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Expediente

Editorial
Procuradores da República

lotados no Ministério Público
Federal em Goiás

Núcleo de Persecução Criminal - NUCRIM

1º Ofício - Divino Donizette da Silva

2º Ofício - Daniel de Resende Salgado -
(Coordenador do Grupo de Controle  Externo da
Atividade Policial – GCEAP)

3º Ofício - Marcelo Ribeiro de Oliveira

4º Ofício - Léa Batista de Oliveira

5º Ofício - Viviane Vieira de Araújo

6º Ofício - Goethe Odilon Freitas de Abreu -
(Coordenador Criminal)

7º Ofício - Marco Túlio de Oliveira e Silva

Núcleo de Combate à Corrupção - NCC

1º Ofício - Raphael Perissé Rodrigues Barbosa

2º Ofício - Helio Telho Corrêa Filho
(Coordenador do NCC)

3º Ofício - Marcello Santiago Wolff

Núcleo da Tutela Coletiva - NTC

1º Ofício - Cláudio Drewes José Siqueira

2º Ofício - Mariane Guimarães de Mello

3º Ofício - Ailton Benedito de Souza
(Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e
Coordenador do NTC)

4º Ofício - Adrian Pereira Ziemba

Custos Legis (Fiscal da Lei)

Alexandre Moreira Tavares dos Santos - (Chefe
da Procuradoria da República/GO)

Procuradoria Regional Eleitoral (PRE/GO)

1º Ofício - Marcelo Ribeiro de Oliveira -
(Procurador Regional Eleitoral em Goiás)

2º Ofício Eleitoral - Raphael Perissé Rodrigues
Barbosa

Procuradores da República em Municípios:

Anápolis - Rafael Paula Parreira Costa

Formosa (Sede não instalada)
Mário Lúcio de Avelar

Rio Verde - Sabrina Menegário

Uruaçu (Sede não instalada)
Mário Lúcio Avelar

Mais informações em  www.prgo.mpf.gov.br

Com essas palavras, o Poder Constituinte estabeleceu
as bases da legitimidade democrática do Estado
brasileiro. Com efeito, o poder somente se pode

reputar legítimo, à medida que tem no povo sua fonte, seus
meios e fins.

Nessa perspectiva, erigiu-se o Ministério Público brasileiro,
no âmbito do qual se organiza o Ministério Público Federal,
cujas incumbências fundamentais consubstanciam-se na
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis. Cabe-lhe, pois,
zelar pela legitimidade democrática do Estado brasileiro.

Uma das dimensões dessa legitimidade democrática
compreende-se no dever imposto a todos os órgãos,
instituições e agentes públicos de prestarem contas das suas
ações.  Eis uma prática – na língua inglesa, accountability,
obrigatoriedade de os agentes públicos prestarem contas a
outros órgãos, ao Parlamento, à sociedade – que se coaduna
com uma verdadeira e consolidada democracia. Quiçá,
ainda a tenhamos!

Certo é que, para o aprimoramento da organização e do
funcionamento da democracia que há no Brasil, tem
concorrido, sobremaneira, o Ministério Público Federal, ao
qual, coerentemente, atribuem-se prerrogativas e injunções,
deveres e poderes, que se justificam exclusivamente na
Constituição da República e nas leis.

Entre tais deveres quadra-se, como não poderia deixar
de ser, o mandado ao Ministério Público Federal de prestar
contas públicas das suas ações, de modo transparente, a fim
de que os demais órgãos e instituições do Estado, como
também o cidadão e a sociedade possam, de fato,
conhecer esta instituição.

Com tal desiderato, o Ministério Público Federal em Goiás
traz a público a revista “Transparência & Ação”, instrumento
de prestação de contas dos seus atos.

Conselho Editoral

“Todo poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente nos

termos desta Constituição”
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O espaço físico é a concretização, mesmo que
simbólica, de uma instituição. Para a PR/GO
não foi diferente. Depois de mais de cem anos

instalada no estado, em 2009, o órgão finalmente teve
um local construído e pensado para abrigar o MPF em
Goiás. Foram anos de luta e seis sedes (só em Goiânia)
até que o prédio que hoje abriga a Procuradoria fosse
erguido. Com 8.500 metros quadrados, a sede possui
amplas instalações distribuídas em sete pavimentos
(com acessibilidade), incluindo um auditório com
capacidade para mais de 200 pessoas.

“São quinze anos de luta de vários colegas para que
esta noite se tornasse realidade. Foi com determinação
que enfrentamos as dificuldades de falta de verbas, os
problemas para definição da área onde seria construída
a futura sede e inúmeros outros entraves burocráticos.
Felizmente, no entanto, com verbas exclusivamente
do MPF, nosso sonho se realizou”, relatou o
procurador da República Marco Túlio de Oliveira e
Silva, chefe da PR/GO à época da inauguração do
prédio, em abril de 2009.

Antes da atual sede, na Avenida Olinda, Park Lozandes,
a PR/GO ocupou salas acanhadas nos prédios do
Tribunal Regional Eleitoral, do Ministério da
Agricultura, da Avenida Araguaia e na antiga sede da
Portobrás, em 1995. Já na Avenida Universitária, o
órgão permaneceu por vinte anos.

O prédio da PR/GO ganhou o nome da procuradora da
República Rosângela Pofahl Batista (falecida), em
homenagem aos seus esforços para que o sonho da
nova sede se concretizasse. Destacaram-se, ainda, os
esforços do procurador da República Francisco
Moreira Camarço (falecido) e dos ex-procuradores-
gerais da República Cláudio Fonteles e Antônio
Fernando Barros e Silva de Souza.

A casa do MPF
em Goiânia
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INAUGURAÇÃO
O então Procurador-Geral da
República, Antonio Fernando,
(esquerda) na solenidade de
inauguração da PR/GO,
presidida pelo procurador
chefe da época, Marco Túlio
de Oliveira e Silva (direita).
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O Congresso “Liberalismo, Comunitarismo e Garantismo Penal Integral:
perspectivas contemporâneas” aconteceu no auditório da Procuradoria da

República em Goiás.

O MPF está em Goiás há mais de 120 anos. O
primeiro procurador seccional da República
nomeado para Goiás foi Luiz Gonzaga Jayme,

pelo Decreto s/nº, de 26 de novembro de 1890, conforme
registro do Arquivo Nacional. Não foi encontrado
ainda, no entanto, registro de sua atuação.

Após a Proclamação da República, em 1889, o Brasil
passou por transformações  políticas, sociais,
econômicas e jurídicas. O Decreto nº 848, de 11 de
outubro de 1890, organizou o Poder Judiciário e o
Ministério Público, na esfera federal. Destacam-se,
nesse ato, a indicação do procurador geral da
República pelo Presidente da República e a
competência do procurador da República em cada seção
de Justiça Federal.

Registros documentais comprovam a atuação dos
procuradores da República a partir do final do século
XIX. Em 1937, pelo Decreto nº 1.816, de 23 de março,
ocorreu a mudança da capital para a cidade de Goiânia
e a Procuradoria da República passa por diversas
sedes. Na nova capital, a instituição ocupou uma sala
no prédio histórico do Tribunal Regional Eleitoral e um
andar no prédio do Ministério da Agricultura, ambos
localizados na Praça Cívica, no centro de Goiânia.

O órgão ocupou ainda dois sobrados situados na
Avenida Araguaia, centro da capital goiana, lá
permanecendo por um curto período. No início da
década de 1980, instalou-se no prédio da Portobrás,
situado na Avenida 85, Setor Sul. Em maio de 1988, a
Procuradoria da República em Goiás adquiriu sua
primeira sede própria e funcionou, por duas décadas,
na Avenida Universitária, n° 644, no Setor Leste

120 anos120 anos120 anos120 anos120 anos de atuação em

Goiás
Universitário. Desde 2009, o MPF ocupa a sua nova
sede, localizada no Park Lozandes.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o
Ministério Público Federal adquiriu independência e
autonomia funcional, administrativa e financeira.
Deixou de ser um defensor dos interesses da União
para se tornar um defensor da sociedade, atuando na
defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos indisponíveis.

Com o processo de interiorização da Justiça Federal e
o desenvolvimento da instituição no estado, tornou-
se necessária a instalação do Ministério Público Federal
nos municípios de Anápolis e Rio Verde (Lei nº 10.771,
de 21 novembro de 2003). Formosa e Uruaçu,
recentemente, também receberam unidades de atuação
do MPF (centralizadas em Goiânia e, futuramente,
poderão ter unidades físicas nesses municípios).

