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Apresento a Vossa Excelência, no uso da atribuição conferida pelo artigo 147, inciso IV, 

do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março 

de 2013), com observância das disposições da Lei Complementar (LC) nº 95, de 26 de fevereiro de 

1998, Proposta de Recomendação, que dispõe sobre a possibilidade de utilização das verbas das 

transações penais e suspensão condicional do processo para instituições públicas e privadas de 

finalidade social destinadas à defesa e promoção dos direitos das mulheres e à prevenção e combate 

à violência contra a mulher. 

 

Outrossim, encaminho, por anexo, a justificação e o texto sugestivo da Recomendação, 

requerendo a Vossa Excelência que determine as providências cabíveis à tramitação desta Proposição, 

na forma do artigo 147 e seguintes do RI/CNMP. 

 

Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. 

 
 

OSWALDO D'ALBUQUERQUE 

Conselheiro Nacional  
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JUSTIFICATIVA 

 
 

1. Trata-se de Proposição que dispõe sobre a possibilidade de utilização das verbas das 

transações penais e suspensão condicional do processo para instituições públicas e privadas de 

finalidade social destinadas à defesa e promoção dos direitos das mulheres e à prevenção e combate 

à violência contra a mulher. 

 

2. Com efeito, a crise econômica e social agravada pela pandemia do SARS-Cov-2 teve 

efeito direto sobre a violência contra a mulher. Com um aumento exponencial de ocorrências, foi 

registrado que uma em cada quatro mulheres afirmou ter sofrido violência no último ano no 

Brasil. Por isso, o combate e enfrentamento da violência contra a mulher é, mais do que nunca, 

urgente. Destarte, urge garantir o pleno funcionamento da função multidisciplinar da Lei Maria da 

Penha, que envolve assistência psicológica, jurídica e social, além da função de ressocialização do 

agressor como medida de combate à violência contra a mulher. Para tanto, faz-se necessário assegurar 

o investimento público adequado na área por meio de cadastramento prévio de instituições destinadas 

à prevenção e combate à violência contra a mulher. 

 

3. Atualmente, a destinação de recursos provenientes do cumprimento de transação 

penal e da suspensão condicional do processo nas ações criminais, para instituições que exerçam 

serviços sociais ou atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde são uma 

forma importante de atender às áreas vitais de relevante cunho social. Trata-se de uma maneira de dar 

maior efetividade às prestações pecuniárias, aprimorando-se a qualidade da destinação das condições 

impostas nesses institutos penais. 

 

4. Tais recursos, se direcionados para instituições de enfrentamento à violência contra a 

mulher previamente cadastrados no âmbito do Ministério Público e Judiciário, teriam uma alta eficácia 

em fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher no país, podendo subsidiar atividades como: 

a) projetos de ressocialização do agressor; b) projetos de conscientização e fortalecimento das vítimas; 

projetos e programas para capacitação de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade 

econômica para ingresso no mercado de trabalho e geração de renda; c) capacitação da equipe técnica 

e de toda rede de proteção e enfrentamento à violência contra as mulheres; d) melhoria do sistema 

carcerário das penitenciárias femininas e das casas de custódia de menores femininas; e) melhoria das 

instalações das casas abrigo de mulheres em situação de violência e em grande risco de vida; f) 
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projetos para assistência psicológica e tratamento de saúde de mulheres vítimas de violência; g) 

desenvolvimento de campanhas e demais iniciativas no intuito de conscientizar a população e ampliar 

o acesso ao sistema de Justiça para as mulheres em situação de violência. 

 

5. Possibilitar a transferência desses valores para instituições da sociedade civil 

previamente cadastradas e que vêm se dedicando intensamente em combater a violência contra a 

mulher é uma forma de fortalecer e promover essas iniciativas. Instituições como o Instituto Avon, a 

ONU Mulheres e o Fundo Elas anunciaram recentemente o investimento financeiro em projetos de 

combate à violência doméstica, consolidando uma rede nacional de iniciativas inovadoras na área. 

 

6. Nesse contexto, evidenciada a relevância da matéria, apresento esta Proposta de 

Recomendação, que aprimora e expande os mecanismos de proteção à mulher, por meio da 

possibilidade de direcionamento das verbas oriundas das transações penais e da suspensão 

condicional do processo para instituições públicas e privadas de finalidade social destinas à prevenção 

e combate à violência contra a mulher, razão pela qual submeto tal proposição ao crivo deste Plenário. 
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RECOMENDAÇÃO nº __, de ___de_________de 2021. 

 

Dispõe sobre a possibilidade de utilização das verbas das 

transações penais e suspensão condicional do processo 

para instituições públicas e privadas de finalidade social 

destinadas à defesa e promoção dos direitos das mulheres 

e à prevenção e combate à violência contra a mulher.  

