
DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
CORREGEDORIA-GERAL

RECOMENDA(:AO CGDP N. 02, DE lODE AGOSTO DE 2018.

Dispoe sobre a atuafao dos 6rgaos de execufao nas
hip6teses de prolafao de decisao em desacordo com
os interesses da vitima, nos processos que versam
sobre infrafoes penais praticadas com violencia
domestica efamiliar contra a mulher.

A CORREGEDORA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DO SUL, no uso de suas atribui90es legais, CONSIDERANDO:

- que a Defensoria Publica, nos termos do artigo 134, caput, da

Constitui9ao Federal de 1988, e institui9ao permanente, essencial a fun9ao jurisdicional

do Estado, incumbindo-Ihe, como expressao e instrumento do regime democratico,

fundamentalmente, a orienta9ao juridica, a prom09ao dos direitos humanos e a defesa,

em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma

integral e gratuita, aos necessitados;

- 0 teor dos artigos 27 e 28, ambos da Lei nO11.340/2006 (Lei Maria da

Penha), que dizem, respectivamente, que "em todos os atos processuais, civeis e

cnmmalS, a mulher em situa9ao de violencia domestica e familiar devera estar

acompanhada de advogado"; e "e garantido a toda mulher em situa9ao de violencia

domestica e familiar 0 acesso aos servi90s de Defensoria Publica ou de Assistencia

Iudiciaria Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento

especifico e humanizado";

- a reda9ao do art. 577 do C6digo de Processo Penal, no sentido de que "0

recurso podera ser interposto pelo Ministerio Publico, ou pelo querelante, ou pelo reu, seu

procurador ou seu defensor";

- que a Defensoria Publica e conferida legitimidade para interpor recurso

em face da decisao judicial contraria aos interesses da mulher;

- que a apresenta9ao de "razoes concordantes" ou adesivas ao recurso

interposto pelo Ministerio Publico nao se coaduna com a relevancia da atua9ao da
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Defensoria Publica nas ayoes penais que versam sobre violencia domestica e familiar

contra a mulher;

RECOMENDA:

Art. 1°.Na hipotese de prolayao de decisao judicial em desacordo com os

interesses da vitima, nos processos que versam sobre infrayoes penais praticadas com

violencia domestica e familiar contra a mulher, 0 orgao de execuyao deveni interpor 0

recurso cabivel e apresentar as razoes no prazo legal, expondo os fundamentos faticos e

juridicos de seu inconformismo.

Art. 2°. Na hipotese de interposiyao de recurso ou apresentayao de

contrarrazoes pelo Ministerio Publico, 0 orgao de execuyao em atuayao na defesa dos

interesses da mulher devera apresentar as respectivas razoes ou contrarrazoes, ainda que

de acordo com os fundamentos contidos na peya recursal ministerial, ficando vedada a

formulayao de "razoes/contrarrazoes concordantes ".

Campo Grande-MS, lOde agosto de 2018.

SALETE DE FATIMA DO NASCIMENTO
Corregedora-Geral
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