LUIZ GONZAGA JAYME
Primeiro procurador da

República nomeado
para Goiás

Cidade de Goiás
(abaixo) no início do
século XX - Largo do

Chafariz
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A instituição em Goiás está organizada em
Procuradoria da República (em Goiânia) e em
Procuradorias da República nos Municípios

(PRMs). Atualmente, duas cidades no interior já têm
estrutura física do MPF – Rio Verde e Anápolis.

A Procuradoria da República em Goiás (PR/GO) é
responsável, além da capital, por 131 cidades. A PR/
GO atua, por intermédio dos procuradores da
República, perante as varas e os juízes federais da
primeira instância em Goiás e, extrajudicialmente,
fazendo uso de medidas administrativas. É integrada
também por servidores e por pessoal terceirizado.
Entre os membros que atuam na unidade, um
procurador da República atua como chefe
administrativo, na gestão da Unidade.

As atividades da PR/GO tiveram início em 1891, quando
tinha sede na antiga capital do estado, cidade de Goiás.
O MPF atua sempre em questões que envolvam
interesse público. Não faz parte de nenhum dos três
Poderes. Possui autonomia na estrutura do Estado e
não pode ser extinto ou ter as atribuições repassadas.

A Procuradoria da República nos Municípios de
Anápolis e de Rio Verde foi criada pela Lei n° 10.771,
de 21 de novembro de 2003. A unidade de Anápolis
é responsável por 12 cidades e a de Rio Verde, por 30.
As PRM’s de Aparecida de Goiânia, de Formosa,
de Luziânia e de Uruaçu ainda não foram
instaladas fisicamente.

Como é a
estrutura do

MPF/GO?

Atuação

Para organizar os trabalhos, a atuação dos
procuradores da República é dividida em
áreas. Confira como é essa divisão:
• Núcleo de Persecução Criminal (Nucrim)
– é vinculado à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF e é composto por sete
ofícios, cada um deles tem um procurador da
República responsável.

• Núcleo de Combate à Corrupção (NCC) – é
vinculado à 2ª e 5ª Câmara de Coordenação
e Revisão (CCR) do MPF e é composto por
três procuradores da República.

• Núcleo da Tutela Coletiva (NTC) –  é
vinculado à 1ª CCR, 3ªCCR, 4ªCCR, 5ªCCR e
6ªCCR do MPF e Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão (PFDC). Pela
complexidade do NTC, será importante
conhecer as matérias de cada um dos
quatro ofícios que compõem essa área:
1º Ofício
Matérias:  patrimônio público e social e
custos legis das ações de desapropriação
(5ª CCR)
2º Ofício
Matérias: ordem econômica, consumidor,
educação, criança, adolescente e pessoas
portadoras de deficiência - PPD (3ª CCR e
PFDC).
3º Ofício
Matérias: direitos humanos, seguridade
social, idoso, Provita (Programa de Proteção
às Testemunhas), concurso público,
comunicação social, direitos sexuais e
reprodutivos, discriminação, reforma agrária,
trabalho escravo, tráfico de pessoas e
residual (1ªCCR e PFDC).
4º Ofício
Matéria:  meio ambiente, patrimônio histórico
e cultural, minorias, matéria indígena, custos
legis das ações de desapropriação (4ªCCR e
6ª CCR).

• Custos Legis (fiscal da lei) – é exercido
pelo chefe da PR/GO.

• Procuradoria Regional Eleitoral  (PRE) –
Atualmente está dividida em dois ofícios.

• Procuradoria da República nos Municípios
(PRM’s) – Anápolis, Aparecida, Formosa, Rio
Verde e Uruaçu.

PRM Rio Verde

PRM Aparecida

PRM
Anápolis

PRM Uruaçu PRM Formosa

PRM
Luziânia

PR/GO
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Responsabilizar os culpados e proteger as vítimas e a sociedade goiana. Esse
tem sido o foco de atuação do Ministério Público Federal em Goiás (MPF/
GO), nos últimos 24 anos, no caso do acidente radioativo Césio 137. Sem

precedentes jurídicos, o fato ensejou que novas leis fossem editadas e órgãos
reaparelhados para lidar com os efeitos do episódio, que revelou a fragilidade do
poder público diante de tragédias.

Em setembro de 1987, Goiânia se tornaria, ao lado de Chernobyl (Ucrânia, 1986),
referência mundial em acidentes radioativos (leia mais sobre a história do acidente
no box da página 10). Da denúncia protocolizada na Justiça Federal, em 30 de
novembro de 1987, pelo procurador da República Wagner Natal Batista, até a mais
recente ação civil pública proposta, 23 anos depois, pelo procurador regional dos
Direitos do Cidadão, Ailton Benedito de Souza, foram diversas as atuações do MPF
para oferecer uma resposta à sociedade sobre o caso.

Com mais de 500 processos administrativos para assegurar os direitos das vítimas
do Césio 137, acumulados até o ano de 2010 e sem resposta do poder público, o
MPF/GO esgotou todas as vias de diálogo e resolveu, em 19 de março do ano
passado, protocolizar ação em face da União e do Estado de Goiás. O objetivo era
resolver impasse relativo à concessão de pensão federal e acelerar as perícias médicas.

Depois de apreciar todos os processos em tramitação sobre o caso, o Ministério
Público Federal concluiu que existe um excessivo tempo entre o protocolo do pedido
administrativo de concessão da pensão e a realização da perícia médica a cargo da
Junta Médica Oficial, sob responsabilidade da Superintendência Leide das Neves
(Suleide). Além disso, apurou a ausência de médicos especialistas, em especial,
psiquiatras, para realizar as perícias.

“Não restam dúvidas de que o acidente com o Césio 137 e os danos causados a
milhares de vítimas tiveram como causa principal a falta de informações e de
transparência nas relações do poder público com o cidadão e com a sociedade”,
afirma Ailton Benedito de Souza.

Pensão especial
Atualmente, há cerca de 115 processos judiciais – 61 nos Juizados Especiais Federais
e 44 em procedimento comum – com requerimentos de pensão especial na Justiça
Federal. Apesar da edição da Lei federal n° 9.425/96, uma resposta do Legislativo às
graves consequências do acidente, a maioria dos pedidos de concessão de
benefícios é indeferida administrativamente pela Suleide. Isso porque a lei
exige a aferição técnica pela junta médica para a comprovação da incapacidade
funcional laborativa parcial ou total permanente ou da irradiação ou contaminação
decorrentes do evento.

Para assegurar o cumprimento da referida lei federal, o MPF recomendou ao Estado
de Goiás a instituição da Junta Médica Oficial, criada em 2005, pela Portaria n° 109 da

Pela proteção
às vítimas do

Césio 137

O Ofício "Defesa da
Constituição e das Leis"
contribui para a
consecução dos objetivos
constitucionais do
Ministério Público Federal
na defesa da ordem
jurídica, do regime
democrático e dos
interesses sociais e
individuais indisponíveis.

Realiza essa função por
meio do exame, concreto
ou abstrato, de cogitadas
contrariedades a
dispositivos da
Constituição Federal ou da
conformidade de tratados,
leis ou atos normativos do
Poder Público com os
preceitos constitucionais,
provocados em
procedimentos emanados
dos órgãos institucionais
vinculados à área de sua
atuação.

Defesa da
Constituição e das

Leis
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Secretaria Estadual de Saúde. Na prática, entretanto, a
criação desse órgão tornou ainda mais morosa a
concessão da pensão, pois os médicos têm
dificuldades em relacionar um “nexo causal” entre as
doenças apresentadas e o acidente do Césio 137.

Só em alguns casos, por exemplo, “polineuropatia
periférica” e “câncer de pele”, os peritos indicam serem
causados pela exposição à radiação ionizante. “O MPF,
em virtude dos reiterados julgamentos pela
improcedência dos pedidos, tem defendido, em sua
atuação nos processos judiciais, na qualidade de custo
legis, que, uma vez comprovado que determinada
pessoa teve contato com o rejeito radioativo sem a
devida proteção, sem ter sido monitorada à época,
é caso de se conceder a indenização especial, pois é
atualmente impossível constatar, por qualquer aparelho,
se alguém foi ou não irradiado e contaminado
 há vinte anos”, pondera o procurador da República
Marco Túlio de Oliveira e Silva, que também atuou no
caso do Césio 137.

Nos anos de 2009 e 2010, o MPF foi intimado de 26
sentenças (8 procedentes, 11 improcedentes e 5
procedentes em parte, além de duas sem resolução de
mérito). Apesar da grande quantidade de
indeferimentos em primeira instância, a Turma Recursal
tem exigido, em vez de um “nexo causal”, apenas a
demonstração de correlação mínima entre os eventos
(a doença e o acidente radioativo).

