
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIbNAIS

RECOMENDA9AO No OO9I2O12

O PROCURADOR-GERAL DE JUST|QA, no desempenho de
suas atribuigdes institucionais, especialmente conJeridas pelo art. 129, da
Constituigao da Repriblica, c/c o art. 10, X , da Lei 8.625, de 12 de feveretro
de 1993, e art. 26, XXI, da Lei Comptementar Estadual no 72, de 12 de
dezembro de 2008, lormuta a seguinte RECOMENDAqAO com a finatidade
de orientar os (as) promotores (as) de Justiga no combate e violCncia
domestica e Jamiliar contra a mulher:

CONSIDERANDO que cabe ao iilinist6rio publico exercer o
controle eliterno da atividade policial, que consiste em instrumento de
especial relevancia para o exercicio pleno da agao penal e para a
fiscalizagao do cumprimento das normas juridicas vigentes;

CONSIDERANDO
atividade policial, o membro
autoridade competente para a
omiss6es, prevenir, corrjgir ou
atividade policial judiciaria;

que, no exercicio do controle e)derno da
do Minist6rio P(btico pode representar a
adogao de providCncias que visem a sanar
reprimir irregularidades relacionadas com a

CONSTDERANDO o disposto na Lei no .l1.940/2006 (Lei Maria
da Penha), que criou importantes mecanismos de protegao para preventr,
coibir e punir a violencia dom6stica e familiar contra a mujher, visando a
garantir a sua integridade fisicR psicol6gica, moral e patrimonial, bem como
a sua liberdade sexual;
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CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamenro oos
procedimentos de investigagao criminal instaurados pela policia judicieria no
ambito da capital e de cada municipio do interior do estado, de manerra a
individuarizar os casos em que iais homicidios dorosos decorreram de
violencia dom6stica e familiar contra a muther;

CONSIDERANDO que a Lei Organica Nacionat do l\tinist6rio
P0blico e a Lei Organica do Mjnist6rio p[blico do Estado do Ceara
conferem ao procurador_Geral de Justiga a atribuigeo de drrigir
recomendag6es na defesa dos direitos assegurados pela Constituigeo
Federal e Estadual, al6m de leis esparsas, requisitando de seus memDros a
eficiencia e a atuagao ostensiva;

CONSIDERANDO, enfim, o conleudo e o teor do procedimento
administrativo pcJ no i 3982/2012_O;

RECOMENDA. sem carater normativo, aos promotores de
Justiga que exercem o controle externo da atividade policial que:

f. individualizem, no exercicio do controle externo da atividade
policiar, os procedimentos de investigaqao criminar instaurados na esfera
das repartigdes poriciais da capitar e do interior, cujos objetos consisrem na
apuragao de homicidios dol

CONSIDERANDO o elevado n(mero oe pessoas do sexo
feminino vitimas de homicidio ootoso no
consoante dados da Central de Estatistica
Seguranga PUblica e Oefesa Social _ STDS:

espago territorial do Cear6,
- CENEST da Secretaria da

familiar contra a mulher;
oecorrentes de violencia dom6stica e



2. exergam a fiscaljzaqao permanente de qualquer ato ou tato
relacionado a violencia dom6stica e familjar adotando as provjdancias tegais
e necesserias para sua devida apuragao;
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3. informem ao Nfcleo de Genero pr6-Mulher e
Apoio Operacional das promotorias Criminais, Execucoes
Controle Externo da Atividade policial _ CAOCRIM acerca
adotadas no praz o de 60 (sessenta) dias.

Fortaleza-CE, 26 de junho de 2012

Alfredo RICARDO de H nda Cava MACHADO
Procurad eral de J

ao Centro de

Criminais e
das medidas


