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PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE su

CELEBRAM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 0
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLlCO

VISANDO PARCERIA NAS ÁREAS DE COMBATE À

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PROTEÇÃO E

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA Às MULHERES.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa

pública dotada de personalidade jurídica de direíto privado, inscrita no CNPJ n9

00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 03/04,

Brasília/DF, CEP 70092-900, neste ato representada por sua Presidente, Sra. DANIELLA

MARQUES CONSENTINQ conforme Estatuto Social e o CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CNPJ n9 11.439.520/0001-11, sediado no Setor de

Administração Federal SuI - SAFS, Quadra 2, Lote 3, Edifício Adail Belmonte, Brasílía/DF,

CEP 70070-600, neste ato representado por seu PRESIDENTE, O PROCURADOR-GERAL

DA REPÚBLICA, EXMO. SR. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, no uso das

atribuições que Ihe conferem os arts. 130-A, inciso I, da Constituíção da República e 12,

XXIV, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Mínistério Público, resolvem

celebrar o presente Protocolo de Intenções, mediante as premissas, cláusulas e

condições a seguir enunciadas:

DAS PREMISSAS

CONSIDERANDO que a violência doméstica é um fenômeno de extrema

gravidade, que uItrapassa os Iimítes da vida familiar;

CONSIDERANDO a importância da Convenção sobre a Eliminação de Todas as

Formas de Discriminação contra as Mulheres; da Convenção Interamericana para

Prevenír, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; da Lei n9 11.340/2006

("Lei Maria da Penha” que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e

familiar contra a mulher) e Lei n9 13.104/2015 (que insere uma nova modalidade

de homicídio qualificado, criando-se o denominado femínicídío);

CONSIDERANDO que a violência doméstica contra a mulher tem como

característica a relação próxima entre a vítima e o agressor e,

consequentemente, a vítima hesita em processar o agressor, muito embora

almeje a cessação da violência sofrida e a reparação dos danos;

CONSIDERANDO que o procedimento para apuração da violência doméstica e

aplicação das medidas protetivas precisa ser apropriado e conter uma visão

multidísciplinar, a fim de evitar a revitímização da mulher; WA - 00
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CONSIDERANDO que a sociedade ainda cultiva vanres que podem incentivar a

violência doméstica, e que reflete padrões repetidos e naturalizados por pessoas

de todas as classes socíais;

CONSIDERANDO que, como órgão que atua em parceria com a comunidade, o

Ministério Público costuma ser o primeiro contato para as mulheres vítimas de

vioíência doméstica, cabendo aos seus membros adotar as providências

necessárias não apenas a instauração da ação penal, mas o acolhimento da

vítima, a qual se encontra vuIneráveL tendo em vista as agressões sofridas;

I

CONSIDERANDO que a ausência de autonomia financeira e um fator que

interfere no desfecho dos diversos tipos de violência contra a mulher, poís sem

a independência financeira é provável que as vítimas persistam em um
relacionamento abusivo;

CONSIDERANDO tanto a realidade do mercado de trabalho para a mulher

brasíleira quanto a dificuldade de sobrevivência das micro e pequenas empresas,

demonstram a importância de novas formas de viabilizar processos consistentes

de reorientação, formação e recoiocação das mulheres brasileiras no mercado,

assim como nas ações de empreendedorismo feminino, reduzindo o impacto das

demissões e das desocupações.

Assim, as PARTES concordam em celebrar o PROTOCOLO DE INTENÇÕES, mediante as

seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a formalização das intenções dos

partícipes para colaboração na realização de ações que visem a criação de um ambiente

favorável à proteção da mulher, notadamente a vítima de violência doméstica,

incrementando o acesso a informações claras e efetivas sobre seus direitos, canais de

atendimento disponíveis, órgãos/instituições de apoio, fluxo para denúncia de agressor

e outros esclarecimentos importantes, além do acolhimento às vítimas e da busca pela

inclusão bancária e independência financeira.

1.2. Para a consecução deste instrumento, as PARTES se comprometem a envidar os

melhores esforços e a adotarem, direta ou indiretamente, no âmbito das suas

competências, as ações voltadas paraz

(i) cidadania financeira, com orientações e desenvolvimento de

soluçõeslprodutos bancáríos voltados às mulheres vítimas de violência

doméstica;
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(ii) intercâmbio de informações, documentos e apoio técnico institucional entre

as PARTES, além de outras medidas concretas que venham a ser identificadas,

necessários à consecução do presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES.

1.3. As ações que venham a se desenvolver em decorrêncía deste PROTOCOLO DE

INTENÇÕES e que requeiram formalização para a sua implementação terão suas

condições específicas, descrição de tarefas, responsabilidades, obrigações, prazos de

execução e demais condições definidas em instrumento específíco de Acordo de

Cooperaçã0, a ser acordado entre as PARTES.