Já no aspecto do dano moral, o entendimento
predominante é pelo deferimento. Em um acórdão de
24 de setembro de 2008, por exemplo, a Justiça
considerou cabível a indenização, argumentando: “o
grande abalo moral sofrido por aqueles que de uma
forma ou de outra tiveram participação no evento,
trabalhando no serviço de isolamento da área atingida
e dos dejetos radioativos, sem os equipamentos de
proteção adequados, assim como sem a necessária
garantia de que estariam a salvo de eventual
contaminação, presente ou futura”.

A mais recente apelação interposta pelo MPF-GO para
assegurar os direitos das vítimas coube ao procurador
Marco Túlio. No recurso, ele sustenta que o julgador
de primeira instância equivocou-se na interpretação
do direito para o caso (Processo n° 2005.35.00.015675-
3 JF/GO), porque “o fato de a Junta Médica Oficial
afirmar que não há como estabelecer o nexo de
causalidade entre as enfermidades apresentadas pela
periciada e o acidente radioativo não pode, por si só,
constituir impedimento para o reconhecimento da
autora como provável vítima do acidente”.

Outra atuação para assegurar os direitos das vítimas
deu-se, em 2004, com o procurador da República
Cláudio Drewes. Na época, entre outras conquistas, o
MPF logrou fixar o piso de um salário mínimo como
valor da pensão federal às vítimas.

Além disso, o MPF se preocupou com as áreas
atingidas, cujo monitoramento acompanhou. Nesse
sentido, em função de acordo com o MPF, a Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) reinstalou
dosímetros termoluminescentes (DTLs), destinados a
medir radiação ambiente em vários pontos vizinhos à
área do acidente, no centro de Goiânia.

Direitos humanos
Ressalta-se que a luta para indenizar as vítimas do Césio
137 iniciou-se bem antes. Já em 1995, a procuradora da
República Rosângela Pofahl Batista moveu ação civil
pública contra a União, a CNEN, o Estado de Goiás e
contra três médicos (Carlos de Figueiredo Bezerril,
Criseide Castro Dourado e Orlando Alves Teixeira), além
do físico hospitalar Flamarion Barbosa Goulart.

Entre os pedidos do MPF, estava a indenização às
vítimas pela União (R$ 2 milhões), pela CNEN (R$ 1
milhão), pelo estado de Goiás (R$ 100 mil), pelos
proprietários e pelo físico do Instituto Goiano de
Radioterapia (R$ 100 mil para cada um).

Denúncia
Dois meses após o acidente, o MPF apresentou
denúncia contra cinco pessoas – Carlos de Figueiredo
Bezerril, Criseide Castro Dourado, Orlando Alves
Teixeira, Flamarion Barbosa Goulart e Amaurillo
Monteiro de Oliveira. Todos foram condenados. Na
denúncia, o procurador da República Wagner Natal
Batista pedia a condenação dos responsáveis pelo
Instituto Goiano de Radioterapia (local de onde a
cápsula do material radioativo foi retirada) às penas
previstas nos artigos 121 (homicídio) e 129 (lesão
corporal), relacionados com os artigos 29 e 70 do
Código Penal.

Só em 1996, passados quase dez anos do oferecimento
da denúncia pelo MPF, a Justiça Federal julgou e
condenou, por homicídio culposo, quatro dos cinco
denunciados, a três anos e dois meses de prisão, pena
que foi substituída por prestação de serviços. A
condenação do quinto acusado deu-se em segunda
instância, mediante julgamento de recurso do MPF.

“Para qualquer dos acusados era previsível a
possibilidade da ocorrência de acidentes com o
equipamento largado em local aberto. O evento
radioativo ocorrido em Goiânia, pela natureza e pelos
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ACP
Inicial da Ação Civil Pública  em
desfavor da União Federal, Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN,
Estado de Goiás, Ipasgo e dos médicos
proprietários do GR, proposta pelo
Ministério Público Federal em 1995

Na história
Um dos maiores acidentes com o isótopo Césio-137 teve início no dia 13 de setembro de 1987, em
Goiânia. Dois catadores de lixo encontraram, nas antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia
(também conhecido como Santa Casa de Misericórdia), no centro de Goiânia, um aparelho de radioterapia
abandonado. Eles removeram a máquina e, utilizando um carrinho de mão, levaram o equipamento até a
casa de um deles. Após retirarem as peças, venderam o que restou ao proprietário de um ferro-velho.

O dono do estabelecimento era Devair Alves Ferreira que, ao desmontar a máquina, expôs ao ambiente
19,26 g de cloreto de césio-137 (CsCl), um pó branco parecido com o sal de cozinha que, no escuro, brilha
e apresenta coloração azul. Ele se encantou com o brilho emitido pela substância e decidiu exibir o achado
a seus familiares, a amigos e à parte da vizinhança. Todos acreditavam estar diante de algo sobrenatural e
alguns chegaram a levar amostras para casa. A exibição do pó fluorescente ocorreu por 4 dias,
aumentando a área de risco, uma vez que parte do equipamento de radioterapia foi levado para outro ferro-
velho, dispersando ainda mais o material radioativo.

contornos que ganhou junto à comunidade científica
nacional e internacional, em decorrência do qual foi
questionada a competência do Brasil em manter um
programa nuclear independente, com certeza atingiu a
interesses da União”, argumentou o autor da denúncia.

Para o procurador da República Marco Túlio de Oliveira
e Silva, o caso do Césio 137 jamais deverá ser esquecido.
“Casos dessa espécie são importantes, não apenas para
as pessoas envolvidas, mas servem para mostrar que o
episódio do acidente radioativo em Goiânia deverá
ser sempre lembrado, a fim de que não se repita a
omissão vergonhosa do poder público municipal,
estadual e federal”.
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PROCURADORA DA REPÚBLICA
Rosângela Pofahl Batista (falecida) fala sobre a

ACP do Césio, durante gravação do documentário
“A Casa do Povo”, em março de 2008

Somente no dia 29 de setembro de 1987, após a esposa do dono do ferro-velho ter levado parte da máquina
de radioterapia até a sede da Vigilância Sanitária, identificou-se a contaminação radioativa. O acidente com
Césio 137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares.
Além das 4 vítimas fatais imediatas, houve 59 mortes ao longo de 20 anos em decorrência do acidente, mais
de 670 contaminações.

Suleide
A Superintendência Leide das Neves (Suleide), sucessora das atribuições da extinta Fundação Leide das
Neves Ferreira (Funleide), é uma unidade administrativa da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, criada
pela Lei estadual nº 13.550/1999. A unidade coordena o sistema de referência e “contrarreferência” dos
radioacidentados, gerencia e produz informações científicas, além de manter intercâmbio com instituições de
variadas áreas. É referência no monitoramento epidemiológico e nos estudos e em informação sobre
exposição à radiação ionizante pelo Césio-137.
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Procuradoria
Regional
Eleitoral

O cidadão esteve de olho nas eleições 2010, encaminhando ao Ministério
Público Eleitoral em Goiás (MPE-GO) informações sobre possíveis fatos que
poderiam tumultuar ou comprometer a idoneidade do processo eleitoral. De

posse desses dados, a Polícia Militar de Goiás (PM-GO) realizava as diligências
necessárias para coibir os atos ilícitos. Essa ação conjunta entre PM-GO e MPF/GO
se repetiu, pelo menos, 340 vezes nos fins de semana das votações no primeiro e
segundo turno das últimas eleições no estado, em outubro do ano passado.

A parceria foi apenas um exemplo da integração entre o parquet  federal e as diversas
instituições, linha de trabalho proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE),
por meio do então procurador regional eleitoral, Alexandre Moreira Tavares dos
Santos, e dos procuradores eleitorais auxiliares, na época do pleito, Raphael Perissé,
Daniel de Resende Salgado e Marcelo Ribeiro de Oliveira.

Em números, foram cinco ações de investigação judicial eleitoral (AIJE) por abuso de
poder político ou econômico; três representações por captação ilícita de sufrágio
(art. 41-A da Lei nº 9.504/97), sete representações por conduta vedada (art. 73 da
Lei nº 9.504/97), 49 por captação e gasto ilícito de recursos (art. 30-A da Lei
nº 9.504/97), 230 impugnações de registro de candidatura e 820 representações por
excesso de doação.

