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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Grupo de  Trabalho n.  6  (GT6)  da  Comissão  de  Defesa  de

Direitos Fundamentais deste Conselho Nacional do Ministério Público apresenta

proposta de regulamentação do cadastro nacional de violência doméstica contra

a mulher, nos termos do que determina no art. 26, III, da Lei n. 11.340/2006 (Lei

Maria da Penha).

Referido dispositivo normativo determina:

Art.  26.  Caberá  ao  Ministério  Público,  sem  prejuízo  de

outras  atribuições,  nos  casos  de  violência  doméstica  e

familiar contra a mulher, quando necessário:

[...]

III  -  cadastrar  os casos de violência  doméstica e  familiar

contra a mulher.

Referida norma é complementada pelo art. 8º, III, da mesma lei:

Art.  8º.  A  política  pública  que  visa  coibir  a  violência

doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de

um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do

Distrito  Federal  e  dos  Municípios  e  de  ações  não-

governamentais, tendo por diretrizes:
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II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras

informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de

raça ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à

freqüência  da  violência  doméstica  e  familiar  contra  a

mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados

nacionalmente,  e a  avaliação periódica dos resultados das

medidas adotadas;

E ainda pelo art. 38 da Lei n. 11.340/2006:

Art.  38.  As  estatísticas  sobre  a  violência  doméstica  e

familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados

dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim

de  subsidiar  o  sistema  nacional  de  dados  e  informações

relativo às mulheres.

Durante o ano de 2010 iniciaram-se as primeiras discussões para

a  padronização  do  cadastro  nacional,  ainda  no  âmbito  da  subcomissão  de

violência doméstica da COPEDH/GNDH/CNPG, à época coordenada pela Dra.

Ana Lara Camargo de Castro (MP/MS). Vale ressaltar que desde as primeiras

discussões já se aventava a possibilidade de a centralização das informações do

cadastro ser realizada no âmbito do CNMP (conforme ata de 16/03/2010). Nas

atas  do  CNPG foi  localizada  referência  ao  cadastro  nacional  em reunião  de

28/01/2011, oportunidade em que se deliberou pela fixação de prazo para que os

MPs estaduais implementem o cadastro nacional.
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Após pesquisas, localizou-se o modelo de tabela de taxonomia

sugerido em 2011 pelo CNPG aos MPs estaduais para o cadastro nacional de

violência doméstica (doc. anexo). Após esse projeto do CNPG, alguns Estados

implantaram  bancos  de  dados  de  violência  doméstica,  normalmente  de

abrangência  para  a  comarca  da  capital  ou  alguma  outra  comarca  em que  o

membro  do  MP  com  atribuições  voluntariamente  aderisse  ao  projeto  de

cadastramento. Todavia, a maioria dos MPs estaduais ainda não implementou o

cadastro e mesmo nos que implementaram ele não possui abrangência para todas

as  comarcas  do  Estado.  Há  relatos  de  falta  de  investimento  na  criação  de

estrutura  adequada  para  que  os  órgãos  de  execução  possam  cumprir  a

determinação legal. Mesmo quando houve implementação do banco de dados

pelo MP estadual, verificou-se a realização de adaptações pontuais à proposta

enviada pelo CNPG em 2011.

A  ausência  de  institucionalização  da  obrigatoriedade  de

preenchimento  do  banco  de  dados  de  cadastramento  dos  casos  de  violência

doméstica, e a ausência de investimento institucional no tema, tem impedido o

Ministério Público nacional de cumprir sua atribuição legal prevista no art. 26,

III, da Lei n. 11.340/2006. Na ótica deste GT6, torna-se essencial que o CNMP

regulamente a questão.

A  proposta  do  GT6  é  que  o  CNMP  edite  Resolução

regulamentando a forma como os MPs estaduais deverão cumprir o art. 26, III,

da  Lei  n.  11.340/2006,  permitindo  tanto  o  efetivo  cumprimento  do  que

determina  a  lei,  como  a  padronização  dos  dados,  de  forma  a  viabilizar  a

obtenção de informações estatísticas de abrangência nacional.
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Além da proposta de cadastro nacional do CNPG de 2011, o GT6

levou  em  consideração  os  modelos  de  cadastro  utilizados  em  Cuiabá/MT

(SIMP), Belém/PA (SIMP), Teresina/PI (iPenha) e Distrito Federal (SisproWeb).

