
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE FORTALEZA

EDITAL Nº 001/2017 – 7ªPmJ-INJ

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONSIDERANDO  o disposto no artigo 27,  paragrafo único,  inciso IV, da Lei  nº

8.625/93, que estabelece como atribuição do Ministério Público promover audiências públicas

e emitir relatórios;

CONSIDERANDO  o  disposto  no  artigo  117,  parágrafo  único,  alínea  “d”  da  Lei

Complementar  nº  72/2008,  que  estabelece,  entre  outras  atribuições,  caber  ao  Ministério

Público do Estado do Ceará a promoção de audiências públicas como forma de efetivar a

defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis;

CONSIDERANDO  a  disciplina  do  Provimento  nº  113/2012,  que  dispõe  sobre  a

realização  de  audiências  públicas  no  âmbito  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará,

estabelecendo, em seu art. 1º, que compete aos órgãos do Ministério Público, nos limites de

suas respectivas atribuições, promover audiências públicas para auxiliar nos procedimentos

sob  sua  responsabilidade  e  na  identificação  das  variadas  demandas  sociais,  buscando  a

participação de pessoas e autoridades que tenham interesses ou responsabilidades em relação

à temática a ser debatida;

CONSIDERANDO que as audiências públicas constituem importante instrumento de

sensibilização  e  mobilização  dos  mais  diversos  setores  da  sociedade  em  torno  de

determinados assuntos, além de permitir que a própria comunidade expresse seus anseios e

opiniões,  propiciando  subsídios  ao  órgão  ministerial  para  enfrentamento  das  questões

debatidas, que envolvam direitos e interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO a estruturação e o funcionamento do Departamento de Agentes de

Proteção do Juizado da Infância e Juventude de Fortaleza,  o qual possui relevante função
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institucional  no  sentido  de  assegurar  os  direitos  e  combater  situações  de  risco  ou

vulnerabilidade em relação a crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO a demanda retratada nos autos do Procedimento Administrativo

Nº 32450/2016-3/PGJ/CE, o qual trata de matéria pertinente a exonerações e alterações na

equipe  de  pessoal  do  Departamento  de  Agentes  de  Proteção  do  Juizado  da  Infância  e

Juventude  de  Fortaleza,  inclusive  já  objeto  do  processo  administrativo  nº  8506808-

55.2015.8.06.0001, perante o Judiciário;

CONSIDERANDO a tramitação, perante a 7ª Promotoria de Justiça da Infância e

Juventude de Fortaleza, do Procedimento Administrativo Nº 037/2016, instaurado mediante

Portaria  Nº  048/2016/7ªPmJ-INJ,  que,  no  âmbito  de  seu  objeto  de  acompanhamento  e

monitoramento da  atuação dos Agentes de Proteção do Juizado da Infância e Juventude de

Fortaleza, cuida da matéria acima mencionada; 

CONSIDERANDO necessidade de buscar informações,  esclarecer fatos e discutir,

em conjunto, demandas junto aos envolvidos na temática ora em epígrafe;

O  MINISTÉRIO PÚBLICO  DO ESTADO DO CEARÁ,  por  intermédio  da  7ª

Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude  de  Fortaleza,  resolve  convocar

AUDIÊNCIA PÚBLICA destinada a discutir a problemática referente ao funcionamento, à

composição,  às  exonerações  e  ao  desempenho  de  atividades  relacionados  ao

Departamento  dos  Agentes  de  Proteção  do  Juizado  da  Infância  e  Juventude  de

Fortaleza, tendo por finalidade coletar, junto à sociedade e ao Poder Público, elementos que

embasem  a  decisão  deste  Órgão  do  Ministério  Público  quanto  à  matéria  objeto  da

convocação.

1) A audiência  pública,  aberta  a  qualquer  cidadão,  sem necessidade  de  cadastramento

prévio,  será  realizada  no  dia  03  de  julho  de  2017,  de  9h  às  11h,  no  Auditório  da

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, localizado na Rua Assunção, nº 1100 –
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Bairro José Bonifácio, Fortaleza/CE.