Além da atuação durante as Eleições 2010, no período de maio de 2009 a maio de 2011,
a PRE se manifestou em centenas de processos das eleições de 2008, por meio de
pareceres, de representações, de impugnações e de recursos. Um exemplo do resultado

Eleições limpas em
GoiásO Ministério Público tem

legitimidade para intervir
no processo eleitoral,
atuando em todas as
fases: inscrição dos
eleitores, convenções
partidárias, registro de
candidaturas, campanhas,
propaganda eleitoral,
votação, diplomação dos
eleitos. A intervenção do
MP também ocorre em
todas as instâncias do
Judiciário, em qualquer
época,  e pode ser como
parte  ou fiscal da lei.
O Ministério Público
Eleitoral não tem estrutura
própria: é composto por
membros do Ministério
Público Federal e do
Ministério Público
Estadual. O procurador-
geral da República exerce
a função de procurador-
geral eleitoral perante o
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e indica
procuradores da República
para atuarem nos
Tribunais Regionais
Eleitorais. Esses
procuradores chefiam o
Ministério Público Eleitoral
nos estados. Os
promotores eleitorais são
promotores de Justiça  que
exercem as funções por
delegação do MPF. PARCERIA

Ministério Público Eleitoral e Polícia Militar de Goiás atuaram de forma conjunta para
garantir a normalidade das eleições de 2010. Viaturas militares em frente à sede do MPF
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“Os administradores da
Avestruz Master tentavam, de

todas as formas, burlar e escapar
da fiscalização da CVM”

PROCESSOS
No período de maio de 2009 a maio de 2011, a PRE-GO manifestou-se em centenas de processos das
eleições de 2008 e de 2010, por meio de pareceres, de representações, de impugnações e de recursos, 
sendo que, ao final do período, houve um decréscimo significativo no remanescente de processos no
gabinete da PRE.

PALESTRAS
O procurador Alexandre Moreira Tavares dos Santos

(ao centro de terno cinza) e o assessor eleitoral
Arivaldo Fernandes (à esquerda, na mesa) falam

para jornalistas sobre o Ministério Público Eleitoral

desse trabalho foi a confirmação pelo Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-GO) da cassação do prefeito de Itaberaí
(GO), Welington Rodrigues da Silva. Ele foi acusado
de uso da máquina pública e de captação ilícita de
sufrágio (compra de votos). Com isso, Welington se
tornou o primeiro prefeito eleito em 2008 a ter a
cassação confirmada em segunda instância em Goiás.

Outra linha de trabalho adotada pela PRE para
assegurar um processo eleitoral transparente e
tranquilo foi buscar soluções didáticas, como por
exemplo: palestras e reuniões com partidos políticos,
com candidatos e com coligações, para esclarecer sobre
a Legislação Eleitoral; curso de treinamento para os
jornalistas, que participaram de palestra ministrada pelo
procurador Alexandre Moreira Tavares dos Santos e
pelo assessor eleitoral Arivaldo Fernandes; encontros
e reuniões estratégicas com os promotores eleitorais,
com a Polícia Federal, com a PM e com a Polícia
Rodoviária Federal, além de edição de uma cartilha
educativa e da publicação de um site exclusivo para as
Eleições 2010.

Impugnações
As impugnações de registro de candidatura no estado
bateram recorde: 230, ao todo. Para analisar os
760 processos de registro de candidaturas, o PRE e

sua equipe de assessores e estagiários foram para
dentro do TRE conferir pessoalmente toda a
documentação dos candidatos.

A Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n° 135/2010)
foi essencial para assegurar o trabalho da PRE e tentar
barrar onze candidatos condenados pelo TRE-GO e
pelo TSE em eleições passadas pela prática de ilícitos e
de crimes eleitorais, tais como corrupção eleitoral,
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NOTÍCIAS

ENVELOPAMENTO
Veículo é flagrado no estacionamento da Procuradoria da
República em Goiânia utilizando propaganda irregular, em
flagrante ofensa à legislação eleitoral. Além disso, está em
desacordo com o Código Brasileiro de Trânsito

captação ilícita de sufrágio (compra de votos),
arrecadação e gasto ilícito de recursos em campanha
(caixa dois) e abuso de poder.

Além disso, impugnou-se o registro de candidatura de
dezesseis gestores públicos que tiveram contas
rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e
pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), entre
eles, três ex-prefeitos com contas rejeitadas pelo TCM
- Pedro Wilson (Goiânia), Adib Elias (Catalão) e José
Macedo (Aparecida de Goiânia). Cerca de 150 ações
de impugnação referiam-se aos aspectos: a ausência
de quitação eleitoral (30), ausência de certidão criminal
(74), que comprovasse a “ficha limpa” do candidato,
e ausência de prova de desincompatibilização de
cargo público (50).

“Ficha Limpa”
Em Goiás, 11 candidatos foram enquadrados como
“ficha suja”. A PRE sustentou que a Lei da Ficha Limpa
se aplicaria a condenações e a fatos anteriores à lei.
Isso porque, de acordo com o procurador regional
eleitoral, “as causas de inelegibilidade constituem
apenas requisitos para o registro, não tendo natureza
de sanção”. Outra linha defendida era que a lei tinha
aplicação imediata, já para as Eleições 2010.

“Apesar de o STF (Supremo Tribunal Federal) ter
decidido, contrariamente ao entendimento da PRE e do
TSE, no sentido de que a Lei da Ficha Limpa não se
aplicava nas eleições de 2010, na prática, a lei foi aplicada
pela sociedade goiana, pois dos candidatos
impugnados como “fichas-sujas”, apenas uma
conseguiu se eleger para a suplência de deputado
federal  (Magda Moffato - PTB-GO)”, analisa  Alexandre
Moreira Tavares dos Santos.

Também foram promovidas pelo PRE cinco ações de
investigação judicial, sete representações por conduta
vedada (uso da máquina pública) e três por captação
ilícita de sufrágio, além de um recurso contra a expedição
de diploma. Já os procuradores eleitorais auxiliares
propuseram dez representações por propaganda
extemporânea e mais de cem representações por
propaganda irregular, visando à retirada do material e à
aplicação de multa.

De olho nas doações
A PRE/GO ajuizou o maior número de representações
por excesso de doações em eleições federais e
estaduais no estado de Goiás: 820, número que supera
as 623 propostas em 2009, referentes ao pleito de 2006.
Desse total, 162 contra pessoas jurídicas e 658 em
desfavor de pessoas físicas. As representações foram

elaboradas com base em cruzamento de dados feito
pela Receita Federal, por meio de uma portaria-conjunta
firmada com o TSE, que repassou o resultado do
cruzamento ao MPE.

De acordo com a Legislação Eleitoral (Lei nº 9.504/97,
arts. 23 e 81), os repasses realizados por empresas não
podem ultrapassar 2% de seu faturamento bruto
referente ao ano anterior ao pleito, nesse caso, 2009. Já
o limite para pessoa física é de 10% dos rendimentos
brutos contabilizados no ano anterior às eleições. Se
forem condenados, os representados terão de pagar
multa no valor de cinco a dez vezes a quantia doada em
excesso ao limite legal, sendo que, no caso das pessoas
jurídicas, a legislação também prevê cumulativamente
a sanção de proibição de participar de licitações
e de celebrar contratos com o poder público pelo
período de cinco anos. Além disso, a partir da Lei
da Ficha Limpa, os infratores podem ficar inelegíveis
por oito anos.

Carros plotados
O “envelopamento” de carros com propaganda eleitoral
foi muito comum em Goiás nas Eleições 2010. Essa
espécie de propaganda eleitoral ilícita surgiu de forma
generalizada, exigindo uma atuação enérgica dos
procuradores, em conjunto com diversos órgãos.

Entre as instituições parceiras, além da PM, destacaram-
se a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Agência
Municipal de Trânsito (AMT) e o Departamento de
Trânsito de Goiás (Detran-GO). Para os procuradores,
era preciso que os responsáveis pelo trânsito
promovessem a fiscalização, a aplicação de multa e a
apreensão dos veículos irregulares, de acordo com o
Código Brasileiro de Trânsito e a Legislação Eleitoral.
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A PRE-GO montou duas operações em conjunto com a
PM e a PRF para combater os chamados “carros
envelopados”. A Procuradoria conseguiu no Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-GO) e no TSE, ainda no período
de campanha, decisões judiciais favoráveis à retirada
de propaganda irregular de carros e à aplicação de multa
aos proprietários dos veículos e aos candidatos
beneficiários. Um dos casos foi o do então candidato a
deputado estadual Álvaro Soares, que utilizava bens
particulares de livre acesso ao público - uma van e dois
micro-ônibus usados em transporte escolar -  como
meio de divulgar seu nome, número, cargo e partido. O
TRE-GO determinou que os adesivos fossem
retirados com urgência, pois a continuidade da
veiculação da propaganda representaria prejuízo às
outras candidaturas e rompimento do princípio de
paridade de chances.