Para a formulação da minuta do cadastro nacional, partiu-se da

proposta  original  do CNPG de 2011, com atualizações terminológicas,  tendo

como paradigma as discussões entabuladas no âmbito de Grupo de Trabalho em

curso perante a Casa Civil da Presidência da República, com a participação da

Secretaria de Políticas para as Mulheres e outros órgãos do Executivo Federal,

destinado a padronizar as coletas de dados relacionadas à violência doméstica

contra  a  mulher  nos  diversos  sistemas de cadastro (saúde,  assistência  social,

Disque 180, segurança pública etc).

Após a elaboração de minuta preliminar pelo GT6, houve oficina

de trabalho no CNMP em 29/04/2015, envolvendo  membros do MP, órgãos

públicos, universidades e movimentos sociais, para coleta de novas sugestões.

Após,  colheu-se  no  início  de  maio  sugestões  dos  integrantes  da

COPEVID/GNDH/CNPG.

O produto final das discussões sobre a tabela de taxonomia para

o cadastro nacional de violência doméstica encontra-se no documento anexo.

A proposta do GT6 é que o CNMP edite resolução determinando

a obrigatoriedade de cumprimento do art.  26,  III,  da Lei  n.  11.340/2006 e a

obrigatoriedade de  fornecimento  pela  Administração  dos  MPs aos  órgãos  de

execução  de  condições  materiais  e  humanas  para  o  cumprimento  da  lei,

uniformize a taxonomia de campos obrigatórios e facultativos, crie o banco de

dados nacional de violência doméstica contra a mulher, disponibilize o acesso ao

banco de dados para preenchimento pelos MPs estaduais, permitindo-se, ainda,
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quando possível, que o sistema do CNMP dialogue com os sistemas estaduais,

de  forma  a  permitir  que  eventualmente  a  alimentação  no  sistema  local  seja

transferida  ao  sistema  nacional  do  CNMP.  Espera-se  que,  após  a  adequada

alimentação do sistema, o próprio CNMP tenha condições de elaborar relatório

estatístico de abrangência nacional, com subseções por Estado e Cidade.

Segue a proposta para deliberação desta CDDF.

Brasília, 22 de maio de 2015

Thiago Pierobom

Membro Colaborador

GT6/CDDF/CNMP
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RESOLUÇÃO Nº.___, de __ de ________ de 2015

Institui o Cadastro Nacional de
Casos de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher. 

O  CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  no

exercício de suas atribuições, conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I,

da Constituição da República, e com arrimo nos artigos 147 e seguintes de

seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 129, incisos III e IV, da

Constituição da República;

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 26, inciso III,

da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, compete ao Ministério Público

“cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher”;

CONSIDERANDO os  resultados  do  projeto  “Criação  do

Cadastro Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar”, instituído pela

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais deste Conselho Nacional

do Ministério Público;

RESOLVE:

Art. 1º. O cadastro nacional de casos de violência doméstica
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e familiar  contra  a mulher,  previsto no artigo  26,  inciso  III,  da Lei  n.

11.340/2006, rege-se pela presente resolução.

Art. 2º. O Conselho Nacional do Ministério Público elaborará

programa de banco de dados, de abrangência nacional, para cumprimento

do  determinado  no  art.  26,  inciso  III,  da  Lei  n.  11.340/2006,

disponibilizando seu acesso ao Ministério Público brasileiro. 

§  1°.  Deverão  ser  alimentados  no  sistema  todos  os

processos em que haja a aplicação da Lei n. 11.340/2006, inclusive os

casos de feminicídio em contexto de violência doméstica contra a mulher

(CP, art. 121, § 2°, c/c § 2°-A, inciso I).

§ 2º. A alimentação do referido programa será iniciada no

primeiro dia útil do ano seguinte ao da vigência desta resolução.

§ 3º. Os Ministérios Públicos poderão adaptar seus atuais

sistemas  de  informática  para  realizarem  a  alimentação  automática  do

cadastro nacional, conforme a compatibilidade de sistemas.

Art. 3o. Os Ministérios Públicos deverão fiscalizar a atuação

policial  para  o  adequado  preenchimento  dos  campos  constantes  da

taxonomia deste cadastro nacional.

Parágrafo Único. O órgão de execução poderá complementar

as informações que não constarem dos autos.

