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Manaus, Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

ATOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 0051/2022/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno SEI N.º
2021.022122, onde figura, como interessada, a Exma. Sra. Dra.
ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, Promotora de Justiça de
Entrância Inicial;
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, inciso I c/c art.13, ambos da
Resolução nº 023/2020-CPJ, datada de 05 de novembro de 2020,
alterada pela Resolução nº 037/2021-CPJ, datada de 01.10.2021;
CONSIDERANDO o teor do r. Despacho Nº 5.2022.01AJPGJ.0750390.2021.022122, datado de 12 de janeiro de 2022;
RESOLVE:
CONCEDER a Exma. Sra. Dra. ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA,
Promotora de Justiça de Entrância Inicial, o usufruto de folgas
compensatórias, em razão do cumprimento do plantão ministerial, a
serem usufruídas nos dias 13/01/2022, 14/01/2022, 17/01/2022,
18/01/2022, 19/01/2022, 20/01/2022 e 21/01/2022.

da Corregedoria-Geral do Ministério Público (aprovado pela Resolução
nº 006/2014 – CSMP, de 14 de fevereiro de 2014), bem como o Ato
005.2020.CGMP, que dispõe sobre a realização de correições e
inspeções virtuais, comunica a realização do procedimento de
CORREIÇÃO ORDINÁRIA a ser efetuada pelo Exmo. Sr. CorregedorAuxiliar, Dr. Jorge Alberto Veloso Pereira, auxiliado pelo Agente
Técnico-Jurídico, André Luiz Rocha Pinheiro, na Promotoria de Justiça
da Comarca de Alvarães e na Promotoria Eleitoral com atuação Junto à
60ª Zona Eleitoral, entre os dias 7/2/2022 a 9/2/2022. Ficam
convocados a acompanhar a presente Correição, o membro, Dr.
GUSTAVO VAN DER LAARS e órgãos auxiliares da respectiva unidade
Ministerial, os quais deverão estar disponíveis para comunicação
remotamente na ocasião dos trabalhos correicionais. OUTROSSIM,
DECLARO QUE SERÃO RECEBIDAS INFORMAÇÕES,
RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES OU NOTÍCIAS DE
IRREGULARIDADES ACERCA DOS SERVIÇOS PERTINENTES À
REFERIDA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, devendo ser apresentadas
presencialmente, durante a execução dos trabalhos, ou através do
email cg@mpam.mp.br. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
manda expedir o presente Edital, que deverá ser publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público (DOMPE). Dado e passado
nesta cidade de Manaus/AM, em 11 de janeiro de 2022.
SÍLVIA ABDALA TUMA
Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

ATOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 12 de janeiro de 2022.

AVISO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
NOTÍCIA DE FATO N. 162.2020.000052
DESPACHO
(ANEXO)

GÉBER MAFRA ROCHA
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

AVISO

ATOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL PARA ASSUNTOS
JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS
REQUERIMENTO Nº 154416/2022
Interessado: Darlan Benevides de Queiroz
A SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, no uso de suas atribuições legais,
autoriza o gozo de 10 dia(s) de férias ao(à) Exmo. Sr. Secretário-Geral
do Ministério Público em epígrafe, relativas ao período aquisitivo
2º/2018, para fruição no período de 16/02/2022 a 25/02/2022.
Géber Mafra Rocha
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS

ATOS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
INQUÉRITO CIVIL N. 162.2020.000052
PORTARIA N. 1/2022 – 1PJH
AVISO
Promotoria de Justiça de Itamarati - 01PROM_ITT
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000087315.01PROM_ITT
(ANEXO)
AVISO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
NOTÍCIA DE FATO N. 162.2020.000069
DESPACHO
(ANEXO)

EDITAL Nº 004/2022/CGMP - CORREIÇÃO
A Excelentíssima Senhora Doutora SÍLVIA ABDALA TUMA,
CorregedoraGeral do Ministério Público do Estado do Amazonas, no
uso do que prescreve o artigo 34 e ss. do Regimento Interno
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sujeitos a contrair doenças e tornam-se, com grande frequência, vítima
da sociedade ou de seus próprios familiares que deveriam tomar todas
as providências necessárias para protegê-la.

AVISO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
Inquérito Civil n. 163.2019.000003
DESPACHO
(ANEXO)

6. Esta é a razão pela qual o Estado deve assegurar-lhe não somente
proteção integral para proteger a saúde física e mental, mas usar de
todos os mecanismos necessários para evitar prática de atos de
negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão.

AVISO
7. Ultrapassado está o entendimento de que pessoas idosas eram
desprovidas de direitos subjetivos. Nesse sentido,
seus direitos estão consagrados em diversos diplomas legais,
merecendo destacar a :

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
Processo n. 162.2020.000052
RECOMENDAÇÃO N. 1/2022 – 1ªPJH
(ANEXO)
AVISO Nº 0001/2022/56PJ
NOTÍCIA DE FATO Nº 01.2021.00004502-1
ASSUNTO: Apurar situação de vulnerabilidade social e abuso financeiro
praticado contra pessoa idosa
REQUERENTE: OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS
REQUERIDO: TIAGO
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO N° 0001/2022/56PJ
1. Trata-se de denúncia formulada junto ao Ministério Público do Estado
do Amazonas, oriunda do Departamento de Ouvidoria Nacional de
Direitos Humanos que, em síntese, relata que pessoa idosa, Maria,
sofre violência praticada por Tiago, filho da idosa e usuário de
substância entorpecente. Destaca que Tiago se apropria de valores da
idosa, obrigando-a a passar por necessidades. A residência da vítima é
inapropriada, apresentando mau cheiro e sujeira. A vitima dorme em
local inadequado.
2. Como diligência preliminar, oficiou-se à direção da Fundação Dr.
Thomas solicitando o comparecimento de equipe do PADI à residência
da idosa para verificar a procedência da denúncia, bem como se a
mesma está em situação de vulnerabilidade social.
3. De igual modo, oficiou-se à Delegacia Especializada em Crimes
contra Idoso, encaminhando-lhe cópia da NF, requerendo-se a
instauração de inquérito policial para apurar a conduta criminosa do
indivíduo Tiago, filho da idosa.
4. Em resposta, a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas
encaminhou Relatório de Visita domiciliar nº. 079/2021-PADI,
informando o seguinte:
SITUAÇÃO ATUAL
A equipe do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI)
realizou a visita no dia 20 de dezembro do corrente, no endereço
informado na denúncia, visita realizada onde foi percorrida toda a Rua
Evaristo Veiga que se inicia com a rua da UBS Leonor de Freitas (Rua
Leôncio Correa até a Rua Senador José Esteves) sem sucesso, pois
encontramos o numeral 110-A onde fica uma barbearia. O profissional
deste estabelecimento informou que não reside nenhuma Sra. Maria no
local; ao lado existe o Mercadinho da Samara, onde o dono, Sr.
Rociclei, afirmou que o antigo numeral 110 passou a ser 273, mas que
não mora nenhuma Sra. Maria com a idade de 86 anos. Fizemos,
ainda, busca do Mercadinho GB no GPS que deu a localização na Rua
Amazonas, sendo assim, endereços totalmente diferentes. Desta forma,
o caso ficará pendente para o programa.

1) Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia Artigo 25º: A
União reconhece e respeita o direito das pessoas idosas a uma
existência condigna e independente e à sua participação na vida social
e cultural.
2) Carta Social Europeia Revista Artigo 23.º: Com vista a assegurar o
exercício efetivo do direito das pessoas idosas a uma proteção social,
as Partes comprometem-se a tomar ou a promover quer diretamente
quer em cooperação com organizações públicas ou privadas, medidas
apropriadas que visem, designadamente: - Permitir às pessoas idosas
permanecerem durante o maior período de tempo possível membros de
pleno direito da sociedade, mediante: a) A atribuição de recursos
suficientes que lhes permitam levar uma existência decente e participar
ativamente na vida pública, social e cultural; b) A difusão das
informações relativas aos serviços e equipamentos ao dispor das
pessoas idosas e a possibilidade de estas a eles recorrerem; - Permitir
às pessoas idosas escolher livremente o seu modo de vida e levar uma
existência independente no seu ambiente habitual, enquanto o
desejarem e tal for possível, mediante: a) A disponibilização de
habitações apropriadas às suas necessidades e estado de saúde ou de
ajudas adequadas com vista ao arranjo da habitação; b) Os cuidados
de saúde e os serviços que o seu estado exigir; - Garantir às pessoas
idosas que vivam em instituições a assistência apropriada, no respeito
da sua vida privada, e a participação na determinação das condições de
vida da instituição.
8. A denúncia versa acerca de suposta prática de negligência atribuído
a familiar contra pessoa idosa. A direção da FDT encaminhou Relatório
de Visita Domiciliar, às fls. 18/20, no qual consta que não foi localizado
o endereço da idosa, apesar dos esforços da equipe do PADI.
9. Diante de tais considerações, firmo o entendimento de que este
Órgão Ministerial não encontra lastro para continuar a presente
investigação, motivo pelo qual determino o ARQUIVAMENTO dos
presentes autos, consoante art. 23-A, III da Resolução nº 006/2015CSMP.
10. Cientifique-se os interessados pelos meios condicionais ou, na sua
impossibilidade, através da publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público (DOMPE), nos termos do art. 18, § 1º, da Resolução
n° 006/2015-CSMP.
11. Transcorrido o prazo recursal in albis, promova-se o arquivamento
em local próprio nesta promotoria de justiça, ou em caso de
apresentação de recurso, voltem os autos conclusos, nos termos dos
§§1° e 2° do art. 20 da Resolução n° 006/2015-CSMP.
Manaus - AM, 11 de janeiro de 2022.
MIRTIL FERNANDES DO VALE
Promotor de Justiça

É o breve relato. Passo a considerar.
5. Evidente que a partir da promulgação da Constituição Federal à
pessoa idosa foi dado um novo tratamento jurídico substanciado pelo
Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) que configura, a nível
infraconstitucional, o mais importante documento de tutela dos direitos
do idoso que, em face à sua fragilidade estão

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretário-geral do Ministério Público:
Darlan Benevides de Queiroz

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Vieiralves Ferreira

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva

Nº 2289

Diário Oficial Eletrônico • Manaus, Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Página 3

PORTARIA DE PROMOTORIA Nº 0017/2021/78PRODEPPP

PORTARIA DE PROMOTORIA Nº 0036/2021/81ªPJ

(Procedimento Preparatório nº 06.2021.00000821-5)

Inquérito Civil n. 06.2021.00000766-0

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da
78ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção do Patrimônio
Público, pelo Promotor de Justiça infra-assinado, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inc. III, da
Constituição Federal; art. 8o, § 1o da Lei nº 7.347/85; art. 26, I, da Lei
nº 8.625/93; e art. 22 da Lei nº 8.429/92;

O Ministério Público do Estado do Amazonas, através da 81ª
Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa dos Direitos
do Consumidor, por sua Promotora de Justiça titular, no exercício de
suas funções institucionais, nos termos do art. 129, III, da Constituição
da República, do art. 4.º, inciso I, da Lei Complementar Estadual
011/1993 e do art. 27 da Resolução n.º 006/2015-CSMP, bem como;

CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério
Público instaurar procedimento preparatório e inquérito civil, na forma
da lei, para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao
patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do
Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de
entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a e b, da
Lei nº 8.625/93, e do art. 3º, IV, a e b, da Lei Complementar Estadual nº
011/93;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 5.º, inciso XXXII e do
artigo 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, a defesa do
consumidor é direito e garantia fundamental do cidadão;

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, conforme o art. 37, caput, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO a Resolução nº 023, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público Nacional, que disciplina a
instauração e tramitação do Inquérito Civil;

CONSIDERANDO que dentre as inúmeras atribuições outorgadas ao
Ministério Público pela Constituição Federal, destaca-se prefacialmente
a defesa dos interesses difusos, dos coletivos e dos individuais
homogêneos, com mais ênfase nas relações de consumo, onde a
supremacia do poder econômico dos fornecedores de produtos e
serviços se sobrepõe com nitidez à fragilidade dos consumidores;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a
expedição de notificações, requisição de documentos e informações,
celebração de TAC, pressupõem a existência de um procedimento
administrativo e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo
129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 26, inciso I,
da Lei n.º 8.625/93;

CONSIDERANDO a autuação de Notícia de Fato n. 01.2021.000016059, na qual se apurou o item 6.3 do Relatório Final da CPI da Saúde,
relativo a supostas irregularidades no âmbito da SES-AM envolvendo a
empresa RIO NEGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES EIRELI;

CONSIDERANDO que o artigo 14, caput, da Lei nº. 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), estabelece a
responsabilidade do fornecedor, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos;

CONSIDERANDO que o prazo para apuração preliminar em Notícia de
Fato se esgotou ainda havendo necessidade de realização de
diligências para o deslinde dos fatos;

CONSIDERANDO a natureza essencial do serviço de transporte
coletivo, predicado estabelecido pela Constituição Federal, em seu art.
30, V, e reproduzido pelo art. 8º, VII, a da LOMAN;

CONSIDERANDO que compete a esta Promotoria de Justiça
Especializada a apuração de fatos que caracterizem atos de
improbidade administrativa com dano ao Erário, nos termos do ATO
PGJ nº 042/2008;

CONSIDERANDO que o art. 251 da Lei Orgânica do Município de
Manaus estabelece que “o Município, respeitadas as instâncias de
competência da União, atuará no sentido de viabilizar a efetivação do
direito ao transporte à população (inciso I)”;

RESOLVE:

CONSIDERANDO o disposto no art. 22 e parágrafo único do Código de
Defesa do Consumidor de que os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, além de serem obrigadas a fornecer
serviços adequados, eficientes e seguros, respondem pelos danos que
causarem aos usuários;

INSTAURAR Procedimento Preparatório, sob o n° 06.2021.00000821-5,
tendo por OBJETO: a apuração do item 6.3 do Relatório Final da CPI
da Saúde da ALEAM, do ano de 2020, a saber: irregularidades
envolvendo a empresa RIO NEGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI;
DETERMINAR que se proceda à publicação desta Portaria no DOMPE;
DESIGNAR a servidora RAFAELA MASCARENHAS COELHO para
secretariar os trabalhos inerentes ao Procedimento Preparatório ora
instaurado.