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições 

conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e pelos artigos 147 e seguintes de 

seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária tomada na _ ª Sessão Ordinária, 

realizada em _ de __________ de 2021; 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público possui função essencial à justiça, sendo 

incumbido da defesa dos interesses sociais e individuais, e que o êxito na promoção da justiça supõe 

a efetividade concreta dos direitos de cuja proteção e defesa a Instituição é incumbida; 

 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 101, de 15 de dezembro de 2009, do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), definiu a política institucional do Poder Judiciário na execução de penas e 

medidas alternativas à prisão; 

 

CONSIDERANDO que as destinações das penas pecuniárias, espécie de pena restritiva 

de direitos, não podem resultar no descrédito e inutilidade ao sistema penal, uma vez que a execução 

da pena é o arremate de todo o processo criminal; 

 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), contribuiu para a regulamentação da destinação, controle e aplicação de valores 

oriundos de prestação pecuniária aplicada pela justiça criminal, assegurando a publicidade e 

transparência na destinação dos aludidos recursos, destacando, ainda, a necessidade de dar maior 

efetividade às prestações pecuniárias, aprimorando-se a qualidade da destinação das penas impostas; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as práticas para o fomento à aplicação 

da pena de prestação pecuniária em substituição à prisão, como condição da suspensão condicional 
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do processo ou transação penal, visando melhor fiscalização do emprego dos valores recebidos pelas 

instituições beneficiadas; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da destinação, controle e aplicação 

de valores oriundos de prestação pecuniária aplicada pela justiça criminal, assegurando a publicidade 

e transparência na destinação dos aludidos recursos; 

 

CONSIDERANDO que o documento citado acima resolve que os valores deverão ser, 

quando não destinados à vítima e seus dependentes, direcionados à entidade pública ou privada com 

finalidade social;  

 

CONSIDERANDO que, em 2020, os feminicídios e os chamados atos de violência 

doméstica noticiados ao disk 190 cresceram 1,9 (um vírgula nove) e 3,8% (três vírgula oito por cento), 

respectivamente, de acordo com dados do Atlas da Violência; 

 

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados aprovou proposta que destina 5% das 

verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para ações de enfrentamento à violência 

contra a mulher; 

 

CONSIDERANDO que a função multidisciplinar da Lei Maria da Penha deve ser garantida 

para o combate eficiente à violência contra a mulher,  

 

RECOMENDA: 

 

Art. 1º Aos ramos e unidades do Ministério Público brasileiro a possibilidade de destinação 

das verbas oriundas das transações penais e de suspensão condicional do processo para instituições 

públicas e privadas de finalidade social destinadas à defesa e promoção dos direitos das mulheres e à 

prevenção e combate à violência contra a mulher. 

 

Art. 2º Que todos os órgãos que compõem o Ministério Público brasileiro com atuação no 

enfrentamento à violência contra as mulheres viabilizem junto ao juiz gestor da Comarca competente, 

observadas as normas da Corregedoria-Geral de Justiça de cada Estado e da Resolução n. 154/2012 

do CNJ, a abertura de edital para o cadastramento de projetos sociais desenvolvidos por instituições 
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públicas e privadas de finalidade social destinadas à defesa e promoção dos direitos das mulheres e à 

prevenção e combate à violência contra a mulher para recebimento das verbas oriundas das transações 

penais e de suspensão condicional do processo. 

 

Parágrafo único. As verbas oriundas das transações penais e de suspensão condicional 

do processo, nos termos desse artigo,  poderão custear o aprimoramento de casas-abrigos, delegacias, 

núcleos de defensoria pública e serviços de saúde especializados no atendimento à mulher em situação 

de violência doméstica e familiar, bem como projetos e programas: a) de ressocialização do agressor; 

b) de conscientização e fortalecimento das vítimas, c) de capacitação de mulheres em situação de 

violência e vulnerabilidade econômica para ingresso no mercado de trabalho e geração de renda; d) de 

capacitação da equipe técnica e de toda rede de proteção e enfrentamento à violência contra as 

mulheres, e) de melhoria do sistema carcerário das penitenciárias femininas e das casas de custódia e 

tratamento de menores femininas, f) de assistência psicológica e jurídica às  meninas e mulheres 

vítimas de violência, g) de desenvolvimento de campanhas e demais iniciativas com o  intuito de 

conscientizar a população sobre violência contra a mulher e; h) de ampliar o acesso ao sistema de 

Justiça para as mulheres em situação de violência, entre outras iniciativas que têm como objetivo a 

defesa e promoção dos direitos das mulheres, a prevenção e combate à violência contra a mulher. 

 

 Art. 3º Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 
 

Brasília-DF, ___ de __________ de 2021. 
 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


