos de férias ou licenças. 

                   
16 Vide Decreto 36691/13 as fls. 64 do Anexo  
17 Vide fls. 1256 e 2097/2099 do IC 
18 Vide relatórios de inspeção às fls. 2185/2186, 2213/2218 do IC e apenso 2014.00564552 
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No que se refere à Casa Cora Coralina, foi editada em 2011 Norma Técnica de 

Padronização para Abrigamento e Funcionamento das Casas-abrigo do Estado do Rio de 

Janeiro19, que assim dispõe: 

 

XXI. PADRÃO MÍNIMO RECOMENDADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 
- Equipe interdisciplinar permanente – sugestão de quadro mínimo: psicóloga, 
assistente social e pedagoga ou profissional de educação infantil e coordenadora 
do serviço; 
- Equipe de apoio técnico: profissionais de nível superior que deem suporte à 
área de saúde, nutrição, orientação e assistência jurídica às moradoras da casa-
abrigo. (...) Sugestão: nutricionista, enfermeira e advogada; 
- Equipe operacional: profissionais de nível médio e/ou básico que atuem no 
provimento da infraestrutura. Sugestão de quadro mínimo: agente 
administrativo, cozinheira, auxiliar de conservação e limpeza, segurança e 
motorista. 

 

De acordo com o acompanhamento feito pelo Ministério Público foi possível 

constatar o permanente déficit de pessoal, incluindo pedagogas, advogadas, nutricionistas, 

psicólogas, enfermeiras, e seguranças20. O imóvel em que o abrigo funciona não é acessível a 

usuárias com necessidades especiais ou mobilidade reduzida e apresenta graves problemas de 

infiltração, comprometendo a estrutura predial e a saúde respiratória de funcionários e usuárias.  

 

A utilização de mão de obra terceirizada decorrente da celebração de convênios 

com ONG’s vem se mostrando inadequada à regular prestação do serviço, tanto pelas 

insuficiências supracitadas quanto pelos prejuízos causados quando do período compreendido 

entre o encerramento de um convênio e a celebração de outro. 

 

Observou-se ao longo desses anos em que três ONG’s diferentes atuaram na 

cogestão do abrigo que assim que terminava um vínculo e até que fosse realizado outro processo 

seletivo que culminasse na celebração de outro, acontecia automaticamente a redução do 

                   
19 Vide fls. 49/60 do Anexo 
20 Vide relatórios de inspeção às fls. 03/31, 367/436, 663/669, 678/691, 889/908, 930/933, 1008/1015, 
1620/1625, 2047/2054, 2219/2224 do IC 
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número de funcionários, já que eram terceirizados, e os que o Poder Público conseguia manter 

sofriam com atrasos no pagamento.  

 

Esses fatores geravam desgaste e desmotivação na equipe, que se refletiam 

diretamente na baixa qualidade da prestação do serviço, reconhecida pelas próprias usuárias e 

pelo próprio Poder Público municipal21. Este, inclusive, reconheceu através de relatório de 

atestação os prejuízos causados pela demora da atual cogestora no atendimento das solicitações 

feitas pela Casa, certificando que a prestação dos serviços foi executada de forma insuficiente22. 

 

Além disso, a falta de contingente fazia com que as usuárias passassem os dias 

sem qualquer ocupação, contrariando alguns dos objetivos previstos na Norma Técnica das 

Casas-abrigo, como “proporcionar ambiente e atividades propícias para que as mulheres possam 

exercitar sua autonomia e recuperar sua autoestima”, e promover “atividades internas voltadas 

para a capacitação profissional, a fim de preparar as mulheres para a inclusão no mercado de 

trabalho”. 

 

Outra determinação dessa normativa que é inviabilizada graças ao vínculo 

precário da mão de obra da rede de atendimento municipal e às constantes substituições 

decorrentes do término dos convênios firmados por período determinado com ONG’s para 

gestão da Casa-abrigo é a da formação e qualificação continuada dos profissionais, necessárias ao 

desempenho de suas funções e consequentemente à regular prestação deste serviço público. 