Além das plotagens, as placas de propaganda que,
juntas, formam uma espécie de outdoor, ultrapassando
os 4m² permitidos pela Lei Eleitoral, também estiveram
na mira do MPF/GO. Foi o que ocorreu no comitê da
então candidata a deputada estadual Eneida Figueiredo.
No local, foram encontradas três placas em seu favor,
além de quatro placas com propagandas de candidatos
ao governo, ao Senado e à Câmara Federal, que
pertenciam a sua coligação.

“Chuva de santinhos”
Outras operações da PRE com a PM foram realizadas
nas madrugadas do primeiro e do segundo turno do
pleito, para evitar a tradicional “chuva de santinhos”
(crime de “boca de urna”). Só no primeiro turno,
 mais de meia tonelada de material de divulgação que
estava sendo jogado ou seria jogado na frente das
seções eleitorais foi apreendido.

Um caso emblemático da atuação para coibir a
“chuva de santinhos” foi a prisão do então
presidente da Agência Goiana de Comunicação
(Agecom), Marcus Vinicius de Faria Felipe, e de sua
esposa Leila Cristina de Assis, na madrugada do
primeiro turno.

Os dois foram flagrados jogando panfletos do
candidato a governador Iris Rezende e da candidata a
presidente da República Dilma Rousseff em frente à
seção eleitoral instalada no colégio Atheneu Dom
Bosco, na Rua 4, do Setor Oeste, em Goiânia. Todo o
material jogado na via pública foi recolhido. No veículo
utilizado pelo casal, foram encontrados ainda um
rolo de adesivos com propaganda eleitoral da
coligação “Goiás Rumo ao Futuro” e 1267 panfletos,
que foram apreendidos.

Por excesso de
doações

Impugnações de
registro de candidatura

Por captação e gasto
ilícito de recursos

Com base na Lei da
Ficha Limpa

Por propaganda
extemporânea

Por conduta vedada

Investigações judiciais
eleitorais

Por propaganda
irregular

Por captação ilícita de
sufrágio (votos)33

55
77

1010
1111
4949

100100
230230
820820

Os números das
Eleições 2010

Representações
Eleitorais:

Os números das
Eleições 2010

Representações
Eleitorais:
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A busca pelo entendimento entre as partes por meio do diálogo, adotando a
via judicial como opção secundária, foi a marca do trabalho da Procuradoria
Regional dos Direitos do Cidadão em Goiás (PRDC), nos anos de 2009 e de

2010. Entre as medidas adotadas para assegurar o cumprimento de diversos direitos
constitucionais estão: recomendações, assinaturas de Termos de Ajustamento de
Conduta (TACs), realização de audiências e ajuizamento de ações.

Tudo isso com um único objetivo: construir uma sociedade mais justa e inclusiva
por meio do respeito aos direitos humanos, tanto por parte dos prestadores de
serviços quanto pelos órgãos do Poder Público. Isso não é apenas um direito
constitucional, é uma das missões do Ministério Público Federal exercida pela PRDC,
que atua em diversas áreas, entre elas: acesso à justiça, alimentação adequada,
comunicação social, direito à habitação, direito à informação, direito do idoso, direitos
sexuais e reprodutivos, educação, liberdade de expressão, saúde, previdência e
assistência social, segurança pública e sistema prisional.

Exemplos desses esforços no biênio de 2009/2010 podem ser conferidos a
partir de agora:

Reprodução assistida
Ao procurar o Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás (UFG),
em 2010, para conseguir tratamento de fertilização, casais de baixa renda se deparavam
com um empecilho para a realização do sonho: a cobrança de até R$1,3 mil para a

A defesa dos direitos
constitucionais do cidadão
pelo Ministério Público
Federal visa à garantia do
seu efetivo respeito pelos
Poderes Públicos e pelos
prestadores de serviços
de relevância pública (Lei
Complementar nº 75/93). O
procurador dos Direitos do
Cidadão age de ofício ou
mediante representação,
notificando a autoridade
questionada para que
preste informação, no
prazo que assinar. Se o
direito constitucional não
for garantido, os
responsáveis responderão
judicialmente pela ação ou
pela omissão
inconstitucionais. É
importante destacar que é
vedado aos órgãos de
defesa dos direitos
constitucionais do cidadão
promover em juízo a
defesa de direitos
individuais lesados.

Procuradoria
Regional dos

Direitos do Cidadão

Uma opção
pelo diálogo

REGULAÇÃO
MPF conseguiu que se estabelecessem as diretrizes, os princípios e as regras

do Programa de Reprodução Assistida  da UFG
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MEDICAMENTOS
O MPF atua para assegurar

fornecimento de remédios de alto
custo pelo SUS

realização do procedimento cirúrgico. Além disso, de
acordo com representações acolhidas pelo MPF, era
necessário adquirir os medicamentos para o tratamento,
com o custo de R$3 mil aproximadamente.

Os casais eram orientados a contratar clínicas privadas
para o congelamento dos embriões excedentes. A PRDC
identificou outros problemas no programa para
pacientes inférteis do HC, tais como a falta de indicação
do destino final dos embriões não utilizados e o livre
acesso de representantes comerciais da rede privada
de assistência farmacêutica às dependências do HC-
UFG e aos pesquisadores do projeto.

O MPF interveio com diversas providências, como
instauração de inquérito civil público, requisição de
informações e de documentos, expedição de
recomendação e realização de audiências com  a UFG
para solucionar a situação. Em uma reunião entre a
PRDC, a Reitoria da Universidade Federal de Goiás e a
Diretoria do Hospital das Clínicas ficou definido que a
Universidade se comprometeu a estabelecer, com a
Central Municipal de Regulação do Sistema Único de
Saúde (SUS), as diretrizes, os princípios e as regras –
que devem ser expostas de maneira clara desde o início
do processo – para a efetivação da regulação de
pacientes para o Programa de Reprodução Assistida.

Medicamentos
Doenças genéticas raras ou crônicas, como o câncer,
que implicam a utilização de medicamentos de alto custo
- em 2009, a PRDC atuou para assegurar o acesso de
pacientes portadores dessas enfermidades a
medicamentos que podem impedir o seu avanço.

O MPF expediu à Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde
recomendação para que o Zavesca, remédio usado para
o tratamento da síndrome genética de Niemann-Pick
tipo C (NP-C), fosse incluso na lista do SUS. A síndrome
é uma doença genética, degenerativa, neurologicamente
progressiva e rara e, apesar de não a curar, o Zavesca
impede o seu avanço. Porém, é inacessível à maioria
dos portadores da síndrome por causa do seu alto
custo: cerca de R$ 22 mil por mês de tratamento.

Com a recomendação do MPF, o Ministério da Saúde
abriu processo administrativo para avaliar a inclusão
do medicamento no Componente de Medicamentos de
Dispensação Excepcional do SUS, além do
estabelecimento de diretrizes clínicas e de protocolos
terapêuticos relativos ao tratamento da síndrome.

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão
também atuou para que o SUS passasse a fornecer um
dos remédios usados para o tratamento de câncer de
células renais e tumores gastrointestinais, o Sutent. O
medicamento custa mais de R$ 20 mil a caixa com 28
cápsulas (50mg).
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MPF/GO
Prédio da Procuradoria da
República em Goiás,
localizado na Avenida
Olinda, Park Lozandes, em
Goiânia, preenche os
requisitos de acessibilidade

Acessibilidade
Uma das ações do MPF, por meio da PRDC, visou
garantir condições de acessibilidade ao prédio do
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18),
localizado em Goiânia. A partir de representação
formulada pela Associação dos Servidores da Justiça
do Trabalho do Estado de Goiás (Asjustego), foi
instaurada, em 2010, ação civil pública para apurar se
as instalações do órgão estavam devidamente
adequadas às normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência física ou com mobilidade
reduzida. Também foram investigadas as condições
adequadas às normas de segurança, de salubridade e
de higiene no ambiente de trabalho. O caso aguarda
julgamento na Justiça Federal do estado de Goiás.

O resultado da ação só veio um ano depois, em agosto
de 2011, mais uma vez por meio do diálogo entre as
partes. A ação civil pública movida pelo procurador
regional dos Direitos do Cidadão, Ailton Benedito, foi
suspensa pelo prazo de seis meses, prazo de validade
do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado
entre o MPF/GO e o TRT18.

