
ESTADO DO PARA 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
Promotoria de Justiça da Comarca de xxxxxxx
PORTARIA N° 00000000-xxxxxxx
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA através do 
Promotor de Justiça da Comarca de xxxxxxxx, infra-firmado, com atribuições específicas, 
vem, no pleno uso de suas funções constitucionais, dispor o que segue. 
CONSIDERANDO que chegou e esta Promotoria de Justiça Solicitação do Centro de Medida Sócio
Educativa Masculino - CESEM para a realização de Estudo Social de Caso do Adolescente Infrator 
xxxxxxxx, medida necessária para seu retorno de referida instituição;
CONSIDERANDO que após a realização do estudo social do caso realizado pela Assistente Social 
do Muncipo e encaminhado ao CESEM - Centro de Medida Sócio Educativa Masculino o menor 
retornou a convivência da família.
CONSIDERANDO que a sra. xxxxxxxxxxxxx, tia do adolescente infrator, compareceu nesta 
Promotoria e declarou não possuir mais condições para se responsabilizar pelos atos do menor e de 
seu irmão, que frequentemente costumam se envolver em atos infracionais. CONSIDERANDO que 
é dever institucional do Orgão do Ministério Público zelar pela proteção dos direitos da criança e 
adolescente conforme estabelecido no ECA; bem como, exercer a fiscalização das medidas que 
estão sendo tomadas pelo poder público no sentido de garantir os direitos assegurados aos mesmos. 
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, PRELIMINAR, 

determinando, desde já, as seguintes providências: 



ESTADO DO PARÁ 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
Rocha, a Corregedora-Geral de Justiça, Dra. xxxxxxxxx, e a Coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e da Juventude Dra. xxxxxxxxx, remetendo-lhes, em anexo, copia da 
presente portaria para efeitos estatísticos (ex vi o art. 5º da portaria nº 610/96-PGJ);

2. Expeça-se Ofício ao Conselho Tutelar, requisitando que encaminhe a esta Promotoria de Justiça, 
estudo social do caso que envolve o menor infrator xxxxxxxxxxxxxxxxx e de seu irmão o jovem 
xxxxxxxxxxxxx, bem como o encaminhamento de sugestões para o caso;

3. Expeça-se Ofício ao Hospital Municipal de xxxxxxxx, requisitando o diagnóstico do quadro 
clínico do jovem xxxxxxxxxxxx por um especialista, e se for o caso encaminhá-lo para 
tratamento fora de seu domicílio;

4. Designo a Sra. xxxxxxxxxxxx, servidora desta Promotoria de Justiça para servir como 
secretária à condução administrativa do presente procedimento.

5. Retornem os presentes autos, posteriormente, a esta Presidência para ulteriores 
deliberações.

DOCUMENTO REGISTRADO E NOTIFICADO,
CUMPRA-SE.

Xxxxx(xx), 18 de Abril, 2007.

a) (ilegível)
OFIRNEY DA CONCEIÇÃO SADALA
Promotor de Justiça
Portaria nº 0000/2007 – PGJ