Art.  4o.  A Administração Superior  dos Ministérios  Públicos

deverá assegurar condições materiais e humanas aos órgãos de execução

para o adequado preenchimento do cadastro nacional.

Art. 5o. A administração e gerência da tabela de taxonomia

do cadastro nacional será aprovada por Comitê Gestor específico, a ser

instituído  e  regulamentado  pela  Presidência  do  Conselho  Nacional  do

Ministério Público, com atribuições específicas para o fim desta resolução.
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Parágrafo  Único.  A  taxonomia  obrigatória  do  cadastro

nacional não impede que os Ministérios Públicos acrescentem campos à

taxonomia do cadastro estadual.

Art.  6º.  Anualmente  haverá  publicação  de  relatório

estatístico da atuação do Ministério Público no enfrentamento à violência

doméstica contra a mulher, com dados do cadastro nacional, de forma a

permitir a avaliação dos resultados das medidas adotadas, nos termos do

art. 8º, II, da Lei n. 11.340/2006.

Art.  7o.  O  acesso  à  base  de  dados  do  cadastro  nacional

poderá  ser  realizado  por  instituições  de  pesquisa  de  reconhecida

credibilidade,  com  a  finalidade  de  realizar  amostras  para  pesquisas

relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante

autorização  concedida  pela  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos

Fundamentais,  bem  como  compromisso  de  confidencialidade  e  não

divulgação de dados pessoais, nos termos da Lei n. 12.527/2011, art. 31,

§ 3°, inciso II.

Art.  7º.  Esta  resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação.

Brasília,     de                      de 2015

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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ANEXO À RESOLUÇÃO N. ___/2015 – CNMP

TABELA DE TAXONOMIA DO CADASTRO NACIONAL DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

(Artigo 26, III, da Lei n. 11.340/2006)

*  PREVISÃO DE CADASTRO MODELO COM DADOS COMPLETOS.  OS DADOS  
OBRIGATÓRIOS DE FORNECIMENTO ESTÃO MARCADOS COM ASTERISCO. PERMITIR QUE  
SE PREENCHA DIRETAMENTE NO SISTEMA DO CNMP OU QUE SE CAPTURE OS DADOS  
POR WEBSERVICE.  

DADOS DO AGRESSOR

* Sistema deverá permitir incluir mais de um agressor

Qualificação

* Nome Completo

* Filiação (mãe)

* Data de Nascimento

OBS: Permitir que o sistema crie indexação de faixa etária (na data do 
fato) para efeito de relatório anual. Classes de faixa etária: ver 
classificação do IBGE

CPF – (Número) (não informado)

* Sexo

1. Masculino

2. Feminino

Cor/raça
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0. Não informado

1. Preta

2. Branca

3. Parda

4. Amarela

5. Indígena

Nacionalidade – no sistema os campos serão padronizados conforme a 
base de dados dos Correios (incluir como padrão: Brasil)

Naturalidade – no sistema os campos serão padronizados conforme a 
base de dados dos Correios (permitir que o padrão automático seja o do 
local do preenchimento)

Escolaridade  

0. Não informado

1. Não Alfabetizado(a)

2. Fundamental Incompleto

3. Fundamental Completo

4. Médio Incompleto

5. Médio Completo

6. Superior Incompleto

7. Superior Completo

8. Pós-graduado

Renda Individual

0. Não Informado
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1. Não possui renda

2. até 01 salário mínimo

3. mais de 01 até 02 salários mínimos

4. mais de 02 até 05 salários mínimos

5. mais de 05 até 10 salários mínimos

6. mais de 10 salários mínimos

DADOS DA VÍTIMA

* Sistema deverá permitir incluir mais de uma vítima

Qualificação

* Nome Completo

* Nome social

* Filiação (mãe)

* Data de Nascimento

OBS: Permitir que o sistema crie indexação de faixa etária (na data do 
fato) para efeito de relatório anual. Classes de faixa etária: ver 
classificação do IBGE

CPF – (Número) (não informado)

Cor/raça

0. Não informado

1. Preta

2. Branca
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3. Parda

4. Amarela

5. Indígena

Deficiência

1. Não informado

2. Não Possui

3. Física

4. auditiva

5.  visual

6. mental

7. Múltipla 

Orientação sexual

1. Heterossexual

2. homossexual

3. Bissexual

4. Assexual

5. Não informada

Nacionalidade – no sistema os campos serão padronizados conforme a 
base de dados dos Correios (incluir como padrão: Brasil)

