
Corregedoria Geral da Defensoria

RECOMENDAÇÃO CGDP Nº 002/17,   de 8 de março de 2017.  

Recomenda  aos  membros  que  atuam

perante  os  Juizados  Especiais  de

Violência  Doméstica  que  observem  os

arts. 27 e 28 da Lei 11.340/2006.

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 105, XI, da Lei Complementar Federal nº. 80/94, os arts. 6º, XVIII, e
9º, ambos do Regimento Interno da Corregedoria, e:

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria  expedir  recomendações aos  membros da
Instituição sobre matéria afeta à sua competência; 

CONSIDERANDO que o § 8º do art. 226 da Constituição Federal determina que o Estado
assegure a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei 11.340/2006, que cria mecanismos para coibir e prevenir
a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana
para  Prevenir,  Punir  e  Erradicar  a  Violência  contra  a  Mulher  e  de  outros  tratados  internacionais
ratificados pela República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO que referida lei tem como um de seus objetivos garantir a toda mulher em
situação  de  violência  doméstica  e  familiar  o  acesso  aos  serviços  de  Defensoria  Pública  ou  de
Assistência Judiciária Gratuita, mediante atendimento humanizado;

CONSIDERANDO  a  Resolução  CSDP n.  030/2016,  que  dividiu  a  atuação  nos  Juizados
Especiais de Violência Doméstica para 2 (dois) defensores, a fim de possibilitar a assistência jurídica
às mulheres vítimas de violência doméstica perante aqueles Juízos;

CONSIDERANDO, por fim, o dever dos defensores públicos em observar as normas legais e
regulamentares,

RECOMENDA aos membros que atuam perante os Juizados de Violência Doméstica da
Comarca de Goiânia/GO que se atentem ao disposto nos arts. 27 e 28 da Lei  Maria da Penha,
acompanhando as mulheres vítimas de violência doméstica em todos os atos processuais.
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