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PORTARIA Nº. 01/2016-PJP 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através de 

sua representante que esta subscreve, no exercício de suas atribuições conferidas pelo art. 

129 da Constituição Federal, art. 15 da Lei Complementar 40/81; art. 25 a art. 27 da L. 

8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), art. 75 da Lei Complementar nº. 

72/08 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará) observado o 

disposto na legislação vigente e ainda: 

Considerando o que dispõe a Resolução do Colégio de Procuradores de 

Justiça do Estado do Ceará n 001/2006, de 26 de abril de 2006, que regulamenta o art. 26, 

inciso IV, da Lei n 8.625/93 e art. 2º., da Lei Complementar Estadual n 09, de 23 de julho 

de 1998, disciplinando, no âmbito do Ministério Público do Ceará, a instauração e 

tramitação do Procedimento Investigativo Criminal; 

Considerando a decisão proferida, em 14.05.2015, pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 593727/ MG, consolidando o entendimento de 

que “o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e 

por prazo razoável, investigações de natureza penal”; 

Considerando ter esta Promotora de Justiça tomado conhecimento de 

que pessoa ainda não identificada, se passando por Juiz de Direito/ Promotor de Justiça, 

enganou familiares do preso Francisco Pereira da Silva Neto, vulgo “Neto da Gorete”, uma 

vez que recebeu dos mencionados familiares a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), valor este que seria a quantia necessária para soltar o preso; 

Considerando que os fatos acima noticiados se verídicos configuram 

crime de ESTELIONATO; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar a veracidade da 

informação e colher indícios de materialidade e autoria, com sobriedade e imparcialidade; 

Considerando, por fim, as determinações legais que regem a espécie. 

RESOLVE: 

INSTAURAR como de fato instaura o presente Procedimento 

Investigatório Criminal – PIC, nesta Promotoria de Justiça com a finalidade precípua de 

apurar os fatos e colacionar provas, tais como depoimentos, certidões, perícias e demais 

diligências para adotar posteriormente as medidas administrativas, extrajudiciais e judiciais 
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cabíveis como instauração de Ação Civil Pública, Ação Penal, aplicação ou ainda 

Arquivamento nos termos da Lei; 

NOMEAR, mediante Termo de Compromisso o Sr. Henrique Freires 

da Costa, Técnico Ministerial, servidor do quadro do Ministério Público Estadual para 

funcionar como Secretário Escrevente; 

DETERMINAR que este PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 

CRIMINAL e todos os atos requisitados sejam procedidos em caráter SIGILOSO; 

DETERMINAR que se Autue os documentos em anexo e registre-se a 

portaria em livro próprio; 

DETERMINAR a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Civil de 

Pindoretama/CE encaminhando cópia dos Termos de Declarações de Maria Gorete Silva e 

Cristiane Nunes da Silva, bem como o respectivo CD, e ainda, requerendo juntada dos 

mesmos ao Inquérito Policial que trata do caso. 

DETERMINAR que se remeta cópia desta portaria ao Conselho 

Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias 

Criminais, Júri e Controle Externo da Atividade Policial – CAOCRIM, Procurador-Geral de 

Justiça (cf. art. 7º. Resolução nº. 003/2009 CPJ), à Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

do Ceará (em simetria, cf. art. 3º., VIII e art. 26 da Resolução nº. 07/2010 do Colégio de 

Procuradores de Justiça do Estado do Ceará de 23/11/2010) e à Secretaria-Geral do 

Ministério Público para fins de Publicação (art. 4º, VI, da Resolução no 23/2007 – CNMP). 

Cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. 

AUTUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 

Pindoretama/CE, 29 de março de 2016. 

 

 

Maria Alice Diógenes Pinheiro 

Promotora de Justiça – respondendo 