Entre os compromissos assumidos pelo TRT18, estão:
instalação de sistema de tratamento e desinfecção de
ar interior e de superfície até o fim do ano, instalação
de escada para rota de fuga, sinalização de portas de
acesso, adequação das instalações elétricas, reforma e
ampliação dos sanitários. A previsão da mudança de
sede deve ocorrer até julho de 2012.

Concurso
A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão
também atuou, em 2009 e em 2010, para garantir que os
preceitos constitucionais fossem cumpridos, fazendo
incluir, no processo seletivo para Aeronáutica, pessoas
casadas e baixas. Na época, a Justiça Federal acatou,
liminarmente, o pedido do MPF, para impedir a exclusão
no certame de candidatos casados e daqueles com
menos de 1,60m de altura (para homem) ou 1,55m
 (para mulheres).

A PRDC obteve, ainda, sentença
favorável para retirar o requisito
de limite de idade do concurso de
sargento da Aeronáutica. Apenas
candidatos de até 24 anos
poderiam participar do processo
seletivo. A decisão da 3ª Vara
Federal de Goiás proibiu a União
de estabelecer, nos futuros
concursos, qualquer restrição
etária aos candidatos, “até que a
lei formal” venha estabelecê-la.

PRDC
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão,
Ailton Benedito, expediu diversas
recomendações para garantir o fornecimento
de medicamentos de alto custo pelo SUS
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VACINA
MPF agiu para universalizar
vacinação contra a gripe A,
provocada pelo vírus H1N1

Vacinação
Em meio ao assombro provocado pelo vírus H1N1, a
exclusão das pessoas entre 2 e 19 anos e acima de 39
anos da campanha de vacinação contra a gripe A foi
objeto de ação civil pública movida pelo MPF, em 2009,
contra o governo federal e estadual. Para a PRDC, a
discriminação etária era juridicamente sustentável, pois
deixaria aqueles que não fossem imunizados mais
expostos à doença.

De acordo com investigações, a incidência da gripe na
população entre 2 aos 19 anos foi superior ao verificado
entre as pessoas entre 20 e 29 anos e entre 30 e 39
anos. O número de mortes foi bem maior entre a
população acima de 39 anos: 25 dos 77 óbitos
registrados em 2009. O MPF conseguiu liminar,
posteriormente cassada pelo Tribunal Regional Federal
da Primeira Região (TRF 1), para a inclusão dessas faixas
etárias. O julgamento do mérito depende da Justiça
Federal em Goiás.

Além da vacina que protegia do H1N1, a PRDC também
atuou enviando recomendação ao Ministério da Saúde
para que a faixa etária da população que recebe
imunização contra gripe, restrita a idosos acima de 60
anos, fosse ampliada. Para o procurador da República
Ailton Benedito de Souza, o Programa Nacional de
Imunização “deixa a maioria da população à margem
da indispensável prevenção garantida pela vacinação”.
O Ministério da Saúde atendeu à recomendação
da PRDC e abriu processo administrativo para
ampliar as faixas da população cobertas pela vacina
contra a influenza.

A PRDC conseguiu
assegurar o cumprimento

de diversos direitos
constitucionais, como de
idosos, de portadores de

necessidades especiais, de
casais em tratamento

reprodutivo e de candidatos
em busca de uma vaga nas

 Forças Armadas

Cirurgia bariátrica
Após atuação do MPF/GO, o Conselho Federal de
Medicina (CFM) também se posicionou contra a cirurgia
experimental feita pelo médico Áureo Ludovico de
Paula, que ficou conhecido nacionalmente após operar
o apresentador de televisão Fausto Silva, o “Faustão”.
Chamada de gastrectomia vertical com interposição de
íleo, o procedimento não consta na lista daqueles que
são regulamentados pelo CFM.

O MPF/GO se posiciona contra o método cirúrgico
experimental, que promete curar diabetes e obesidade.
Em janeiro de 2010, foi protocolizada ação civil pública
em desfavor do médico e do Conselho Regional de
Medicina de Goiás. O objetivo da medida era impedir a
realização dessa cirurgia em seres humanos sem a
devida observância das normas de pesquisa. A Justiça
Federal acolheu, liminarmente, os pedidos dos
procuradores da República Ailton Benedito de Souza e
Léa Batista de Oliveira.  Mais de 450 pacientes já se
submeteram ao procedimento cirúrgico.



A Constituição Federal
confere ao Ministério
Público a titularidade
exclusiva para a promoção
da ação penal pública, que
é iniciada com o
oferecimento da peça
acusatória denominada
tecnicamente de denúncia.
Além disso, cabe ao órgão
o controle externo da
atividade policial. No
âmbito do MPF/GO, essas
atividades são exercidas
pelo Núcleo de
Persecução Criminal
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De 2009 a 2010, o MPF ofereceu mais de 550 denúncias à Justiça Federal,
obtendo ainda condenações importantes no enfrentamento à criminalidade
graduada, como a dos envolvidos no “Caso Avestruz Master” e a do

“megatraficante” Leonardo Dias de Mendonça. Em 2009,  foram 221 denúncias, o
que corresponde a 230 crimes e 400 acusados. Desse total, destacam-se os
processos envolvendo contrabando e descaminho com 35 ocorrências, crime de
falso (27), apropriação indébita previdenciária (21), roubo (20), estelionato (19), furto
(14),  moeda falsa (13).

O número de denúncias subiu para 340 em 2010 e, pelo menos, 362 pessoas foram
acusadas. As condutas criminosas mais recorrentes foram “falsidades documentais”
(55), estelionato (43), contrabando e descaminho (34), “crimes contra a ordem tributária,
econômica e contra as relações de consumo” (27) e roubo (27). Além dos números,
há um esforço no trabalho da área criminal que deve ser mensurado de outra maneira.
É a atuação que preenche lacunas sociais, como a falta de informação, e é guiado
pela necessidade de conscientizar os diversos públicos sobre o trabalho e a política
de enfrentamento à criminalidade, especialmente a graduada, desenvolvida no
Ministério Público Federal em Goiás.

Nos anos de 2009 e 2010, ocorreram a segunda e a terceira edição do congresso em
que se buscou apresentar caminhos para um sistema de justiça penal dentro de uma
perspectiva garantista penal integral. Realizado desde 2008, o evento já está em sua
quarta edição, marcada para novembro de 2011. Personalidades e autoridades da
comunidade jurídica vieram a Goiás para debater o sistema penal, centrando as
discussões na ponderação de ideias fomentadas por penalistas liberais, que defendem
uma função limitadora de bem jurídico tutelado pelo direito penal, e aqueles de
orientação comunitarista-garantista, cuja posição à funcionalidade dessa instituição
jurídica assenta-se em uma concepção mais interventiva e atenta à realidade social.

Com o tema “O  Sistema Penal no Estado Social e Democrático de Direito”, o congresso,
em 2009, debateu as bases legais e constitucionais para viabilização de uma defesa
efetiva da sociedade, por meio da utilização constitucional do direito penal e do
processo penal. O ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, foi um dos
palestrantes do evento, que teve ainda o lançamento do livro “Garantismo Penal
Integral”, coletânea de textos, que contou com a participação do procurador da
República Daniel de Resende Salgado com o artigo “Elite do crime: discurso de
resistência e laxismo penal”.

Em 2010, as discussões abrangeram a temática “Liberalismo, Comunitarismo e
Garantismo Penal Integral: Perspectivas Contemporâneas”. A subprocuradora-geral
da República e coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal (MPF), responsável pela área criminal e pelo controle externo da
atividade policial, Raquel Elias Ferreira Dodge, marcou presença e ministrou palestra.

O debate ganhou ainda mais força em 2009 com o lançamento da Revista Fato Típico,

Mais de 500
denúncias em dois

anos

Núcleo de
Persecução

Criminal
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REVISTA
O caso Avestruz Master foi tema da revista
Fato Típico, edição nº 4, de abril de 2010

que desde a sua primeira edição, trata de temas
relevantes da atuação do Núcleo de Persecução Criminal
da PR/GO – do tráfico internacional de pessoas, do
“cibercrime” até o controle externo da atividade policial
(última edição – setembro de 2011).