 

Por fim, a alta rotatividade de funcionários prejudica mais um elemento caro à 

prestação desse tipo de serviço: o sigilo, de caráter preventivo, posto que confere proteção às 

assistidas, evitando sua revitimização enquanto reúnem as condições necessárias para retomar o 

curso de suas vidas. Nos termos da Norma, “o sigilo e a segurança são condições essenciais para o 

                   
21 Vide fls. 935/936 e 1004/1007 do IC 
22 Vide apenso 2014.00477909 
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funcionamento da casa-abrigo. Sendo assim, deve ser preservado seu endereço através de 

medidas preventivas (...)”. 

 

 

       - 1.3 - 

DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM REGIÕES COM ALTOS ÍNDICES DESTE TIPO DE 

OCORRÊNCIA 

 

O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, autarquia estadual criada com 

o objetivo de colaborar com a promoção dos saberes comuns à segurança pública, divulga 

anualmente o “Dossiê Mulher”, pesquisa que apresenta informações consolidadas sobre a 

violência contra a mulher no Estado do Rio de Janeiro com base nas ocorrências registradas nas 

delegacias policiais fluminenses. 

 

Nesse estudo são selecionados alguns dos crimes dos quais as mulheres mais são 

vítimas no contexto familiar, quais sejam, estupro, lesão corporal dolosa, ameaça, homicídio 

doloso e tentativa de homicídio. Os números dos relatórios possibilitam identificar em quais 

regiões os delitos são mais frequentes, gerando dados preciosos que permitem planejar ações 

estratégicas que visem à implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência 

contra a mulher, especialmente nas áreas que se mostram mais vulneráveis. 

 

Da análise das informações publicadas pelas últimas pesquisas é possível 

constatar que os tipos de delitos mencionados incidem em maior índice na Baixada Fluminense e 

na Zona Oeste da Capital, sendo que, como se vislumbra nos mapeamentos, a Zona Oeste não 

conta com nenhum Centro de Referência ou Casa abrigo que possa oferecer o mínimo de suporte 

para as mulheres que são vitimadas na localidade23. 

                   
23 Vide fls. 1230/1247 do IC e fls. 66/124 do Anexo 
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A necessidade de se instalarem equipamentos especializados nessa localidade e a 

consequente eficácia desta atitude no que diz respeito a uma melhora proporcional na 

diminuição dos índices de violência contra a mulher pode ser medida também através de um 

raciocínio analógico ao que acontece com a instalação de Delegacias Especializadas no 

Atendimento a Mulher. 

 

Nas áreas que possuem essas Delegacias implantadas, segundo concluem as 

pesquisas, o número de vítimas é mais expressivo, o que significa que as mulheres passam a 

registrar mais os casos quando há a presença do atendimento especializado. Ou seja, em uma 

interpretação extensiva, pode-se dizer que a não prestação desse serviço público nas regiões que 

dele mais carecem contribui com o aumento dessa forma de violência, na medida em que as 

mulheres dessas localidades encontram barreiras ainda maiores para se desvencilharem do 

“ciclo de violência”, visto que desprovidas de uma rede de apoio assistencial. 

 

Imperioso se faz, portanto, que Estado e Município do Rio de Janeiro cumpram 

com suas obrigações constitucionais e legais e instalem equipamentos de acolhimento de 

mulheres vítimas de violência doméstica especialmente nessas regiões em que, segundo 

levantamentos anualmente realizados desde 2005 pelo Instituto de Segurança Pública, 

concentram os maiores índices destes tipos de crime e ainda assim se encontram totalmente 

desatendidas. 

 

 

-II- 

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

  O Brasil é signatário da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em junho de 1994. Este 

documento foi assinado a partir do reconhecimento de que: “a violência contra a mulher 
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constitui violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais e limita todas ou 

parcialmente a observância, gozo e exercício de tais direitos e liberdades”, bem como “constitui 

ofensa contra a dignidade humana e é manifestação das relações de poder historicamente 

desiguais entre mulheres e homens”. 