CONSIDERANDO que o artigo 30, inciso V, da Constituição Federal,
dispõe que compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tomou conhecimento de que
a empresa Vega Manaus cobra da população suposto aluguel de
terminal de ônibus do bairro Lago Azul, bem como a retirada da linha
330 e 038. Fato que, em tese, configura defeito de serviço, nos termos
do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor;

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Manaus, 16 de dezembro de 2021.
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO
PROMOTORA DE JUSTIÇA
EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL – PORTARIA 3035/2021/PGJ

RESOLVE:
I – Instaurar este Inquérito Civil, em face do INSTITUTO MUNICIPAL
DE MOBILIDADE URBANA – IMMU, pessoa jurídica de
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direito público, representado por seu Diretor-Presidente, Sr. PAULO
HENRIQUE DO NASCIMENTO MARTINS, ou seu substituo legal, com
endereço na rua Urucará, 1180, Cachoeirinha, Cep 69.065-180, nesta
cidade e da empresa Vega Manaus; OBJETO: Apurar supostas
irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo urbano,
consubstanciadas no descumprimento do artigo 257 c/c 258 da
LOMAN, do artigo 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, assim
como responsabilizar os investigados, no que tange à ação ou omissão
no dever de fiscalizar do poder concedente e da autarquia municipal
(IMMU), referente à suposta cobrança pela empresa Vega Manaus de
aluguel de terminal de ônibus do bairro Lago Azul, bem como a retirada
da linha 330 e 038, fatos com potencial de causar danos aos direitos
dos usuários do transporte coletivo.
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006/2015-CSMP, é cabível apresentação de recurso administrativo ao
Conselho Superior do Ministério Público, devidamente fundamentado e
com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias.
Manaus, 13 de dezembro de 2021
ARMANDO GURGEL MAIA
Promotor de Justiça
GAECO
LUIZ ALBERTO DANTAS DE VASCONCELOS
Promotor de Justiça
GAECO
EDINALDO AQUINO MEDEIROS
Promotor de Justiça
GAECO

Ao passo em que DETERMINO:
1. A autuação deste Inquérito Civil;
2. A nomeação, sob compromisso, do servidor Francisco Itamar Pereira
Diniz – Agente de Apoio – Administrativo para secretariar os trabalhos;
3. Expeça-se ofício ao IMMU, na pessoa do seu representante legal,
comunicando acerca da instauração do referido procedimento e
solicitando o fornecimento de informações, no prazo de 10 (dez) dias,
sobre a procedência ou na notícia de que a empresa Vega Manaus
estaria cobrando dos moradores do Bairro Lago Azul uma espécie de
aluguel pela permanecia do terminal de ônibus naquele bairro, assim
como informe sobre a suposta retirada das linhas 330 e 038 e quais
providências foram adotadas pela Autarquia para resolver essas
situações;
4. O envio de Extrato da presente Portaria, em arquivo formato PDF, ao
e-mail dompe@mp.am.gov.br, para fins de publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas (DOMPE/AM),
que
pode
ser
acessado
pelo
endereço
http://serviços.mp.am.gov.br/diario/.
5. Cumpra-se.
Manaus/AM., 21/12/2021
Sheyla Andrade dos Santos
Promotora de Justiça
81ª. Prodecon

NOTIFICAÇÃO Nº 0251/2021/GAECO
Notícia de Fato nº 01.2021.00002073-0
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio do
Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado
GAECO, nos termos do Art. 18 da Resolução nº 006/2015/CSMP, vem
CIENTIFICAR a quem possa interessar acerca do arquivamento da
Notícia de Fato nº 01.2021.00002073-0, sobre atos violentos ocorridos
no município de Careiro Castanho, onda de violência ocorrida no estado
do Amazonas nos últimos dias 06 e 07 de junho/2021, ex vi do caput e
do inciso IV art. 25 c/c Art. 52, inciso IV, todos da Resolução n.º
006/2015 – CSMP, na medida em que, após pesquisas preliminares em
fontes abertas e no SAJ, não se encontrou qualquer elemento indiciário
a justificar a instauração de PIC neste GAECO, ficando evidente que os
fatos carecem de verificação de procedência da informação por parte
da Polícia Civil do Amazonas, a qual possui departamento
especializado (DENARC), com expertise técnica e suporte material
adequado à adoção das medidas necessárias, sem prejuízo de que, em
momento posterior, observada a existência de indícios relevantes de
crime organizado, seja o GAECO instado a atuar.

MÁRCIO PEREIRA DE MELLO
Promotor de Justiça
GAECO
JOSÉ AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça
GAECO

NOTIFICAÇÃO Nº 0252/2021/GAECO
Notícia de Fato nº 01.2021.00002072-0
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio do
Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado
GAECO, nos termos do Art. 18 da Resolução nº 006/2015/CSMP, vem
CIENTIFICAR a quem possa interessar acerca do arquivamento da
Notícia de Fato nº 01.2021.00002072-0, iniciada a partir de declaração
anônima, no que diz respeito aos ataques promovidos pelo Comando
Vermelho – CV contra a população amazonense, após a morte do
traficando conhecido como "Dadinho", em 05.06.2021, mais
precisamente no que toca aos possíveis responsáveis pelo danos
causados ao Prédio da CAIXA – Caixa Econômica Federal localizada
na Avenida General Rodrigo Octávio, Bairro Japiim, Manaus/AM, ex vi
do caput art. 25 da Resolução n.º 006/2015 – CSMP, na medida em que
o fato relacionado ao dano à CAIXA - Caixa Econômica Federal deve
ser apurado pela Polícia Federal (CF, Art. 144, § 1.º, I) e o fato
envolvendo suposta prática de tráfico de drogas carece de verificação
de procedência da informação e adoção das medidas cabíveis pela
Polícia Civil do Amazonas, sem prejuízo de que, em momento posterior,
observada a existência de indícios relevantes de crime organizado, seja
o GAECO instado a atuar.
Outrossim, nos termos do art. 20, caput, da Resolução nº 006/2015CSMP, é cabível apresentação de recurso administrativo ao Conselho
Superior do Ministério Público, devidamente fundamentado e com as
respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias.
Manaus, 13 de dezembro de 2021
ARMANDO GURGEL MAIA
Promotor de Justiça
GAECO
LUIZ ALBERTO DANTAS DE VASCONCELOS
Promotor de Justiça
GAECO
EDINALDO AQUINO MEDEIROS
Promotor de Justiça
GAECO
MÁRCIO PEREIRA DE MELLO
Promotor de Justiça

Outrossim, nos termos do art. 20, caput, da Resolução nº
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GAECO

para Assuntos Administrativos, Dr. GÉBER MAFRA ROCHA, no sentido
da perquirição de provável conduta faltosa da empresa;

JOSÉ AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça
GAECO

CONSIDERANDO o que consta dos autos SEI n.º 2020.021202 e
2022.000530;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso V, da Lei Complementar
n.º 011, de 17 de dezembro de 1993, e nos arts. 66, 70, 77, 78, 87, e
demais, da Lei Federal n.º 8.666/93, aplicáveis à espécie;

INTIMAÇÃO DE PROMOTORIA Nº Nº 06/2022
Inquérito Civil nº 224.2020.000014 – 2ª PJM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da 2ª
Promotoria de Justiça de Maués/AM, por seu Promotor de Justiça que
ao final subscreve, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Resolução
nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público c/c artigo 18, caput e parágrafos 1º e 3º da Resolução nº
006/2015 – CSMP, vem TORNAR PÚBLICO aos interessados nos
autos da Inquérito Civil nº 224.2020.00014, tendo como interessado
Ministério Público do Estado do Amazonas e investigado Raimundo
Carlos Góes Pinheiro e outros, para tomar(em) ciência acerca da
Promoção de arquivamento.
Adverte-se, outrossim, que as partes, diretamente ou através de
preposto devidamente autorizado, poderão, querendo, apresentarem
razões por escrito, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação do
presente, devendo fazê-lo diretamente a este Órgão de Execução,
conforme disposto no artigo 20, caput da Resolução nº 006/2015 –
CSMP.
Maués/AM, 12 de Janeiro de 2022

CONSIDERANDO a possibilidade de aplicação de sanções
administrativas, sem prejuízo das demais multas previstas na sobredita
avença administrativa, bem como das demais cominações legais;
RESOLVE:
I - INSTAURAR o Processo Administrativo Sancionador nº
02/2022/CPL, a fim de verificar suposta falta e eventual
responsabilidade da empresa HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
– EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 06.536.588/0001-89, pelo
inadimplemento das obrigações concernentes à NOTA DE EMPENHO
Nº 2021NE0001104 (doc. cópia nº 0749845) e AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO Nº
96.22021.SCOMS.0677491.2020.021202 (doc. cópia n.º 0749843).
II - DETERMINAR, como providência inaugural, CITAR-SE a sobredita
empresa para, querendo, apresentar defesa escrita acerca dos fatos
noticiados no presente Processo, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, em conformidade com o art. 24, da Lei nº 9.784/99, c/c o art. 87,
§2º, da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 8º do Ato PGJ nº 187/2021;
III - DESIGNAR o servidor MAURÍCIO ARAÚJO MEDEIROS, Agente de
Apoio - Administrativo, para secretariar os trabalhos deste Colegiado.

