
!{INISTfRTO PtrBLiCO DO CgARJi
PROCURJI,DORIA GERJA! DE i,USTICA

ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

RECOMENDAqAO No 03/2012

O PROCURADOR_GERAL DE JUST|QA, no desempenho de
suas atribuig6es institucionais, especialmente conferidas pelo art. .129, ll da
ConstituiQao da Rep[btica, c/c o art. .tO, X , da Lei 8.625/93, de .12 de fevererro
de 1993, e art. 26, XX , da Lei Complementar Estaduat no 72, de 12 de
oezembro de 2009, formula
RECOMENDAqAO:

a Vossa Excelencia a seguinte

CONSIDERANDO a vocagao institucional do Minist6rio pribtrco de
defender a ordem juridica, o regime democra co e os direitos soclais, sob o
comando do artigo 127, caput, da Constituiqao da Rep(blica:

CONSIDERANDO
RepUblica Federativa do Brasil
humana, consoante o artigo 10, lll

ter o constituinte originario fundado a
sobre os alicerces da dignidade da pessoa
da Constituigao Federal de 1988;

Naclonal para

Comunidade,

CONSIDERANDO as recomendag6es da Comissao
a lmplementaqao e Acompanhamento dos Conselhos da
instituida no ambito do Mtnist6rio da Justica:

CONSIDEMNDO que o respeito e jntegridade fisica e morar oos
presos 6 assegurado pelo artigo 50, inciso XLIX, da ConstjtuiQao Federal

CONSIDERANDO as alribuiq6es conferidas ao Minist6rio pribtico
por interm6dio dos artigos 67 e 68 da Lei no 7.2.t)l}4i
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DO CE,ARA
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INSTITUCIONAIS

CONSIDERANDO que a promogao da cidadania 6 um dos
objetivos estrat6gicos a serem perseguidos pelo Minist6rio p0blico:

CONSIDERANDO a realidade constatada
carcerarios, em relaqao as prisoes irregulares e ds
estabelecimentos oenais:

1. Busquem assegurar a implementaQao, o
torialecimento dos Conselhos da Comunidade, em respeito
Lei Federal no 7.210184 (Lei de Execuq6es penais);

nos mutir6es

condig6es dos

CONSIDERANDO a imperiosidade de sistematizagao das agOes
que visam a reinserQao social de presos, egressos do sistema carcerArio, e oe
cumpridores de medidas e penas alternativas;

CONSIDERANDO a necessidade de se dar efetividade d Lei de
ExecuQ6es Penais, no que concerne d instalagao e ao funcionamento dos
Conselhos da Comunidade, de que trata o artigo 80, da Lei 7.2.t)l1gg4:

CONSIDERANDO, por fim, que compete aos 6rgaos da execuQao
penal a implementagao de medidas que propiciem a reinserQao social do
apenado, com base no artigo 1o, da Lei 7.210, de 11de iutho de 19g4:

RECOMENDA, sem carater normativo, aos lvembros do
Nlinist6rio Poblico do Estado do Ceare que oticiam nas Comarcas do interior
para que. no ambito de suas atribuiCdes:

funcionamento e o
ao que preconiza a
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2. Acompanhem, com especial atenQao, os processos
relacionados aos detentos, buscando a maxima celeridade dos mesmos:

g. Fiscalizem o cumprimento da pena e promovam a efetivaqao
dos direitos dos presos:

4. Auxiljem na conscientizaqao da sociedade no que concerne a
reinser€o dos egressos no mercado de trabalho e na vida social.

Publique-se. Registre-se.

Fortaleza, 13 de fevereiro de 20.12.

ALFREDO RICARDO DE H
Procurador-Geral de do Estado o Ceari

MACHADO