 

  Considerando isto, o art. 8º da Convenção estabelece: 

 
Os Estados Partes convêm em adotar, progressivamente, medidas 

específicas, inclusive programas destinados a: 
(...) 
c) promover a educação e treinamento de todo pessoal judiciário e policial e 

demais funcionários responsáveis pela aplicação da lei, bem como do pessoal 
encarregado da implementação de políticas de prevenção, punição e erradicação 
da violência contra a mulher; 

d) prestar serviços especializados apropriados a mulher sujeita a violência, 
por intermédio de entidades dos setores público e privado, inclusive abrigos, 
serviços de orientação familiar, quando for o caso, e atendimento e custódia dos 
membros afetados; 

 

 Nossa Constituição Federal, em seu art. 226, §8º, já assim dispõe:  

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  
(...)  
§ 8º - 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. 

 

 Para criar mecanismos que dessem efetividade a esse mandamento constitucional 

foi editada a Lei Federal 11.340/06 (Lei Maria da Penha)24, que tratou especificamente de formas 

de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesta esteira, estabeleceu como 

competência comum dos entes federativos, em seu art. 35, I e II, a criação de: 

 
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e 
respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 
 

                   
24 Vide fls. 86/100 do IC 
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II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em 
situação de violência doméstica e familiar; 

 Além disso, definiu como responsabilidades do Ministério Público: 

 
Art. 26.  Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos 
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário: 

   (...) 
II - 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 âmbito estadual, o dever de garantir esse tipo de assistência está previsto no 

art. 34 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e na Lei 2.449/9525, respectivamente: 

 
Art. 34 - O Estado garantirá a criação e a manutenção de abrigos para 
acolhimento provisório de mulheres e crianças, vítimas de violência, bem como 
auxílio para subsistência, na forma da lei. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar os abrigos para acolhimento 
provisório de mulheres vítimas de violência específica e seus dependentes. 
  
§1º - Entende-se por violência específica, toda aquela decorrente de uma 
relação de opressão de gênero que vitima as mulheres. 
 
§2º - Os abrigos serão criados em todas as regiões do Estado, quantos forem 
necessários, para atender a demanda dos casos notificados. 
(...) 
Art. 5º (...) 
 
§2º Durante o período de estadia da vítima no abrigo, a mesma receberá 
orientação profissional e cursos de formação e capacitação, para que possa 
garantir recursos necessários ao seu sustento e 
de seus dependentes. 
 
Art. 6º - Os abrigos deverão garantir a infraestrutura necessária para alojar as 
mulheres e seus dependentes, promover assistência médica, psicológica, 
jurídica e social.  
 

                   
25 Vide fls. 46/47 do Anexo 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12413298/art-1-da-lei-2449-95-rio-de-janeiro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12413059/art-6-da-lei-2449-95-rio-de-janeiro


 

 

 

6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania - Capital 

Av. Nilo Peçanha, nº 26/4º andar, Castelo, Rio de Janeiro, RJ – Tel.: 2222-5191 

      _________________________________________________ 

 

15 | P á g i n a  

 

§ 1º - O corpo funcional dos abrigos será composto preferencialmente por 
servidores do sexo feminino, que receberão treinamento profissional específico 
que deverá incluir médico, enfermeiro, assistente social e assistente jurídico. 

 

 Já na esfera municipal, seguindo a mesma linha, a Lei Orgânica do Município do 

Rio de Janeiro em seus arts. 367 e 368, e a Lei 5.733/1426, respectivamente: 

 
Art. 367. O município instituirá centros de atendimento integral à mulher, nos 
quais lhe será prestada e à sua família assistência médica, psicológica e jurídica. 
  
Parágrafo único. O corpo funcional será composto preferencialmente por 
servidores do sexo feminino, com formação profissional específica, nos termos 
da lei.  
 