SÉRGIO ROBERTO MARTINS VERÇOSA
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Maués

Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em Manaus (AM), 11 de
janeiro de 2022.

PORTARIA Nº 02/2022/CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais previstas no art. 1º, inciso V, do Ato PGJ n.º
345/2007, com supedâneo no Ato PGJ nº 187/2021, de 12 de julho de
2021, e;
CONSIDERANDO a avença firmada entre esta Procuradoria-Geral de
Justiça e a empresa HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO – EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 06.536.588/0001-89, por meio da ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 12.2021.CPL.0657928.2020.016910 (doc.
cópia n.º 0749840), relativa à formação de Registro de Preços para
futura aquisição de mobiliário em geral com garantia total do fabricante
por no mínimo 60 (sessenta) meses, a contar da data da entrega, com
representante e assistência técnica em Manaus, para atender às
necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça por um período de 12
(doze) meses.
CONSIDERANDO que a referida ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
12.2021.CPL.0657928.2020.016910 (doc. cópia n.º 0749840) originouse do Edital do Pregão Eletrônico nº 4.013/2021-CPL/MP/PGJ SRP
(doc. cópia n.º 0749832);
CONSIDERANDO que a empresa HORIZONTE MÓVEIS DE
ESCRITÓRIO – EIRELI, inscrita no CNPJ nº 06.536.588/0001-89,
supostamente deixou de cumprir termos da Ata de RP, ao solicitar
extenso prazo para entrega dos materias descritos na AUTORIZAÇÃO
DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO Nº
93.22021.SCOMS.0677491..2020.021202 (doc. cópia n.º 0749843),
relacionada à NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE0001104 (doc. cópia nº
0749845);
CONSIDERANDO a determinação exarada através do DESPACHO Nº
557.2021.01AJ-SUBADM.0734785.2020.021202 (doc. cópia 0749872),
da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça
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Edson Frederico Lima Paes Barreto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Ato PGJ nº 185/2021 - DOMPE, Ed. 2169, de 09.07.2021
Matrícula n.º 001.042-1A

ATOS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMENTO Nº 154741/2022
Interessado: Leandro Nobre de Freitas
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 20 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativas ao período aquisitivo 2022, para fruição no período
de 09/01/2023 a 28/01/2023.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMENTO Nº 154915/2022
Interessado: Ruan do Val Barros
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 10 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativos ao período aquisitivo 2022, originalmente previstas
para o período de 24/08/2022 a 02/09/2022, para fruição no período de
16/03/2022 a 25/03/2022.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
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REQUERIMENTO Nº 154916/2022

REQUERIMENTO Nº 155242/2022

Interessado: Ruan do Val Barros
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 2 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativas ao período aquisitivo 2018, para fruição no período
de 14/03/2022 a 15/03/2022.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Interessado: João Cloves Vieira
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 10 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativas ao período aquisitivo 2022, para fruição no período
de 20/04/2022 a 29/04/2022.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

REQUERIMENTO Nº 155201/2022

REQUERIMENTO Nº 155282/2022

Interessado: Ivonilda Nogueira da Silva
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) em epígrafe, no período de
18/04/2022 a 20/04/2022, em compensação aos serviços prestados à
Justiça Eleitoral nas eleições de 2º turno do pleito 2018, perfazendo o
total de 3 dia(s) de dispensa.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Interessado: Felipe Beiragrande da Costa
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 10 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativas ao período aquisitivo 2022, para fruição no período
de 20/01/2022 a 29/01/2022.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

REQUERIMENTO Nº 155202/2022
Interessado: Ivonilda Nogueira da Silva
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) em epígrafe, no período de
23/05/2022 a 27/05/2022, em compensação aos serviços prestados à
Justiça Eleitoral nas eleições de 2º turno do pleito 2018, perfazendo o
total de 5 dia(s) de dispensa.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMENTO Nº 155206/2022
Interessado: André Felipe Vieira da Silva
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 10 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativas ao período aquisitivo 2021, para fruição no período
de 03/03/2022 a 12/03/2022.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

REQUERIMENTO Nº 155284/2022
Interessado: Waldemar Pereira Neto
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) em epígrafe, no período de
14/02/2022 a 15/02/2022, em compensação aos serviços prestados à
Justiça Eleitoral nas eleições de 2º turno do pleito 2017, perfazendo o
total de 2 dia(s) de dispensa.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMENTO Nº 155311/2022
Interessado: Kesley Pereira Uchoa
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 10 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativos ao período aquisitivo 2022, originalmente previstas
para o período de 16/03/2022 a 25/03/2022, para fruição no período de
28/03/2022 a 06/04/2022.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMENTO Nº 155320/2022

REQUERIMENTO Nº 155209/2022
Interessado: Renato Paz Alves
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) em epígrafe, no período de
14/02/2022 a 15/02/2022, em compensação aos serviços prestados à
Justiça Eleitoral nas eleições de 2º turno do pleito 2017, perfazendo o
total de 2 dia(s) de dispensa.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Interessado: Heraldo Kulik Silva
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 20 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativas ao período aquisitivo 2022, para fruição no período
de 28/11/2022 a 17/12/2022.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

REQUERIMENTO Nº 155241/2022
Interessado: João Cloves Vieira
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) em epígrafe, no período de
12/04/2022 a 19/04/2022, em compensação aos serviços prestados à
Justiça Eleitoral nas eleições de 2º turno do pleito 2014, perfazendo o
total de 4 dia(s) de dispensa.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXOS - AVISO

Ministério Público do Estado do Amazonas
Promotoria de Justiça de Itamarati - 01PROM_ITT
Av. Boa Vista, 105 - Centro, MPAM Interior Itamarati - Itamarati-AM
9734841165
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000087315.01PROM_ITT

INDEFERIMENTO LIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO

Trata-se de notícia de fato, instaurada por intermédio do sistema da Ouvidoria-Geral- OGMP, dando
conta que o Sr. Getúlio Maia estaria ocorrendo em ilícito ambiental (desmatamento e caça ilegal),
bem como estaria ameaçando e proibindo pessoas da comunidade local de viver desse consuma da
natureza, consoante registros fotográficos.
Levando-se em consideração tais informações, é plenamente possível esteja ocorrendo a prática
desses ilícitos por parte do noticiado.
É o relatório no essencial.

Segundo a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, a apuração de eventual crime
pela autoridade ministerial se dará em hipóteses excepcionais e taxativas, ou seja, são
necessariamente subsidiárias, ocorrendo, apenas, quando não for possível, ou recomendável, se
efetivem pela própria polícia.
Diante de notitia criminis que contenha indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas, a
primeira opção do Ministério Público deve ser encaminhar as informações à Polícia Judiciária
requisitando instauração do inquérito. Somente se devidamente demonstrada por deliberação
fundamentada a subsidiariedade e excepcionalidade é que o Ministério Público pode deixar de
requisitar a apuração policial, e iniciar uma apuração ministerial.

Assinado eletronicamente por: Caio L. F. A. Barros em 30/11/2021

R.h.

