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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VINCULADA DE TURURU 

   

 

 

PORTARIA Nº. 04/2016 – PJT 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 04/2016 

 

Converte a Notícia de Fato nº 06/2014, em Procedimento Administrativo e dá outras 

providências. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da 

Promotora de Justiça signatária, no exercício de suas funções constitucionais e legais e 

atendendo às determinações constantes na Recomendação nº 003/2014-

CGMP/PGJ/CE, de 20 de junho de 2014. 

 

CONSIDERANDO as atribuições previstas na Constituição Federal Brasileira, art. 127, 

caput, e art. 129, IIIe IX; na Lei Federal nº 8.625/93, art. 27, caput, inciso I a IV, e 

seu parágrafo único, inciso I a IV, c/c art.80; na Lei 7.347/85, art. 8º, § 1º, e na Lei 

Complementar Estadual nº 72/2008, art. 114, inciso IV, alínea b, art. 116, inciso I, alínea b e 

art. 117, inciso II, parágrafo único, alíneas a e b; e ademais: 

 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, nos moldes do art. 201, parágrafo 

III, da Lei n. 8.069/90: promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de 

suspensão e destituição do pátrio poder, nomeação e remoção de tutores, curadores e 

guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos de competência da Justiça 

da Infância e da Juventude; 
 

CONSIDERANDO o trâmite da Notícia de Fato nº 06/2014 instaurada nesta 

Promotoria de Justiça em 11 de junho de 2014 na qual consta solicitação do Conselho Tutelar 

de Tururu no sentido de garantir a proteção do menor Guilherme do Nascimento Bessa (04 

anos), o qual foi encontrado em situação de risco supostamente atribuída a sua genitora Sra. 

Maria da Natividade Meneses do Nascimento; 

 

CONSIDERANDO necessidade de continuar apurar a veracidade dos fatos com a finalidade 

de assegurar que os direitos constitucionais da criança foram devidamente respeitados e 

cumpridos; 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10678873/artigo-127-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677474/artigo-129-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2772846/inciso-iii-do-artigo-129-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677123/inciso-ix-do-artigo-129-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127649/lei-orgânica-nacional-do-ministério-público-lei-8625-93
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101740/artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101701/inciso-i-do-artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101603/inciso-iv-do-artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101564/parágrafo-1-artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101521/inciso-i-do-parágrafo-1-do-artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101416/inciso-iv-do-parágrafo-1-do-artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12094741/artigo-80-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-ação-civil-pública-lei-7347-85
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RESOLVE converter em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a Notícia de Fato nº.06/

2014, o qual visa acompanhar a resolução do problema ora narrado, desde já determinando o 

seguinte: 

 

a) Registre a presente portaria; 

 

b) Autuação do Procedimento Administrativo, com registro no livro apropriado, bem como as 

devidas alterações nas anotações do Procedimento Extrajudicial que originou o presente; 

 

c)Cientifique-se com cópia da presente Portaria, o Conselho Superior do Ministério 

Público, a Secretaria Geral, requerendo sua publicação no Diário da Justiça, a Corregedoria 

Geral do Ministério Público e o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude - 

CAOPIJ; 

 

d) Encaminhe-se cópia da presente portaria a Secretária Municipal de Assistência Social de 

Tururu para ciência bem como requerendo a realização de visita social por profissional 

qualificado, na residência do menor com elaboração de relatório a ser enviado à Promotoria de 

Justiça da Comarca de Tururu; 

 

e) Oficie-se ao Delegado de Polícia de Civil atuante em Tururu requisitando instauração de 

Inquérito Policial para apurar a responsabilidade criminal no fato ora narrado nos autos do 

presente procedimento com remessa à Promotoria de Justiça da Comarca Vinculada de Tururu, 

da portaria de instauração. 

 

f) Designo para secretariar os trabalhos o servidor público municipal cedido a Procuradoria  

Geral de Justiça, Antonio Anacelmo Alves de Sousa. 

 

Autue-se e registre. Após, conclusão. 

 

Tururu, 15 de janeiro de 2016. 

                                                                           

                                                                                           Brenda Marialva Teixeira 

                                                                                      Promotora de Justiça Respondendo 

 

 


