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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00022363-2020| 
PORTARIA Nº 158, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, e considerando que: 
 - foi instaurado na Procuradoria da República em São Paulo o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002688/2019-37, para apurar 

possível irregularidade cometida pelo Instituto Federal de São Paulo – IFSP ao fornecer vistas de provas somente presencialmente quando da realização 
do edital nº 728/2018, para a contratação de docentes. 

 - o referido procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §6º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 Assim, resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as 
medidas aplicáveis, determinando o quanto segue: 

1. autue-se esta portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002688/2019-37 como Inquérito Civil (art. 4º da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); e 

2. registre-se e publique-se, inclusive na página da internet, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (arts. 4º e 9º da Resolução 
nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público). 

 
KLEBER MARCEL UEMURA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00003419-2020| 

PORTARIA N° 1, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 
Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, nos autos Procedimento 
Preparatório n.° 1.36.000.000213/2019-41; 

CONSIDERANDO informações sobre dificuldades que o Banco da Amazônia (Basa) estaria impondo para a concessão de 
financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para pequenos agricultores; 

CONSIDERANDO que, após a realização de diligências, o Basa e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins 
(Ruraltins), recentemente, firmaram convênio para execução de um programa de assistência técnica aos empreendimentos financiados com os recursos 
do Fundo Constitucional do Norte – FNO, operacionalizados pelo Basa no Tocantins; 

CONSIDERANDO ainda ser necessário conferir se, após a celebração de tal convênio, as irregularidades mencionadas nos autos 
foram sanadas; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República), resolve: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar supostas irregularidades em relação ao processo de adesão ao 
financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no Tocantins. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil vinculado 
à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem 
acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado nos autos. 

Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
Em seguida, a assessoria deverá entrar em contato com os representantes do Ruraltins que participaram da reunião realizada em 

8/10/2019, para obter informações sobre os resultados do convênio firmado com o Basa. 
Após o cumprimento das diligências, venham os autos do inquérito civil conclusos para análise. 

 
CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00003354-2020| 
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO N° 49, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N° 1.36.000.000018/2019-11 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado, nesta Procuradoria da República no Tocantins, com o objetivo de apurar possíveis 
irregularidades nos serviços de saúde prestados nos hospitais públicos do Estado em decorrência da falta de pessoal, ocasionada pelo Ato Declaratório n. 
01/2019 do Governo do Tocantins. 

Os autos foram instaurados a partir de representação do Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM-TO), na qual comunicou 
que o Governo havia extinguido os contratos temporários de 629 (seiscentos e vinte e nove) médicos da rede pública estadual, bem como de vários 
profissionais da saúde, causando graves prejuízos aos atendimentos. 

Após a realização de diversas reuniões e de vistoria do Hospital e Maternidade Dona Regina, este Parquet identificou que, mesmo 
com o retorno de alguns profissionais da saúde, conforme publicações de n.° 5271 e n.° 5273 de 2019 do Diário Oficial do Estado (DOE-TO), muitos 
serviços estavam sendo prejudicados, alguns até interrompidos, pela falta de pessoal nos hospitais e, então, recomendou ao Governador do Estado e ao 
Secretário de Estado da Administração que suspendessem os efeitos do Ato Declaratório n.° 01/2019 para os profissionais da saúde que atuam nas 