Com efeito, por força da subsidiariedade, a investigação direta feita pelo Ministério Público só tem
lugar quando se verificar uma intencional omissão da Polícia na apuração de determinados delitos.
Em razão da excepcionalidade, a investigação pelo Parquet só pode ser promovida diretamente nas
hipóteses de lesão ao patrimônio público ou excessos cometidos pelos próprios agentes e
organismos policiais, como tortura, abuso de poder, violências arbitrárias, concussão ou corrupção.
Enquanto a subsidiariedade refere-se a uma falha da atuação da Polícia, a excepcionalidade diz
respeito a uma categoria restrita de infrações penais.
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Como bem se pode observar, é consectário lógico da subsidiariedade e excepcionalidade da
apuração do MP a prevalência da requisição da instauração de inquérito sobre a deflagração
de investigação ministerial, especialmente porque, por imposição constitucional, cabe à Polícia
Judiciária promover precipuamente as investigações. Absorver toda e qualquer investigação policial
Notícia de Fato 040.2021.000369 - Documento 2021/0000087315 criado em 24/11/2021 às 12:24
Este documento pode ser verificado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao através do código 1ba32087

Este processo pode ser acompanhado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta

ANEXOS - AVISO

ANEXOS - AVISO

caracterizaria indevida usurpação de atribuição, o que não é o escopo da tese defendida pela teoria
dos poderes implícitos ao possibilitar a investigação criminal por parte do Ministério Público.
Assim, com fulcro no art. 52, inciso V da Resolução n.º 006.2015 do CSMP, indefiro a instauração
de procedimento com o consequente arquivamento, tendo em vista que é o caso de requisitar a
autoridade policial a instauração de investigação (art. 5º, inciso II do CPP).
Determino à Agente de Apoio que:
a) Remeta cópia para fins de publicação ao extrato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público (DOMPE), conforme estipula o art. 18 da Res. CSMP n. 006/2015;
b) Expeça Ofício à 68ª DIP requisitando a instauração de inquérito policial, a fim apurar a conduta
delituosa praticada, nos termos do art. 5º, inciso II do CPP. Respeitando-se o prazo estabelecido no
art. 10 do referido diploma legal, que o expediente seja concluído e remetido ao Ministério Público
para a formação da opinio delicti.

CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da PJ de Itamarati
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Assinado eletronicamente por: Caio L. F. A. Barros em 30/11/2021

Itamarati/AM, 30 de novembro de 2021.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
NOTÍCIA DE FATO N. 162.2020.000052
Interessados:

ADRIANO FERRASO DA SILVA
HERIVANEO VIEIRA DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM
JOSENEIRE ROCHA
KEVELANE CASTRO DE OLIVEIRA

LIGIANE KLENER VIEIRA THIBES

DESPACHO

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação feita
por Adriano Ferraso da Silva com a descrição da ocorrência de nomeações de
servidores públicos para ocuparem cargos em comissão, no Departamento de
Vigilância Sanitária, em violação ao princípio do concurso público, bem como
de nomeação de servidor público para cargo de provimento efetivo após o
encerramento do prazo de validade do concurso público.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO FERREIRA

A partir dos documentos constantes nos autos, pode-se constatar
que:
a) por meio do Edital n. 1/2016, o Município de Humaitá, por ato da Prefeitura
Municipal de Humaitá, realizou concurso público para o preenchimento de
cargos públicos efetivos, para o preenchimento de vagas em diversos órgãos
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públicos, dentre eles, no Departamento de Vigilância Sanitária;
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
b) conforme se vê no Decreto n. 72/2016-Gab.PREF, de 1º de agosto de 2016,
houve a homologação do resultado final do concurso público, realizado com
base no Edital n. 1/2016;

c) no dia 9 de setembro de 2020, por meio das 882/2020/Gab-Pref.Portarias
883/2020/Gab-Pref.884/2020/Gab-Pref., no curso do processo eleitoral de

KEVELANE CASTRO

DE

OLIVEIRA e MARIA

DE JESUS DO

NASCIMENTO FERREIRA para o

exercício do cargo de Chefe Administrativo V, no Departamento de Vigilância
Sanitária;

d) no dia 16 de setembro de 2020, fora, em tese, do prazo de validade do
concurso público fundado no Edital n. 1/2016, nomeou a Sra. Ligiane Klener
Vieira Thibes.

Em resposta ao pedido de informações, por meio do Ofício n.
919/SEMSA/GAB/HTÁ/2021, de 29 de abril de 2021, a Prefeitura Municipal de

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

2020, o Sr. Herivaneo Vieira de Oliveira nomeou as Sras. JOSENEIRE ROCHA,

Humaitá/AM informou:

i) 0 prazo de validade do Concurso Público realizado com base no
Edital N° 01/2016 foi 2 (dois) anos, a contar da data de homologação
(Decreto N° 072 de 01/08/2016), e foi prorrogado pelo período de 2
anos (Decreto N° 075 de 05/07/268). Sua validade foi até 01 de
agosto de 2020. Anexos: Edital do Concurso Público N° 01/2016,
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Decreto de Homologação, Decreto de Prorrogação.

2
Notícia de Fato 162.2020.000052 - Documento 2022/0000000829 criado em 10/01/2022 às 10:55
Este documento pode ser verificado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao através do código b431df11

Este processo pode ser acompanhado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta

ANEXOS - AVISO

ANEXOS - AVISO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
ii) Foram ofertadas 3 (três) vagas para o Cargo de Agente de
Vigilância Sanitária. 12 (doze) candidatos foram classificados e 3
aprovados e convocados para assumirem o cargo, conforme oferta
de vaga no edital. Anexos: Edital de convocação, Decreto de Posse.
[...]
Os candidatos classificados da 5º a 12º posição não foram
convocados para assumirem, pois no edital foram ofertadas 03 vagas

Informamos ,que a Servidora Nátia Regina Nascimento B. Pedersoli,
esteve de licença maternidade sno período de setembro de 2020 a
janeiro de 2021, e em fevereiro de 2021 solicitou sua exoneração do
cargo (documentos comprobatórios em anexo).
[...]
v) Não houve contratação de servidor para ocupação do cargo de
Agente de Vigilância Sanitária com base no Edital do Concurso
público n° 01/2016. A última convocação para o referido cargo
ocorreu na data de 16 de abril de 2018.

Os autos foram enviados conclusos.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

suprindo a necessidade do setor.

É o necessário. Manifesto-me.

O art. 37, III da Constituição Federal, ao tratar da exigibilidade da
realização de concursos públicos para o provimento de cargos efetivos, dispões
que o prazo de validade de certames será de até dois anos, prorrogável uma
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vez, por igual período.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
No caso, a Prefeitura Municipal de Humaitá/AM, no ano de 2016,
realizou concurso público com a finalidade de provimento de cargos públicos
em diversos órgãos locais, dentre eles, na Secretaria Municipal de Saúde, para
os cargos de Agente de Vigilância Sanitária. Para esse cargo, ofertou-se três
vagas, devidamente providas por aprovados no concurso público, dentro do

Nos dias 9 de setembro de 2020, houve a nomeação de:
a) por meio da Portaria n. 884/2020-GAB.PREF, de Joseneire Rocha, para cargo
em comissão, de Chefe Administrativo V;

b) por meio da Portaria n. 883/2020-GAB.PREF, de Kevelane Castro de Oliveira,
para cargo em comissão, de Chefe Administrativo V;

c) por meio da Portaria n. 882/2020-GAB.PREF, de Maria de Jesus do
Nascimento Ferreira, para o cargo de Chefe Administrativo V.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

primevo prazo de validade, conforme documentação anexa.

Por outro lado, há, nos autos, o Decreto n. 201/2020-GAB.PREF, com
a nomeação de Ligiane Klener Vieira Thibes, com a sua nomeação para cargo
de provimento efetivo, no dia 2 de setembro em concurso público cujo prazo
de vigência esvaiu-se em 1º de agosto de 2020.

