
MINISTERIO POBLICO DO CEARA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCI.ONAIS

RECOMENDAgaO No OOA| 2O1 2

O PROCURADOR-GERAL DE JUST|cA, no desempenho de suas
atribuiQoes institucionais, especialmente conferidas pelo art. 129, ll da
ConstituiQao da Repfblica, c/c o an. 10, X , da Lei 9.625/93, de i2 de fevererro oe
1993, e art. 26, XXll, da Lei Complementar Estadual no 72, de 12 de dezembro de
2008, e

CONSIDERANDO que o art. 127 da Constituiqao Federal de 19gB
dispoe ser incumboncia do Minist6rio publico a defesa da ordem juridica, do
regime democratico e dos interesses sociais e individuais indisDoniveis:

CONSIDERANDO ser lunQao institucional do Minist6rio piblico zerar
pelo efetivo respeito dos Poderes P(blicos e dos servigos de retevancia pibtica
aos direitos assegurados na Constituigao Federal, entre eles o direito e vida e A
seguranQa, promovendo as medidas necess6rias a sua garantia (art. j29, ll, CF);

CONSIDERANDO que a ConstituiQao Federat, no S Bo do artigo 226,
assegurou a criagao de mecanismos para coibir a violoncia no ambito das relag6es
tamiliares;

CONSIDERANDO que a Lei no ii.940/2006 (Lei Maria da penha)

criou importantes mecanismos para coibir e prevenir a violoncia dom6stica e
familiar contra a mulher:

o artigo 8o, I da Lei no 1 1.340/2006 (Lei Maria da
integragao operacional do Poder Judicierio, doPenha), que
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Ministerio Pfblico e da Defensoria Piblica com as ereas de seguranga poblica,
assistcncia social, salde, educaqao, trabalho e habitagao vottadas a coibif a
violencia dom6stica e familiar contra a mulher:

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de intervenqao do Minist6rio
Priblico nas causas civeis e criminais decorrentes da violancia dom6stica e familiar
contra a mulher, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei no 1 1.940/2006;

CONSIDERANDO as atribuigoes previstas pelo artigo 20 do
Provimento no 40/2010, que trata da instituiQao dos Nocleos de Ganero pr6-Muther

no embito do Minist6rio Piblico do Ceate e o disposto no art. 35 da Lei no
1'l.34u2006l

CONSIDEMNDO o Protocolo de Cooperaqao tirmado enrre o
Minist6rio P(blico do Brasil e a Secretaria de politicas para Mulheres do Governo
Brasileiro no sentido de contribuir com o Pacto Nacional de Entrentamento e
Violencia Contra a Mulher, cujo objetivo consiste em aprimorar a proteEao as
mulheres em relageo d violencia familiar e dom6stica e promover a puniQao aos
agressores;

CONSIDERANDO a criaqao de Comissao partamentar Mista de
Inqu6rito instalada no Congresso Nacional, com a finalidade de investigar a
situaqao da violancia contra a mulher no Brasil e apurar denincias de omissao por
parte do Poder Piblico com relagao A aplicagao de instrumentos instituidos em tel
para proteger as mulheres em situaqao de violCncia;

CONSIDERANDO a imperiosidade de alimentar com frequancia o
Cadastro de Vitimas da ViolCncia Domestica - CAVD existente no Sistema Arqos
do Ministerio Piblico do Estad
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CONSIDERANDO que a violencia contra a mulher constitui uma
violagao dos direitos humanos das mulheres:

CONSIDERANDO, enfim, o teor do procedimento administrativo pGJ

no 13OO212O12-4i

RECOMENDA. sem carater normativo, aos promotores de Justica
que atuam no combate A viol6ncia dom6stica e lamiliar contra a mulher que:

1. zelem pelo pleno e efetivo cumprimento da Lei no 1 1 .94012006 (Lei
Maria da Penha), intervindo nas causas civeis e criminais decorrentes da violencia
domestica e familiar contra a mulher:

2. Iiscalizem os estabelecimentos piblicos e particulares de
atendimento a mulher em situagao de viotencia dom6stica e familiar, e adotem, de
imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabiveis no tocante a quaisquer
irregularidades constatadas:

3. expeQam recomendag6es a 6rgaos e entidades piblicas e
privadas, visando a implementagao e aperfeiqoamento das atividades oosttvas e
pr6-ativas vinculadas d garantia dos direitos das mulheres e ao enfrentamento da
violCncia contra as mulheres;

4. requisitem, quando necessario, iorga policial e os serviQos
p[blicos de sa(de, educagao, assistencia sociat e seguranQa, entre outros;efetuem
o cadastro dos casos de violCncia dom6stica e familiar contra a mulher:

5 .

contra a mulher;

efetue cadastro dos casos de violencia dom6stica e tamiliar



. 7. observem e implementem, dentro de suas atribuiq6es, as agoesprevistas no artigo 29 do provimento no 4Ol2010 clc o art. i5 da Lei no
1 1.340/2006.
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6, exergam de forma eletiva o controle externo da atividade-fim
policial perante as Delegacias especializadas ou nao no atendimento e Mulher:

Fortaleza-CE, 13 de iunho de 2012.

Altredo RICARDO de H MACHADO
Procurado I de Justica