Os procuradores da República em Goiás também são
porta-vozes do trabalho e das experiências vividas no
estado, principalmente quando a temática é tráfico
internacional de pessoas. Convites para palestras
nacionais e internacionais, cooperações, diálogos e
acordos foram selados na busca por melhores
resultados. Houve um trabalho para discutir e participar
das decisões políticas na área criminal, especialmente
em relação ao tráfico internacional de pessoas. O MPF/
GO, por meio do procurador da República Daniel
Salgado, participou, como suplente, do I Plano Nacional
de Enfrentamento dessa modalidade de crime e também
foi ouvido no  II Plano Nacional de Enfrentamento, na
área repressiva.

Na mesma senda, no ano de 2009 e de 2010 foram
ministradas palestras e houve participação em diversos
debates em eventos realizados em Goiás e em outros
estados. O procurador da República Daniel Salgado
ministrou, no período, mais de 10 palestras tratando de
temas como tráfico internacional de pessoas, crimes
cibernéticos, criminalidade organizada, repassando a
experiência desenvolvida pelo MPF em Goiás à
comunidade acadêmica, à sociedade civil e a órgãos
públicos. Tudo isso é exemplo de que não só as vias
judiciais foram buscadas pelo MPF/GO na área  criminal.
Outras atividades foram desenvolvidas para
conscientizar e influenciar as políticas e doutrinas de
persecução criminal. No entanto, os resultados também

podem e devem ser conhecidos pelas respostas da
Justiça. Confira alguns exemplos:

Avestruz Master
A empresa Avestruz Master mostrava-se inicialmente
como um negócio com rentabilidade dez vezes maior
do que a oferecida pelas cadernetas de poupança. A
perspectiva de lucro fácil atraiu pelo menos 40 mil
pessoas - 30 mil só em Goiás. A promessa era de que o
valor aplicado para a compra de cada ave chegaria
novamente às mãos do cliente depois que o animal fosse
recomprado pela empresa, criada em 1998. No entanto,
o verdadeiro negócio do grupo não era a
“estrutiocultura”, mas a captação de poupança popular,
com promessas de rendimentos, que posteriormente se
revelaram uma fraude. As aplicações individuais que
variavam entre R$10 mil e R$200 mil resultaram, no total,
em um prejuízo que ultrapassa R$1 bilhão.

Em 2006, o Ministério Público Federal em Goiás (MPF/
GO) denunciou o esquema e a resposta da Justiça
Federal à maior ação movida pelo órgão na primeira
década deste século veio no início de 2010. O processo
de 28 volumes, com 6.335 páginas e 30 apensos resultou
em uma pena de mais de 38 anos de prisão para dois
filhos e um genro do dono da Avestruz Master, Jeferson
Maciel da Silva, morto em 2008. A diretora financeira
Patrícia Áurea da Silva Maciel pegou 13 anos e 6
meses de prisão. O diretor comercial Jérson Maciel
da Silva Júnior foi condenado 12 anos e 45 dias de
prisão. O gestor e diretor Emerson Ramos Correa, 12
anos e 10 meses de prisão. Todos, inicialmente,
em  regime semiaberto.

A sentença atendeu os principais pedidos do MPF,
enquadrando os envolvidos nos crimes contra a
economia popular, contra o sistema financeiro (oferta
pública de valores mobiliários sem autorização da
Comissão de Valores Mobiliários e manutenção de
investidores em erro, mediante prestação de
informações falsas) e crime contra as relações de
consumo. Para a reparação do dano causado pelo maior
crime financeiro em Goiás, a Justiça fixou o valor de
R$100 milhões, valor a ser ressarcido pelos
sentenciados. Entretanto, o MPF/GO recorreu para
aumentar as penas dos condenados e fixar o regime
fechado para início do cumprimento da pena. O recurso
ainda se encontra pendente de julgamento no Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
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TRÁFICO INTERNACIONAL
Trabalho conjunto entre MPF/GO e Polícia Federal pôs fim a
uma das maiores quadrilhas internacionais de drogas. O caso
foi abordado pela revista Fato Típico nº 7

Call center do crime
O segundo caso da atuação do Núcleo de Persecução
Criminal nos últimos anos que ilustra essa reportagem
é de um narcotraficante, que mesmo encarcerado no
Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, comandou
um esquema de tráfico internacional de cocaína
colombiana e boliviana entre o final de 2006 e outubro
de 2009. Nesse período, Leonardo Dias de Mendonça
trocou de aparelho celular – usado para manter contato
com os comparsas da organização criminosa que se
encontravam em liberdade – por, pelo menos, 50 vezes.
A conivência de agentes prisionais – entre eles o diretor
da Penitenciária, Mádson Machado Milhomen - foi
fundamental para a manutenção da estrutura de
comunicação da quadrilha.

O megatraficante atuava no Suriname, Venezuela,
Guiana, e nos estados de Goiás, Tocantins, Pará,
Roraima e Mato Grosso. O esquema criminoso complexo
só pôde ser mantido porque os envolvidos
desenvolveram técnicas de “contrainteligência”, na
tentativa de neutralizar técnicas especiais de
investigação desenvolvidas pelas autoridades de
persecução criminal.

Porém, o trabalho do MPF/GO, em conjunto com a Polícia
Federal, e o reconhecimento da Justiça Federal em Goiás,
pôs fim à atuação do grupo. Em 2010, o “megatraficante”
Leonardo Dias de Mendonça foi condenado a mais de
8 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de
multa de mais de um milhão e meio de reais. Ele cumpre
pena no presídio de segurança máxima em Catanduvas
(PR). Ao todo, dezessete pessoas foram sentenciadas,
somando mais de cem anos de prisão.

“Cibercrime”
Ao abrir um correio eletrônico, o internauta tinha o seu
computador violado e corrompido com o programa
trojan, automaticamente instalado na máquina. Depois
disso, todos os dados de movimentações bancárias
eram enviados, fraudulentamente, para os computadores
de dois integrantes de um grupo composto por quatro
infratores.

Em 2010, o MPF/GO conseguiu que todos esses
criminosos fossem condenados por obter os dados de
internautas frequentemente. Weverson da Silva Pereira,
João Batista Pereira de Santana, Cleiton Gonçalves da
Silva e Claudyldes Cardoso Pereira foram condenados
a 3 anos e 9 meses de reclusão e 40 dias-multa – que
equivale a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos,
com correção monetária.

Técnicas especiais de investigação demonstraram
envolvimento dos quatro na prática fraudulenta. Em
depoimento, os próprios acusados detalharam como
executavam as fases do programa delituoso. Depois
de transferido das contas violadas para as contas
receptoras, os valores eram sacados em benefício dos
acusados, que lucravam com as operações.

- Palestra no evento “Repressão e Prevenção ao Tráfico de Pessoas”, com o tema
“Dificuldades no Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos” (Dez./2010,
Fortaleza/CE)
- Palestra na Semana Jurídica promovida pela Coordenação do curso de Direito das
Faculdades Objetivo, com o tema: “Elite do crime e laxismo penal” (Set./2010,
Goiânia/GO)
- Palestra na 8º Jornada Jurídica do Poder Judiciário Goiano com o tema: “Crimes
Virtuais” (Maio/2010, Tribunal de Justiça/GO)
- Palestra e participante da mesa de debates na Audiência Pública “Tráfico de
Pessoas para fins de exploração sexual” (Maio/2010, Tribunal de Justiça/AM)
- Participante da mesa de debate no Seminário “Tráfico de Pessoas – O que eu tenho
a ver com isso?”, com o tema: “O tráfico de pessoas no cenário nacional e regional”
(Dez./2009, MPF/GO)
- Palestra no II Seminário de Estudos Jurídicos da Amazônia Ocidental (SEJAO),
com o  tema: “Elite do Crime e Laxismo Penal” (Nov./2009, Justiça Federal - Porto
Velho/RO)
- Palestra no I Encontro com Municípios sobre Tráfico de Pessoas no Estado de
Goiás, com o tema: “Tráfico de Pessoas: Aspectos conceituais e legais”(Out./2009,
Casa da Juventude Pe. Burnier/Goiânia)
- Palestra para o Grupo de Trabalho sobre assuntos legislativos de Tráfico de
Pessoas – GT, com o tema: “Análise e Considerações dos PL 2.345/2003 e 2.875/
2003” (Set./2009, MJ/DF)
- Palestra nas Oficinas Regionais sobre Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração
Sexual e Laboral, com o tema: “A tipificação penal do tráfico de pessoas e delitos
conexos” (Julho/2009, Brasília)
- Debatedor no colóquio sobre tráfico de pessoas, com temas voltados à
identificação da vítima do tráfico (Maio/2009, MPE/GO)
- Palestra no evento “Raio X do Tráfico de Pessoas em Goiás”, com o tema “Dupla
Vitimização” (Abril/2009, MPF/GO)
- Palestra no V Seminário de Direito em debate, com o  tema: “Crimes Cibernéticos:
aspectos controvertidos” (Março/2009, CRC/GO)

Confira os eventos em que o
procurador da República
Daniel Salgado participou em
2009 e 2010:

O Nucrim participou de
eventos no intuito de
informar, de auxiliar e de
opinar na elaboração de
políticas para a área
criminal.