Há, assim, indicativo de ilegalidade na nomeação dessa servidora
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pública para cargo de provimento efetivo fora do prazo de validade do
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
concurso público, motivo pelo qual determino a instauração de inquérito civil,
devendo ser expedida a respectiva portaria.
Publique-se.

Cumpra-se.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

7 de janeiro de 2022.

WESLEI MACHADO
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Promotor de Justiça
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM

PORTARIA N. 1/2022 – 1PJH

INQUÉRITO CIVIL N. 162.2020.000052

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio do

atribuições constitucionais e legais previstas nos artigos 127, caput, e 129, II, III
e VI, todos da Constituição da República, bem como art. 26 da Lei n. 8.625/93,
art.8 º, § 1º da Lei n. 7.347/85 e arts. 11, II, IV e 17, ambos da Lei n. 8.429/92;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa do patrimônio
público e social, da moralidade e da eficiência administrativa, nos termos dos
artigos 127, caput, e 129, inciso III, ambos da Constituição da República; artigo
25, inciso IV, alínea “a”, da Lei n.º 8.625/93;

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência;

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

Promotor de Justiça Substituto WESLEI MACHADO, no desempenho de suas

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público, mediante
prévia aprovação em concurso público, visa efetivar, dentre outros, os
princípios da igualdade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da
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publicidade;
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CONSIDERANDO, também, o princípio da vinculação ao instrumento público
convocatório, por meio do qual a Administração Pública deverá subordinar-se
aos termos e condições estabelecidas no instrumento editalício do certame;

CONSIDERANDO que o concurso público é regido pelo princípio do amplo acesso
ao serviço público, segundo o qual devem ser oportunizadas aos cidadãos as

ao término, a meritocracia;

CONSIDERANDO que, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do MS n. MS n. 28.044, DJe de 12.12.2011,
ofende a Constituição Federal (art. 37, II e III e § 2º) a nomeação de candidato
após expirado o prazo de validade do concurso;

CONSIDERANDO a notícia de que a Prefeitura Municipal de Humaitá/AM, no ano
de 2016, realizou concurso público com a finalidade de provimento de cargos
públicos em diversos órgãos locais, dentre eles, na Secretaria Municipal de

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

mesmas condições de ingressarem no serviço público, a fim de que prevaleça,

Saúde, para os cargos de Agente de Vigilância Sanitária. Para esse cargo,
ofertou-se três vagas, devidamente providas por aprovados no concurso
público, dentro do primevo prazo de validade, conforme documentação anexa.

CONSIDERANDO que, nos dias 9 de setembro de 2020, houve a nomeação, por
meio do Decreto n. 201/2020-GAB.PREF, com a nomeação de Ligiane Klener
Vieira Thibes, para cargo de provimento efetivo, no dia 2 de setembro em
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concurso público, cujo prazo de vigência esvaiu-se em 1º de agosto de 2020.
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
Ou seja, consta notícia de nomeação de servidor público, para cargo de
provimento efetivo, após o fim da vigência do prazo do concurso público.

RESOLVE:

1 – Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, a ser autuado como Inquérito Civil n.

concurso público, de servidores públicos, para cargo de provimento efetivo,
pela Prefeitura Municipal de Humaitá/AM;

2 – DETERMINAR a autuação e registro da presente Portaria Sistema MPVirtual;

3 –EXPEDIR, de imediato, ofício ao Prefeito Municipal para comunicá-lo sobre a
instauração do presente procedimento extrajudicial, bem como para requisitar
as seguintes informações: a relação de todos os servidores públicos,
nomeados para cargos de provimento efetivo, com base no concurso público,
realizado com base no Edital n. 1/2016, após o dia 1º de agosto de 2020, com

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

162.2020.000052, para apurar a nomeação, após o fim do prazo de vigência do

a indicação do cargo, da lotação, da classificação, da data da nomeação, da
data da posse e a cópia do Decreto/Portaria de nomeação;

4 – EXPEDIR Recomendação para que o Prefeito Municipal de Humaitá/AM,
instaure procedimento administrativo com a finalidade de apurar quantos
servidores públicos foram nomeados para cargos de provimento efetivo, com
base no concurso público realizado no ano de 2016 pelo Município de
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Humaitá/AM (Edital n. 1/2016), após o dia 1º de agosto de 2020, e, em caso de
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constatação de ilicitude, exonere-os com base no poder de autotutela (Súmula
473 do STF – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial);

secretária e para efetivar as diligências determinadas nesta Portaria;

5 – AFIXE-SE a presente Portaria no local de costume desta Promotoria de
Justiça e encaminhe-se para publicação no Diário Oficial do Ministério Público
do Estado do Amazonas.

Humaitá/AM, 10 de janeiro de 2022.

WESLEI MACHADO

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

4 – NOMEAR a servidora Sra. KLELNYR LOBO para funcionar neste feito como
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Promotor de Justiça
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM

RECOMENDAÇÃO N. 1/2022 – 1ªPJH

Processo n. 162.2020.000052
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio

atribuições constitucionais e legais previstas no artigo 129, inciso III da
Constituição Federal, bem como no art. 26, I e art. 27, parágrafo único, I,
ambos da Lei n.º 8.625/93, e art. 5°, IV da Lei Complementar 11/93, a Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas.

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério Público
instaurar inquérito civil e propor ação civil pública, na forma da lei, para a

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

do Promotor de Justiça WESLEI MACHADO, no desempenho de suas

proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao patrimônio
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;
para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
público, à ordem jurídica ou ao regime democrático ou à moralidade
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administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações
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indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem, na
forma do art. 25, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 e art. 3º, inciso IV, alíneas
“a” e “b”, da Lei Complementar Estadual n. 11/93;

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

da publicidade e da eficiência (art. 37 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público, mediante
prévia aprovação em concurso público, visa efetivar, dentre outros, os
princípios da igualdade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e
da publicidade;

CONSIDERANDO, também, o princípio da vinculação ao instrumento público
convocatório, por meio do qual a Administração Pública deverá
subordinar-se aos termos e condições estabelecidas no instrumento
editalício do certame;

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,

CONSIDERANDO que o concurso público é regido pelo princípio do amplo
acesso ao serviço público, segundo o qual devem ser oportunizadas aos
cidadãos as mesmas condições de ingressarem no serviço público, a fim de
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que prevaleça, ao término, a meritocracia;
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CONSIDERANDO que, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do MS n. MS n. 28.044, DJe de
12.12.2011, ofende a Constituição Federal (art. 37, II e III e § 2º) a
nomeação de candidato após expirado o prazo de validade do concurso;

CONSIDERANDO a notícia de que a Prefeitura Municipal de Humaitá/AM, no

cargos públicos em diversos órgãos locais, dentre eles, na Secretaria
Municipal de Saúde, para os cargos de Agente de Vigilância Sanitária. Para
esse cargo, ofertou-se três vagas, devidamente providas por aprovados no
concurso público, dentro do primevo prazo de validade, conforme
documentação anexa.

CONSIDERANDO que, nos dias 9 de setembro de 2020, houve a nomeação,
por meio do Decreto n. 201/2020-GAB.PREF, com a nomeação de Ligiane
Klener Vieira Thibes, para cargo de provimento efetivo, no dia 2 de
setembro em concurso público, cujo prazo de vigência esvaiu-se em 1º de
agosto de 2020. Ou seja, consta notícia de nomeação de servidor público,

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

ano de 2016, realizou concurso público com a finalidade de provimento de

para cargo de provimento efetivo, após o fim da vigência do prazo do
concurso público.