Art. 368.  O município garantirá a criação e a manutenção de abrigos para 
acolhimento provisório de mulheres e seus dependentes, vítimas de violência, 
bem como auxílio para sua subsistência, vinculados aos centros de atendimento 
integral à mulher, na forma da lei. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Art. 3º O Município instituirá Centros de Atendimento Integral à Mulher, nos 
quais lhe será prestada e à sua família assistência médica, psicológica e jurídica. 
 
Parágrafo único. O corpo funcional será composto preferencialmente por 
servidores do sexo feminino, com formação profissional específica, nos termos 
da Lei.  
 
Art. 4º O Município garantirá a criação e a manutenção de abrigos para 
acolhimento provisório de mulheres e seus dependentes, vítimas de violência, 
bem como auxílio para sua subsistência, vinculados aos Centros de Atendimento 
Integral à Mulher, na forma da Lei. 
 
Art. 5º O Município proporcionará a capacitação, qualificação e requalificação 
para absorção da força de trabalho de mulheres vítimas de violência estando ela 
sob tutela do Estado ou não. 
 

 A criação desses espaços está prevista também nas metas do Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres 2013-201527, dentro da linha de ação que busca ampliar e fortalecer a 

rede de serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência.  

                   
26 Vide fls. 42/44 do Anexo 
27 Vide fl. 44 do Plano Nacional em anexo 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12413029/art-6-1-da-lei-2449-95-rio-de-janeiro
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 No caso em apreço, como já fartamente demonstrado, verifica-se uma falha do 

Estado e do Município do Rio de Janeiro no que concerne a prestar esse tipo de atendimento, 

porquanto as redes responsáveis por fomentar essa política pública não dispõem da estrutura 

adequada para o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, configurando má 

prestação de um serviço de relevância pública a um direito constitucionalmente assegurado. 

 

 Sendo assim, cumpre ao Ministério Público, comprovadas as deficiências, o 

manejo da ação civil pública para garantir a essas mulheres seu direito fundamental, buscando o 

suprimento da rede com os recursos humanos e materiais necessários ao bom cumprimento de 

seu desiderato, revertendo-se o quadro de insuficiência constatado durante esses 05 anos de 

investigação.  

 

 Ademais, a atividade administrativa, como é cediço, obedece ao princípio da 

legalidade estrita, subordinando-se inteiramente à lei, mesmo nos casos em que há certa margem 

de escolha de atuação, posto que esta não pode se dar senão respeitando limites legais 

preestabelecidos. Há discricionariedade, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “quando a lei 

deixa à Administração a possibilidade de, no caso concreto, escolher entre duas ou mais 

alternativas, todas válidas perante o direito”. 

 

 Porém, nas hipóteses em que a lei impõe ao Estado o dever de promover a 

prestação de um determinado serviço, não pode o Estado se omitir ou se esquivar do 

cumprimento desse dever, sob pena de violação direta do princípio da obrigatoriedade do 

desempenho da atividade pública e indireta do princípio da indisponibilidade do interesse 

público, na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

O interesse público, fixado por via legal, não está à disposição da vontade do 
administrador, sujeito à vontade deste; pelo contrário, apresenta-se para ele sob 
a forma de um comando. Por isso mesmo a prossecução das finalidades 
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assinaladas, longe de ser um “problema pessoal” da Administração, impõe-se 
como obrigação indiscutível. 

 

 Portanto, a Administração não possui liberdade para definir se prestará ou não 

certo serviço disciplinado por lei, estando a esta necessariamente vinculada, e devendo, desta 

forma, cumprir seus comandos. 

 

 Não é o que tem feito o Poder Público conforme exposto na narrativa fática do 

item 1.3, considerando que os 2.614.728 (dois milhões, seiscentos e catorze mil, setecentos e 

vinte e oito) habitantes da Zona Oeste, que representam 41,36% do total da população do 

Município do Rio de Janeiro28, estão completamente desatendidos da prestação do serviço que 

ora se discute. 