1.4. Os programas, projetos e atividades específicas decorrentes do futuro Acordo de

Cooperação serão definidos em Pianos de Trabalho, nos quais serão estabelecidos, de

maneira circunstanciada, os objetivos, 0 planejamento das medidas que serão adotadas

e seus cronogramas, bem como as obrigações de cada parte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES

2.1. Para viabilizar o objeto deste instrumento, a CAIXA envídará esforços, na medida

de suas competências e possibilidades e observado seu objeto socia|, para:

a) fomentar e viabilizar a capacitação dos seus empregados para o atendimento

especialízado e humanizado de cIienteslusuárias da CAIXA vítimas de violência

doméstica;

b) elaborar e disponibilizar material informativo com conteúdo de fácil acesso e

compreensão;

c) disponibilizar a cIientes e usuários folhetos e material informatívo sobre violência

doméstica que venha a ser elaborado pelo CNMP;

d) promover mecanismos voltados à educação financeira para o público feminino a ser

defínido, nos Iocais e horários acordados pelas PARTES.

2.2 Pa ra viabilizar o objeto deste instrumento, o CNMP envídará esforços, na medida

de suas competências e possíbiiidades, para:

a) fomentar a viabilizar a capacitação dos seus servídores para o atendimento

especializado e humanizado voltados ao acolhimento das vítimas de vioIência

doméstica.

b) apoiar a capacitação de empregados da CAIXA para o atendimento especializado

e humanizado de clíenteslusuárias da CAIXA vítimas de violêncía doméstica;

c) atuar, por meio de cursos e treinamentos, no sentido de reduzir as possibilidades

de novas vitimizações, mediante a disseminação de dados e informações que possam

prevenir a prática de violêncía doméstica;
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d) compartilhar com a CAIXA material produzido de divulgação de informações

relevantes à consecução do objeto deste PROTOCOLO DE INTENÇÕES.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS REPRESENTANTES

3.1. Para gerencíar a execução das ativídades decorrentes deste PROTOCOLO DE

íNTENÇÕES, as partes designam como responsáveis os nominados abaixo, para o

acompanhamento, avaliação, supervisão e fiscalização deste instrumento.

Pela CAIXA: Elaine Cristina Aives dos Reis, Gerente Nacional de Empreendedorismo

Social (GEMSO), (61) 3206-8345, e-mai|: gemso@caíxa.gov.br

Pelo CNMPz Titular: Pauio Afonso de Amorim Filho, Juiz Assessor de Apoio

Interinstitucional do Conselho Nacional do Ministérío Público, e-mai|:

gaafilho@tigo.ius.br. (62) 98538-0118; e Suplentez Juliana Nunes Fe|¡x, mernbro auxíliar

da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, (91) 98540-0606, e-mai|:

iuIianafelichnmp.mg.br.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Fica acordado que cada uma das PARTES disponibilizará recursos humanos e/ou

financeiros para a realização das ações conjuntas previstas neste PROTOCOLO DE

INTENÇÕES, e, ambas reconhecem que não haverá contraprestação de serviços e/ou

transferência de recursos entre eIas. Assim, as despesas eventualmente necessárias à

plena consecução do objeto acordado, tais como: pessoaL desIocamentos, comunicação

entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão por conta das dotações

específicas constantes nos orçamentos de cada uma das PARTES.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

5.1. Este PROTOCOLO DE INTENÇÕES poderá ser alterado, por mútuo entendimento,

entre as PARTES mediante Termo Aditivo, com o propósito de aperfeiçoar a execução

dos trabalhos, desde que não haja mudança do seu objeto.

CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

6.1. Este PROTOCOLO DE INTENÇÕES poderá ser denuncíado pelas PARTES e

rescindido a qualquer tempo, mediante notificação por escrito, com antecedêncía

mínima de 30 (tr¡nta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO SIGILO E DEMAIS OBRlGAÇÕES

7.1. Caso uma das PARTES tenha acesso à informações consideradas confidenciais da

outra PARTE, no âmbito do presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES, a Parte Receptora se

compromete a manter o sigilo e, caso haja necessidade de divulgação das mesmas se

obriga a solicitar o consentimento prévio e por escrito da Parte Detentora das mesmas.
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As PARTES se comprometem a utiIizar as informações obtidas única e

exzclusivamente para as ações que venham a ser desenvolvidas no âmbito de atuação

deste instrumento.

7.3. As PARTES se obrigam dar o devido crédito às suas respectivas participações na

elaboração dos trabalhos, documentos, publicações e outros produtos das atividades

resultantes deste PROTOCOLO DE INTENÇÕES.

7.4. As PARTES se comprometem a não utilizar de nomes ou imagens que

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores púincos, nas ações

resultantes deste PROTOCOLO DE INTENÇÕES.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1. Este PROTOCOLO DE INTENÇÕES entrará em vigor na data de sua assinatura e

terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogad0, por conveniência

das partes e com motivado intuito de efetivar a implementação dos objetivos eleitos.

CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS

9.1. Os casos omissos serão decididos de comum acordo entre as PARTES, segundo

as dísposições Iegais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais do

direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eIeito o Foro da Justiça Federal, Seção de Brasília, Distrito Federal, com

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer

questões decorrentes do presente instrumento que não tenham sido solucionadas

consensualmente.

E, por estarem, assim, de pleno acordo, assinam o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES

em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas, para que se

produzam os necessários efeitos Iegais.

Brasília-DF, 20 de setemqbro de 2022.
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ANTÔN o A GUSTO BRANDÃO DE ARA
Presidente do onseiho Nacional do Ministério Púbiico
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Presidente da Caixa Econômica Federal
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