RESOLVE
RECOMENDAR ao Prefeito do Município de Humaitá/AM, que, no prazo de
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trinta dias, instaure procedimento administrativo com a finalidade de

Notícia de Fato 162.2020.000052 - Documento 2022/0000000831 criado em 10/01/2022 às 10:57
Este documento pode ser verificado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao através do código 71783fe8

Este processo pode ser acompanhado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta

ANEXOS - AVISO

ANEXOS - AVISO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
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apurar quantos/quais servidores públicos foram nomeados para cargos de
provimento efetivo, com base no concurso público realizado no ano de
2016 pelo Município de Humaitá/AM (Edital n. 1/2016), após o dia 1º de
agosto de 2020, e, em caso de constatação de ilicitude, exonere-os com
base no poder de autotutela (Súmula 473 do STF – A administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial);

Insta

salientar

que

o

não

atendimento

a

presente

Recomendação poderá gerar o reconhecimento da prática de ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao erário e em razão da
violação de princípios da Administração Pública, em especial, aos
princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência,
nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, além da possibilidade de
propositura da ação civil correspondente para garantir a aplicabilidade das
mencionadas normas constitucionais.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de

PUBLIQUE-SE esta Recomendação no Diário Oficial de Ministério
Público do Estado do Amazonas.
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Humaitá/AM, 10 de janeiro de 2022.
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WESLEI MACHADO
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Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

Promotor de Justiça
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NOTÍCIA DE FATO N. 162.2020.000069
Interessados:

ELENE VIEIRA DE ANDRADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM

DESPACHO

extrajudicial sem a necessidade de sua conversão desnecessária em inquérito
civil a partir de uma simples resposta da Prefeitura Municipal de Humaitá/AM,
determino a prorrogação, pelo prazo de trinta dias.

Determino, ainda, o encaminhamento de ofício à Prefeitura
Municipal de Humaitá/AM para, no prazo de dez dias, solicitar as seguintes
informações: a) na Rua Gaúcha, nas imediações do n. 1287, no Bairro São
Francisco, em Humaitá/AM, as construções lá localizadas estão em situação de
regularidade com a Prefeitura Municipal de Humaitá/AM; b) se as residências
constantes nas imagens (próximas ao n. 1287) estão encravadas; c) se há

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

Diante da possibilidade de encerramento do presente procedimento

previsão de asfaltamento ou abertura de via, nas imediações da residência
1287; d) em caso de existência de dificuldade para o acesso de moradores às
vias públicas, nas imediações do n. 1287, se há alguma medida administrativa
para a solução do problema.

Após, façam-me os autos conclusos.
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Publique-se.
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Cumpra-se.

Humaitá/AM, 10 de janeiro de 2022.

WESLEI MACHADO
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Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 10/01/2022

Promotor de Justiça
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Inquérito Civil n. 163.2019.000003
Interessados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM
JHONE FARIAS DE ALMEID

DESPACHO

improbidade administrativa decorrente da realização de leilão pela Prefeitura
Municipal de Humaitá/AM para a venda bens inservíveis por leiloeiro não
habilitado.

Segundo o despacho de conversão da notícia de fato em inquérito
civil:

O procedimento se iniciou por notícia de fato cível instaurada de
ofício, por fato que chegou ao conhecimento deste órgão de
execução ministerial informalmente, apontando que houve um
leilão extrajudicial de venda de bens da Prefeitura Municipal de

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/01/2022

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar a prática de ato de

Humaitá, realizado na cidade em um domingo, e, na ocasião, o
leiloeiro não seria habilitado ao certame junto ao órgão de classe
respectivo.
A notícia de fato decorreu de ligação telefônica proveniente da
Ouvidoria-Geral do MPAM indagando sobre a existência de algum
procedimento neste sentido nas Promotorias de Justiça de Humaitá.
Como não havia sequer notícia de acerca do fato indagado,
entendeu por bem este órgão de execução instaurar o
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procedimento para uma verificação preliminar de informação
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[...]
Para tanto, foi expedido ofício solicitando ao Município de Humaitá
cópia do Edital de Leilão Público n. 1/2018, cujo aviso foi publicado
em 11.6.2018, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Amazonas Ano IX, n. 2124, bem como solicitando nome e registro
do respetivo leiloeiro (fls. 14). Na ocasião, foram expedidos ofícios à
Junta Comercial do Estado do Amazonas (fls. 16) e à Junta Comercial
do Estado de Rondônia (fls. 15) para saber se há registro de leilões

como solicitado quais leiloeiros participaram de leilão para a venda
de bens da Prefeitura Municipal de Humaitá neste ano de 2018.
Todos o ofícios foram reiterados solicitando as mesmas informações,
conforme fls. 22 a 24 dos autos.
A Junta Comercial do Estado do Amazonas respondeu, às fls. 26 dos
autos, que “não há nenhum registro referente aos leilões para a
venda de bens públicos da Prefeitura Municipal de Humaitá no ano
de 2018”, ocasião em que informou também que não houve leilão
extrajudicial realizado pela Prefeitura Municipal de Humaitá, até o
mês de julho de 2018, por leiloeiros matriculados na JUCEA.
A Junta Comercial do Estado de Rondônia respondeu, às fls. 33 a 39
dos autos, que “não temos nenhum registro e/ou informação da

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/01/2022

extrajudiciais que são realizados pelos leiloeiros registrados, bem

realização de leilão para venda de bens públicos da Prefeitura
Municipal de Humaitá”. Ressaltou que “os leiloeiros devem exercer
profissão

exclusivamente

nas

unidades

federativas

das

Circunscrições das Juntas Comerciais que o matriculem, conforme
art. 25 da Instrução Normativa REI n. 17 de 5 de dezembro de 2013.
A Prefeitura Municipal, em 10/12/2018, respondendo de forma
incompleta as informações solicitadas pelo Ministério Públicos, às
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fls. 48 a 51 dos autos, informou que “no ano de 2018 foi realizado 1
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(um) leilão de bens inservíveis, conforme Lei Municipal autorizativa
n. 789/2018 de 8 de junho de 2018”.
Ocorre que a Prefeitura Municipal se esquiva em apresentar
corretamente as informações solicitadas: 1) cópia do Edital de Leilão
Público n. 1/2018, cujo aviso foi publicado em 11.6.2018, no Diário
Oficial dos Municípios do Amazonas Ano IX, n. 2124; 2) nome e
registro do leiloeiro responsável pelo leilão realizado através do
Edital de Leilão Público n. 1/2018, cujo aviso foi publicado em

2124, que segundo informações da Prefeitura Municipal, foi o único
leilão para venda de bens inservíveis realizado em Humaitá no ano
2018, autorizado pela Lei Municipal n. 789/2018, de 8 de junho de
201
O objeto do procedimento pode ser aferido com requisição do
documento e das informações mencionadas no parágrafo anterior.
Além disto, será possível delimitar se houve desatendimento aos
termos legais do procedimento licitatório para venda de bens pelo
Município, a despeito de autorização da Câmara Municipal, bem
como averiguar eventual ato de improbidade administrativa com a
requisição das seguintes informações: 3) quem foram os
arrematantes dos bens litados no anexo I da Lei Municipal n.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/01/2022

11.6.2018, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas Ano IX, n.

789/2018, de 8 junho de 2018 e qual o valor de venda dos mesmo; 4)
cópia da ata de leilão, referente ao leilão ocorrido em atendimento
ao Edital de Leilão Público n. 1/2018.
Expirado o prazo da notícia e fato e diante da necessidade de
requisição, em 10.12.2018 foi instaurado o presente PP n. 3/2018.
Ocorre que o Município permanece se esquivando do cumprimento
das requisições, sendo imprescindível a informações para avaliar se
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houve irregularidade e se há improbidade. A partir de então, há
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necessidade de também, averiguar a esquiva do prefeito municipal
em responder às requisições do Ministério Público.