 

 Em que pese ser a região mais populosa, não há nela sequer um Centro de 

Referência ou Casa-abrigo instalada que possa dar suporte às mulheres que sofrem violência 

doméstica. E o panorama ainda se agrava diante dos levantamentos do Instituto de Segurança 

Pública que indicam ser essa a área em que esses tipos de crimes mais são cometidos. 

 

 Configura-se aqui uma omissão do Estado e do Município quanto ao cumprimento 

de suas obrigações legais perante os administrados, sendo imprescindível que se apresentem, 

respeitada a discricionariedade quanto à forma, e em tempo razoável, projetos de 

implementação de qualquer desses equipamentos de acolhimento de mulheres capazes de 

atender a esta demanda específica. 

 

 Além disso, compondo o regime jurídico dos serviços públicos como derivação da 

obrigatoriedade do desempenho da atividade pública encontra-se o princípio da continuidade. 

Seguindo novamente os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

                   
28 Dados do Instituto Rio: http://www.institutorio.org.br/sobre_a_zona_oeste 
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Com efeito, uma vez que a Administração é curadora de determinados 
interesses que a lei define como públicos e considerando que a defesa e 
prosseguimento deles é, para ela, obrigatória, verdadeiro dever, a continuidade 
da atividade administrativa é princípio que se impõe e prevalece em quaisquer 
circunstâncias.  

 

 Significa dizer que o dever imposto ao Estado de prestar determinados serviços 

implica necessariamente em que essa prestação não seja interrompida ou suspensa, garantindo 

assim a realização efetiva do direito dos usuários. 

  

 Como visto, as redes estadual e municipal de assistência à mulher vítima de 

violência doméstica, no decorrer dos 05 anos de tramitação do inquérito civil que embasa esta 

inicial, apresentaram déficit constante de recursos humanos e materiais. Isto resultou em 

incontestável prejuízo na prestação do serviço, que pode não ter sido suspenso na integralidade, 

mas mostrou-se de execução permanentemente deficiente em áreas específicas primordiais à 

satisfatória realização dos atendimentos. 

 

 No comparativo com o que as Normas Técnicas específicas editadas pelo próprio 

Poder Público estabelecem como sendo a estrutura mínima essencial para o regular 

funcionamento do serviço, foram identificadas carências de pessoal tanto do corpo técnico 

quanto administrativo, e de materiais de toda sorte, bem como impropriedades na estrutura 

física dos espaços. Também não eram feitas capacitação e supervisão dos funcionários, tampouco 

oferecidas atividades às acolhidas. 

 

O quadro precário que se apresenta é consequência de inércia do Poder Executivo 

na estruturação adequada de sua carreira na área de promoção dessa política pública. Somente 

após sua atuação no sentido de aparelhar adequadamente os órgãos que compõem a rede e 

encaminhar o projeto de lei ao Legislativo estará superado o primeiro dever que lhe é imposto, 

pois após a aprovação, deverá realizar o competente concurso público e prover os cargos.  
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  Não se ignora a possibilidade de prestação do serviço através de parcerias com 

organizações privadas, como já acontece no âmbito municipal. Porém, como se viu, a fragilidade 

do vínculo dos funcionários e a alta rotatividade é ponto extremamente negativo ao desempenho 

das atividades, tendo sido vários problemas detectados nesse modelo de gestão. Além disso, é 

obrigação do Poder Público prover o funcionamento regular dos espaços com ou sem auxílio, e a 

manutenção de um serviço de natureza permanente fica inviável com toda a rede de 

atendimento, espaços e Secretarias, sendo composta por funcionários de vínculo precário. 

  

Ademais, o provimento jurisdicional aqui pretendido não importará indevida 

ingerência do Poder Judiciário no Executivo. Conforme demonstrado, o Estado e o Município do 

Rio de Janeiro têm por obrigação legal prestar o serviço público de assistência às mulheres 

vítimas de violência doméstica, e esta prestação deve ser adequada, suficiente e contínua.  

 

Exigir dos entes estatais que apenas cumpram o que está determinado na lei não é 

violar o princípio da separação dos poderes, mormente por que o Parquet, com seus pedidos, não 

interfere no modo como os entes estruturaram suas respectivas carreiras, privilegiando a 

discrição na atuação executiva.  