Naturalidade – no sistema os campos serão padronizados conforme a 
base de dados dos Correios (permitir que o padrão automático seja o do 
local do preenchimento)

Escolaridade  
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9. Não informado

10. Não Alfabetizado(a)

11. Fundamental Incompleto

12. Fundamental Completo

13. Médio Incompleto

14. Médio Completo

15. Superior Incompleto

16. Superior Completo

17. Pós-graduado

Renda Individual

7. Não Informado

8. Não possui renda

9. até 01 salário mínimo

10. mais de 01 até 02 salários mínimos

11. mais de 02 até 05 salários mínimos

12. mais de 05 até 10 salários mínimos

13. mais de 10 salários mínimos

DADOS DO CASO

* Dados Processuais:

* Número da ocorrência policial (OP + DP)
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OBS: Esse dado será utilizado para cruzamento de informações com o 
sistema da SENASP

Número do IP

Número de Autuação do MP

Número de Autuação do Judiciário 

Município (tabela do IBGE)

Data

* Para o relatório anual gerar o dia da semana da agressão

Horário 

1. Manhã (6h-12h)

2. Tarde (12h-18h)

3. Noite (18h-24h)

4. Madrugada (24h-6h)

Ambiente da agressão

1. Residência comum com o agressor

2. Residência exclusiva da vítima

3. Residência de terceiros

4. Profissional

5. Local público

6. Meio eletrônico

7. Outros

Vínculo do Agressor(a) com a Vítima 
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1. Agregado(a) na unidade doméstica

2. Cônjuge  /  Companheiro(a)

3. Namorado(a)

4. Ex-Cônjuge  / Ex-Companheiro(a)

5. Ex-namorado(a)

6. Pai

7. Mãe

8. Padrasto

9. Madrasta

10. Filho(a)

11. Irmão/Irmã

12. Avô/Avó

13. Tio(a)

14. Primo(a)

15. Enteado(a)

16. Cunhado(a)

17. Genro/Nora

18. Sogro(a)

19. Amigo(a)

20. Vizinho(a)

21. Empregador(a)

22. Outros
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Fatores de Risco Identificados

1. Histórico de agressões anteriores [   ]

2. Álcool  [   ]

3. Drogas ilícitas  [   ] 

4. Transtorno mental  [   ] 

5. Ciúmes ou Alegação de Traição  [   ]

6. Separação recente ou tentativa [   ] 

7. Disputa familiar  (bens ou filhos) [   ] 

8. Dependência econômica da vítima [   ] 

9. Ausência de parentes próximos ou rede de apoio  [   ]

10. Vítima gestante   [   ]

11. Presença de crianças ou adolescentes no núcleo familiar  [   ] 

12. Acesso a arma de fogo [   ]

13. Agressor é profissional de segurança [   ]

* Deve permitir o preenchimento de multiplos campos

Tabelas Unificadas do CNMP:

* Classe processual: conforme tabela de taxonomia do CNMP. 

OBS: abrangerá os casos de feminicídio (no Júri), os casos de abusos 
sexuais intrafamiliares contra meninas, e os casos de ato infracional 
praticado por adolescentes

* Incidência penal – conforme tabela de taxonomia do CNMP de Assuntos.
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OBS: O campo “Violência Doméstica contra a mulher” será o campo chave
para incluir o processo no cadastro nacional de violência doméstica

OBS: Incluir espécies de contravenções penais. 

OBS: O sistema deve permitir escolha em campos múltiplos.

OBS: relatório anual deverá permitir discernir prioritariamente entre: 
lesão corporal, ameaça, vias de fato, injúria, perturbação da tranquilidade,
desobediência, dano

OBS: Diferenciar feminicídio do inciso I e do inciso II

* MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

* Ciência de Medidas Protetivas

* Requerimento de Medidas Protetivas

* Ciência de Prisão

* Requerimento de Prisão

* Arquivamento

* Denúncia

OBS: Sistema deverá permitir que haja a correção da tipificação quando 
do oferecimento da denúncia, ou ainda a seleção de quais autores estão 
sendo acusados

*Ciência de Sentença 

* Ciência do Tribunal do júri

* Ciência de declinação de competência
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