2) Serão convidados para comparecer à audiência os seguintes órgãos e entidades:

– Exmo. Sr.  Manuel Clístenes de Façanha e Gonçalves, Juiz de Direito Coordenador das

Varas da Infância e Juventude;

– Sra.  Adriana Meireles, Diretora do Departamento de Agentes de Proteção do Juizado da

Infância e Juventude de Fortaleza;

3) A abertura da audiência pública será realizada pela Promotora de Justiça titular da 7ª

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Fortaleza, que presidirá e coordenará os

trabalhos, auxiliada pelos demais componentes da Mesa Diretora.

4) Após abertura, a citada Promotora de Justiça fará exposição acerca da temática, dispondo

de prazo de 15 (dez) minutos. Em sequência, serão convidados a fazer uso da palavra, pelo

mesmo  prazo  mencionado,  os  representantes  dos  órgãos  e  entidades  convidados  para

comparecer à audiência pública, na ordem estabelecida pela Presidente do ato.

5) Empós,  os demais presentes à Audiência Pública poderão se manifestar  oralmente da

tribuna,  por  até  03  (três)  minutos,  conforme  as  inscrições,  facultada  à  Mesa  Diretora  a

adequação necessária para a boa dinâmica dos debates.

6) As  inscrições  dos  demais  presentes  (órgãos,  entidades,  movimentos,  lideranças  ou

interessados)  para  manifestação  durante  a  audiência  pública,  em  número  máximo  de  15

(quinze), deverão ser feitas exclusivamente de forma presencial, no local do evento, até as

9:30h.

7) Fica facultado aos presentes à Audiência Pública apresentar manifestação por escrito, no

máximo de 01 (uma) lauda, sobre a temática, não se garantindo que as aludidas manifestações

serão lidas  ao público  no momento  do evento,  considerando a disponibilidade  de tempo,

Rua Monteiro Lobato, 96, CEP 60.411-210, Fortaleza/CE
Telefone: (85) 3472-1258 – E-mail: 7prom.infancia@mpce.mp.br 



7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE FORTALEZA

servindo-se as mesmas como meio de subsidiar, após análise posterior ao ato, a atuação do

Ministério Público.

 

8) Fica facultado aos presentes ainda a apresentação de documentos sobre a temática objeto

da Audiência Pública, desde que identificados a origem e o responsável pelas informações

constantes do documento apresentado, sob pena de desconsideração do conteúdo.

9) Ressalte-se que as deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas na

audiência  pública  ou  em  decorrência  desta,  terão  caráter  consultivo  e  não  vinculante,

destinando-se a subsidiar a atuação do Ministério Público.

10) A 7ª  Promotoria  de Justiça  da Infância  e  Juventude  de Fortaleza providenciará ata

circunstanciada da audiência pública, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua realização,

com as conclusões e posicionamentos apresentados, encaminhando cópia a todos os inscritos,

por correio eletrônico, a qual também será publicada no sítio eletrônico do MPCE, conforme

Provimento nº 113/2012;

11) Após  a  conclusão  da  audiência  pública  e  a  redação  da  ata,  com  as  conclusões  e

propostas  de  soluções,  o  membro  ministerial  da  7ª  Promotora  de  Justiça  da  Infância  e

Juventude de Fortaleza determinará as providências a serem adotadas.

12) Publique-se o presente Edital de Convocação no sítio eletrônico do MPCE com 10 (dez)

dias  úteis  de antecedência,  sem prejuízo de sua afixação na sede  desta  7ª  Promotoria  de

Justiça  da  Infância  e  Juventude  de  Fortaleza  com  a  mesma  antecedência,  na  forma  do

Provimento nº 113/2012.

Fortaleza/CE, 13 de junho de 2017.
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