 

Destarte, está plenamente demonstrada a necessidade da intervenção do Poder 

Judiciário para garantir o respeito dos direitos fundamentais desta necessitada parcela da 

sociedade fluminense composta pelas mulheres que são vitimadas pela violência familiar. 

 

 

-III- 

DA MEDIDA LIMINAR 

 

A relevante fundamentação exposta permite o manejo da medida excepcional de 

antecipação dos efeitos da tutela, diante da possibilidade da ocorrência de lesão grave e de difícil 

reparação, bem como a verossimilhança das alegações.  
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Assim dispõe o Código de Processo Civil sobre o tema: 

 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, 

os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: (Redação dada pela Lei 

nº 8.952, de 13.12.1994) 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (Incluído 

pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

 

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela depende da demonstração do 

fumus boni iuris - requisito aferido a partir da plausibilidade do direito alegado pelo autor e de 

suas probabilidades de êxito no mérito – e do periculum in mora, consubstanciado nos riscos que 

a natural demora da solução da demanda pode acarretar à pretensão da parte, in casu, à 

sociedade fluminense. 

 

Quanto ao fumus boni iuris, sua caracterização advém da investigação realizada 

pelo Ministério Público, consubstanciada no suporte probatório mínimo para o ajuizamento da 

ação alcançado pelo Inquérito Civil nº 200900323066, dos princípios da razoabilidade, da 

eficiência, da continuidade do serviço público, do concurso público para ingresso no serviço 

público e do dever de prestação do serviço público de assistência e proteção da pessoa vítima da 

violência doméstica.  

 

A aparência do bom direito restou evidenciada na precariedade com que são 

prestados à pessoa vítima da violência os serviços de assistência e acolhimento previstos na 

Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e na Lei Federal 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha) além das leis estadual e municipal vigentes, acompanhados 

pelo Ministério Público ao longo dos últimos 5 anos. 
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A falta de estrutura física, material, de pessoal e administrativa para 

atender à demanda foi confirmada em documentos oficiais dos órgãos da rede pública 

bem como por inspeções técnicas realizadas pelo Ministério Público ao longo da 

investigação. 

 

Relativamente ao periculum in mora, ressalta o parquet o fundado receio de dano 

grave e de difícil reparação, uma vez que a não concessão antecipada dos efeitos da tutela 

estenderá no tempo situação flagrantemente inconstitucional e ilegal, que se perpetuará até o 

trânsito em julgado da presente ação, gerando contínua e inaceitável violação à ordem jurídica, 

na medida em que a proteção do cidadão fluminense vítima da violência doméstica estará 

precariamente atendida nos locais aonde já existem equipamentos públicos e totalmente 

desatendida aonde não foram sequer implementados.  

 

-III- 

            DOS PEDIDOS 

Face ao exposto, requer o Ministério Público a V. Exª: 

 

1) Liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Estado que: 

 

1.1. apresente em Juízo, em prazo razoável (sugere-se 90 dias), projeto para a 

estruturação adequada de seus órgãos que compõem a rede de assistência à 

mulher vítima de violência doméstica, incluindo a Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos, os Centros Especializados de 

Atendimento à Mulher (antigos Centros de Referência) e as Casas-abrigo, com 

a consequente criação de carreira, se não houver, dimensionamento 

adequado de recursos humanos destes espaços observando-se o contingente 

mínimo estabelecido nas Normas Técnicas específicas, e encaminhamento aos 

respectivos Poderes Legislativos para, após aprovação das referidas Casas, 
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serem realizados concursos públicos para provimento de cargos efetivos com 

vínculo estatutário;  