Em 27 de março de 2020, por meio de despacho, o promotor de
justiça presidente consignou:

Trata-se de Inquérito Civil registrado a partir da Notícia de Fato n.

supostamente o leiloeiro não seria habilitado junto ao respectivo
órgão de classe. Crime tipificado no artigo xxx.
Junto a NF foi juntado a Publicação do Diário Oficial do Estado do
Amazonas (fl. 04), Lista de leiloeiros Junto ao Jucea (fl. 05) diante da
falta do referido certame nas publicações do Diário foi solicitado a
Prefeitura

Municipal

o

envio

deste

através

o

ofício

nº265/2018PROHUM (fls. 15).
Também fora enviado ofício 267/2018 – 1ºPROHUM, a Junta
Comercial do Estado de Rondônia solicitando a informação de quais
leiloeiros participaram de leilões para venda de bens públicos da
prefeitura de Humaitá no ano de 2018 (fols. 17), sem a resposta, os
ofícios foram reiterados como demonstram as (fls. 29 e 31), Com

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/01/2022

020.2018, com a informação de realização de leilão de bens onde

resposta da Junta comercial através do ofício nº 332/2018/GP –
JUCEA, informando que não há registro de leilões para venda de
bens públicos no município de humaitá no ano de referência (fls. 36
e 37).
Ademais o ofício 1254/2018/JUCER-SG informa que não houve
sequer comunicação de leilão e muito menos a participação de
algum leiloeiro registrado, uma vez que estes só podem atuar
exclusivamente nas unidades federativas das circunscrições das
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juntas comerciais de matricularem (fls. 44),.
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O ofício 321/2018 – 1º PROHUM novamente reiterou o ofício
265/2018 e 295/2018 junto a Prefeitura Municipal de Humaitá para
que dispusesse de informações quanto aos leiloes públicos
realizados no ano de 2018. (fls. 48), o ofício nº 684/2018-GAB. PREF
informando que a prefeitura realizou um leilão em 08 de junho de
2018, conforme autorização da lei Municipal nº 789/2018, com
cópia da referida lei, bem como a lista dos bens leiloados (fls. 63 a
66).

portaria 005.2018 (fls. 71 a73). Após foi enviado novo ofício sob o nº
324/2018- 1º PJH, endereçado a prefeitura Municipal de Humaitá,
324/2018- 1º PJH, endereçado ao Secretário Municipal do Gabinete
da Prefeitura, requisitando: a) cópia do edital do leilão, b) nome do
leiloeiro responsável pelo leilão, c) lista dos arrematantes dos bens
anteriormente listados, d) cópia da ata de leilão, sob pena de
aplicação das medidas penais e administrativas cabíveis. Ambos não
foram respondidos e foram reiterados através dos ofícios 006/20191º PJH e 007/2019- 1º PJH, porém a reclamado quedou-se inerte.
Diante das reiteradas tentativas de esclarecer a situação junto a
reclamada o PP foi convertido no presente Inquérito Civil, através
do despacho (fls. 123 a 125) e Portaria nº 001.2019.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/01/2022

A NF foi convertida em procedimento Preparatório através da

Após autuada a IC e publicada do Dompe, foram novamente
reiterados os ofícios ao Prefeito Municipal e ao Secretário do
Gabinete da Prefeitura Municipal de Humaitá/AM. Ademais este
últimos foram respondidos através do ofício 553/2019 -GAB. PREF,
com anexos das fls. 002 a 34.
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É o necessário. Manifesto-me.
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O art. 1º da Lei n. 8.429/92 prevê ser o sistema de responsabilização
por atos de improbidade administrativa tutelador da probidade na
organização do Estado e do exercício de suas funções, como mecanismo para
assegurar a integridade do patrimônio público e social.

Destaque-se, entretanto, que os atos de improbidade administrativa

reforma promovida pela Lei n. 14.230/2021, dentre outros retrocessos
impostos ao sistema de combate à corrupção na Administração Pública,
passou-se a exigir a demonstração de que o agente público e eventual terceiro
agiram com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
previsto em lei.

Aliás, nesse viés de retrocesso, previu-se explicitamente que o a
ausência de comprovação de que houve um ato doloso praticado com fim
ilícito afasta a possibilidade de responsabilização pela prática de ato doloso de
improbidade administrativa. Em outras palavras, ainda que o agente público
pratique atos em contrariedade à lei, mas se não houver a comprovação de

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/01/2022

são condutas dolosas previstas nos arts. 9º e ss. da Lei n. 8.429/92. Com a

que a finalidade de se ato não foi voltada ao atingimento e um resultado ilícito,
não se pode falar em improbidade administrativa.

A referida Lei n. 14.230/2021 trouxe um grande entrave para que
agentes públicos, ainda que agindo em contrariedade às leis, sejam
responsabilizados por atos de improbidade administrativa, se não houver
elementos indicativos de que a vontade se voltou à produção de um resultado
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ilícito ou de que o ato doloso tinha um fim ilícito.
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Há, com essas modificações legislativas, a criação de barreiras para a
ação dos órgãos de controle, da sociedade e abriu-se a possibilidade de
violação reiterada e explícita de leis sem uma consequência efetiva contra
desmandos, irregularidades e ilegalidades na condução da coisa pública. A
violação, a inobservância e o descumprimento de comandos legais, ainda que

de violadores, afrontadores e descumpridores do primado da lei sem a
repressão de suas condutas imorais. Isso porque o mero descumprimento da
lei por um agente público, por si só, já deve ser tido como imoralidade. Mas o
que se pode fazer? Com o atual estado de coisas, acreditar na renovação das
casas legislativas e na modificação dessas mudanças tão causadoras de
perplexidades, em especial, aquelas promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

Feitas essas considerações, no caso, há a notícia de realização de um
leilão pela Prefeitura Municipal de Humaitá/AM, com a atuação de um
leiloeiro sem a matrícula no órgão competente, para a venda de bens
inservíveis da administração pública local.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/01/2022

dolosos, mas sem a demonstração da intenção ilícita, permitirá a perpetuação

Houve a apresentação do edital do certame, a comprovação de sua
publicação no órgão oficial, a demonstração de que o leilão foi realizados e os
bens vendidos. Fora a notícia de que o leiloeiro não tinha matrícula em órgão
competente, não se tem demonstração de que a finalidade da atuação dos
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agentes públicos voltou-se à produção de um resultado ilícito.
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Ao contrário, verifica-se que se usou o procedimento adequado, o
leilão, para a alienação de bens móveis não mais adequados para a execução
das atividades administrativas. Para tanto, contratou-se um leiloeiro, o leilão
foi realizado, há a demonstração da ocorrência de vendas, juntou-se o
demonstrativo dos nomes dos contratantes.

previsto. A notícia de que o leiloeiro não teria registro no órgão competente
demonstra o fim ilícito da atuação de agente público? A resposta só pode ser
negativa. Houve violação da lei? Sim. Mas há elementos comprobatórios de
que se praticou um ato doloso com fim ilícito? A resposta, com os elementos
constantes nos autos, só pode ser não.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO

DO

AMAZONAS, nos

termos do art. 39, I da Resolução n. 6/2015, diante da inexistência de
fundamento para a propositura da ação civil pública, depois de esgotadas
todas as diligências viáveis e possíveis.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/01/2022

Ou seja, um fim lícito foi atingido com o uso de meio legalmente

PUBLIQUE-SE no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do
Amazonas.

Decorrido o prazo de dez dias, a contar da data da publicação da
decisão no órgão oficial de publicação, comunique-se o Conselho Superior do
Ministério Público, encaminhando-se-lhe cópia da presente decisão, nos
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termos do art. 39, parágrafo terceiro da Resolução n. 6/2015 – CSMP/MPAM.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
Cumpra-se.

Humaitá/AM, 11 de janeiro de 2022.

WESLEI MACHADO
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Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/01/2022

Promotor de Justiça
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