
PROCI'RADORIA GERAI DE WSTIqA
ASSESSORIA DE POLITICAS INSUTITCIOITIAI S

RECOMENDACAO N" OO5 '2012

o PRoGURADoR-GERAL DE JUsTl9A, no desempenho de

suas atribuig6es institucionais, esp€cialmente conferidas pelo art. 129, ll da

Constituiqao da Repoblica, c/c o art. 10, Xll, da Lei 8.625/93, de 12 de feveteiro

de 1993, e art.26, XXll, da Lei Complementar Estadual no 72, de 12 de

dezembro de 2008, formula a seguinte RECOMENDA9AO com a iinalidade de

orientar os(as) Promotores(as) de Justiga no combate a violCncia domestica e

tamiliar contra a mulher.

CONSIDERANDO o ait. 127 da ConstituiQao Federal de 1988 que

dispoe ser de incumbencia do Mini$erio Poblico a detesa da ordem juridica, do

regime democretico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis;

CONSIDERANDO que 6 tunqao institucional do Minist6rio PUblico

zelar pelo etetivo respeito dos Poderes Pobllcos e dos serviqos de relevancia
priblica aos direitos assegurados na Constituigao Federal, entre eles o direito a

vida e a seguranQa, promovendo as medidas necessarias a sua garantia (an.

129, I, CF):

CONSIDERANDO que a Lei Organica Nacional do Minist6rio

Piblico e a Lei Organica do Minist6rio Pfblico do Estado do Cear6 cometem ao

Procurador-Geral de Justi9a a atribui€o de dirigir recomendaQ6es na defesa

dos direitos assegurados nas Constituiq6es Federal e Estadual, al6m de leis

esparsas, requisiiando dos seus membros a eficiCncia e a atuagao ostensiva;

CONSIDERANDO o art. 80, I da Lei 1 1 .340/ 2006 (Lei Maria da

ldo Poder Judiciario, doPenha), que disp6e sobre a integra€o
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MII{ISTERIO ICO DO CEARA
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ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCIONEIS
Ministerio P[blico e da Detensoria P0blica com as Areas de seguranga publica,

assistoncia social, sa0de, educagao, trabalho e habitagao voltadas a coibir a
violCncia domestica e tamiliar contra a mulher;

CONSIDERANDO o Oficio n. 004/2012-PRES encaminhado peto

Conselho Nacional de Procuradores Gerais a esta Procuradoria Geral de
Justiga;

RECOMENDA. sem carater normativo, aos Promotores de Justiga
que atuam na 6rea de combate a violCncia dom6stica e familiar contra a mulher
oue:

1. Efetivem o processo de articulaQao de parcerias com a rede
envolvida no enfrentamento d vioBncia dom6stica, promovendo reunides,
discuss6es e debates para fins de implementaQao e fiscalizagao das politicas
poblicas voltadas para a assistencia da mulher vitima de violencia e seus
familiares;

2. Promovam ag6es voltadas d criagao e/ou tortalecimento dos
Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher;

3. lnlormem acerca das medidas adotadas, no prazo de 60
(sessenta) dias, ao Nocleo de cenero Pr6-Mulher da procuradoria de JustiCa
do Estado do Ceare.

maio de 2012.

Alfredo RICARDO de Holand

Procurado de Justga