1.2. Ainda liminarmente, que seja apresentado em juízo (sugere-se o prazo de 

30 dias) plano de contingência tendente a proporcionar as condições físicas e 

materiais adequadas e suficientes para o funcionamento das Delegacias 

Especiais de Atendimento à Mulher e dos espaços de acolhimento das 

mulheres vítimas de violência doméstica instalados, observando-se as 

carências apontadas pelos relatórios de vistorias aqui apresentados e os 

padrões mínimos estabelecidos nas Normas Técnicas que regulam a matéria; 

1.3. Também liminarmente, apresentar em Juízo, em prazo razoável (sugere-se 

90 dias), projeto de implantação dos equipamentos de acolhimento das 

mulheres vítimas de violência doméstica, em especial, aqueles apontados no 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013-2015, que sejam capazes 

de atender à demanda reprimida da população do Estado do Rio de Janeiro, 

em especial, nos Municípios do interior; 

 

2) Liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Município do Rio de 

Janeiro que: 

 

2.1. apresente em Juízo, em prazo razoável (sugere-se 90 dias), projeto para a 

estruturação adequada de seus órgãos que compõem a rede de assistência à mulher 

vítima de violência doméstica, incluindo a Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, os Centros Especializados de Atendimento à Mulher (antigos Centros de 

Referência) e as Casas-abrigo, com a consequente criação de carreira, se não houver, 

dimensionamento adequado de recursos humanos destes espaços observando-se o 

contingente mínimo estabelecido nas Normas Técnicas específicas, e 

encaminhamento aos respectivos Poderes Legislativos para, após aprovação das 

referidas Casas, serem realizados concursos públicos para provimento de cargos 

efetivos com vínculo estatutário;  
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2.2. Ainda liminarmente, que seja apresentado em juízo (sugere-se o prazo de 30 dias) 

plano de contingência tendente a proporcionar as condições físicas e materiais 

adequadas e suficientes para o funcionamento dos espaços de acolhimento das 

mulheres vítimas de violência doméstica instalados, observando-se as carências 

apontadas pelos relatórios de vistorias aqui apresentados e os padrões mínimos 

estabelecidos nas Normas Técnicas que regulam a matéria; 

2.3. Também liminarmente, para apresentar em Juízo, em prazo razoável (sugere-se 90 

dias), projeto de implantação dos equipamentos de acolhimento das mulheres 

vítimas de violência doméstica, em especial, aqueles apontados no Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres 2013-2015, que sejam capazes de atender à demanda 

reprimida da população da Cidade do Rio de Janeiro, em especial a Zona Oeste. 

 

3) A imposição de sanções, inclusive de caráter pessoal,  aos agentes públicos 

responsáveis para o caso de descumprimento da medida liminar. 

4) A fixação de multa diária aos réus para o caso de descumprimento da medida liminar, 

na forma do art. 461, § 4º, do CPC. 

5) O recebimento da inicial e a citação dos Réus para contestar a presente demanda, no 

prazo legal. 

6) A confirmação da antecipação dos efeitos da tutela com a consequente procedência 

do pedido, para que os Réus estruturem adequada e efetivamente os equipamentos 

da rede de proteção à pessoa vítima da violência doméstica em prazo a ser fixado por 

esse juízo; 

7) A condenação dos Réus nos ônus da sucumbência, os quais deverão ser revertidos 

para o Fundo Especial do Ministério Público, criado pela Lei Estadual n° 2.819, de 

07.11.97, e regulamentado pela Resolução GPGJ n° 801, de 19.03.98. 

8) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, à 

vista do disposto nos artigo 18 da lei 7.347/1985 e do artigo 87 da lei 8.078/90. 
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Pugna o Parquet, para a comprovação dos fatos aqui narrados, a produção de 

todas as provas em direito admitidas e que se fizerem pertinentes, notadamente a testemunhal, a 

documental, pericial, e bem assim a juntada de documentos novos e tudo mais que se fizer 

necessário à completa elucidação e demonstração cabal dos fatos articulados na presente petição 

inicial. 

Dá-se a esta causa, por força do disposto no artigo 258 do Código de Processo 

Civil, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2014. 

 

 

GLÁUCIA MARIA DA COSTA SANTANA 

Promotora de Justiça 

 