Procurador da República
Daniel de Resende Salgado
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Saiba mais

Controle externo da atividade
policial
Outra atribuição do Núcleo de Persecução Criminal é o controle
externo da atividade policial. Para tanto, existe o Grupo de
Controle Externo da Atividade Policial do MPF/GO (GCEAP), que
é composto por quatro membros. Três pertencem ao Núcleo
Criminal (Nucrim): o coordenador do GCEAP, procurador da
República Daniel de Resende Salgado, e os procuradores
Marcelo Ribeiro de Oliveira e Léa Batista de Oliveira. O outro
membro, o procurador da República Helio Telho, também
integra o Núcleo de Combate à Corrupção (NCC).

O GCEAP/MPF/GO atua nas áreas repressivas e preventivas.
Na seara da repressão, há atribuições criminais, definidas a
partir de investigação gestada no próprio grupo. Assim, nem
todo caso que envolve policial é de sua atribuição. Medidas não
processuais, como recomendações e acordos, são atribuições
da seara preventiva. O GCEAP definiu que, nessas áreas, os
pilares de atuação são a eficiência da atividade das polícias, a
transparência das ações policiais ao órgão de controle e a

neutralização à violação (em sentido
macro) aos direitos humanos.

O trabalho do Grupo foi tema da edição
número oito da Revista Fato Típico
(acesse o site da revista
www.prgo.mpf.gov/fato_tipico). No
endereço eletrônico, você confere
também as linhas de atuação
do GCEAP e os resultados
já obtidos. 23

Nos casos dos chamados crimes digitais, o padrão do
trabalho da PR/GO foi reconhecido pelo Judiciário, que
decidiu pela condenação dos “cibercriminosos” por
furto qualificado (artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do
Código Penal) e formação de quadrilha (artigo 288 do
Código Penal). As penas somadas chegam a 23 anos
de prisão e multa.

Delitos ligados à pornografia infantil e crimes de ódio,
como o racismo e o xenofobismo, por exemplo, podem
ser levados a conhecimento do MPF/GO por meio do
site da PR/GO, pelo telefone ou na sede do órgão.

Fraudes
O MPF/GO também obteve, em 2010, a condenação de
três pessoas acusadas de lesar em mais de R$ 2 milhões
servidores públicos que pegaram empréstimo
consignado com créditos do Banco Brasil Comercial
(BBC). Adão Leite das Neves, Ângelo Duarte Medrado
e José Carlos Alves de Souza foram condenados a 13
anos de reclusão, substituídos por prestação de serviço
à comunidade, e a pagamento de multas que, ao todo,
chegam a 30 salários mínimos.

Eles eram administradores da Montevan Previdência
Privada, entidade sem fins lucrativos, intermediadora
de empréstimos que, de 1997 a 1998, incluía a venda
simulada de planos de previdência nos contratos, na
maioria das vezes, sem o conhecimento do mutuário. O
esquema garantia aos sentenciados um ganho de, no
mínimo, 2% a cada negócio celebrado.

A área criminal também conseguiu a condenação de
outro grupo de fraudadores que inseriam dados falsos
em documentos públicos e privados. O objetivo do
grupo, coordenado pelo dono da empresa Viaje Bem,
Fernando Oliveira Martins, condenado a 3 anos e 3
meses de reclusão, era apresentar as declarações na
Embaixada dos Estados Unidos para obter a concessão
de vistos para a entrada naquele país. Além de
Fernando, Jadir Antônio dos Reis e Francisco Pinheiro
da Rocha, sentenciados a 2 anos e um mês de reclusão,
também participavam da adulteração dos documentos.
Uma série de documentos enviados pela embaixada
americana à Justiça comprovam a prática irregular.

Tráfico internacional de seres humanos
O trabalho de persecução criminal pela PR/GO que
despertou maior atenção da sociedade nos anos de
2009 e 2010 foi o enfrentamento incisivo ao tráfico
internacional de seres humanos. Além de medidas
extrajudiciais, como a participação em diversos debates
e em grupos de trabalho sobre o tema e o
compartilhamento das experiências obtidas com a

atuação em Goiás, o tráfico internacional de seres
humanos também foi alvo de ações judiciais da PR/GO
na área repressiva. Em 2010, o parquet federal obteve,
por exemplo, a condenação das irmãs Angélica Fassini
de Andrade e Adriana Fassini de Andrade, que
facilitavam a saída de mulheres goianas de origem
humilde, provenientes das cidades de Anápolis, Goiânia
e Trindade para o exterior, caso considerado um leading
case pela comunidade jurídica.

As vítimas eram encaminhadas para Zurique, na Suíça,
onde atuavam como prostitutas. As irmãs Fassini foram
condenadas pelos crimes de tráfico internacional de
seres humanos e formação de quadrilha. Angélica pegou
seis anos e três meses de prisão em regime fechado e
Adriana, cinco anos e seis meses de detenção em regime
semiaberto. O esquema de tráfico, que também incluía
menores de 18 anos, foi mantido durante três anos.
Nesse período, pelo menos 19 pessoas foram
encaminhadas ao exterior para serem submetidas à
exploração sexual em clubes e boates.
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Tornar as atuações do Ministério Público Federal em Goiás contra as práticas
de corrupção no estado mais efetivas - foi com esse objetivo que surgiu, em
2009, o Núcleo de Combate à Corrupção (NCC), na PR/GO. Constituído por

três procuradores da República, o NCC foi um dos pioneiros na estrutura do MPF em
todo o Brasil e, hoje, é modelo para outros núcleos que deverão ser criados em
outras unidades do órgão.

“É fato que os prejuízos causados pela corrupção são enormes. Praticamente todas
as pessoas, de alguma forma, são atingidas pelas condutas corruptoras cometidas
por gestores públicos. Muitos morrem na fila de hospitais públicos esperando
atendimento, pois a verba encaminhada para a estruturação das instituições de saúde
foi desviada. Muitos sofrem acidentes em rodovias mal pavimentadas, pois a verba
destinada a manter a qualidade do asfalto também pode ter sido desviada. Direta ou
indiretamente, a corrupção gera consequências”, analisa o procurador da República
Helio Telho, coordenador do NCC.

Superfaturamento de obras públicas, lavagem de dinheiro e desvio de verbas são
algumas das práticas que caracterizam a corrupção. Um dos grandes entraves no
combate a essas condutas é que elas ocorrem de maneira dissimulada e escondida,
muitas vezes, no interior de gabinetes.

Por esse motivo, o combate à corrupção é um processo demorado, que requer, na
maioria dos casos, muito tempo de investigação. Como a existência do NCC é
relativamente nova na PR/GO, a maioria dos casos está na fase de investigação.
Após a criação do Núcleo, foram instaurados 182 procedimentos investigatórios. De
qualquer forma, é possível perceber um crescimento no número de ações, de pessoas
processadas e de valores discutidos na Justiça. Em 2009, por exemplo,
foram denunciados 49 réus por improbidade administrativa. Em 2010, esse
 número subiu para 66.

Na seara criminal, os números também aumentaram. Em 2009, foram denunciadas 33
pessoas à Justiça. Já no ano seguinte, foram 85 denunciados. Também cresceu a
quantidade de recursos interpostos: enquanto, em 2009, foram 53 recursos,
em 2010, foram 63.

Efetividade no
combate à
corrupção

O MPF/GO criou, em
2009, o Núcleo de
Combate à Corrupção.
Desde então, tem atuado
nos casos que envolvem,
simultaneamente, atos de
improbidade
administrativa e crime,
assim como representado
a PR/GO e sido seu elo
com organizações sociais
diversas que fiscalizam e
debatem o tema no
estado, como é o caso do
Focco-GO (Fórum
Permanente de Combate à
Corrupção em Goiás).

Núcleo de Combate
à Corrupção
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em que se embasou a denúncia foram obtidas
por meio da Operação Guia, realizada pela Polícia
Federal, com o apoio da Assessoria de Pesquisas
Estratégicas e Gerenciamento de Riscos do Ministério
da Previdência Social.

Assim, a concentração das duas esferas no NCC é
fundamental para melhorar o trabalho. Por meio do
Núcleo, o MPF/GO consegue levar para a Justiça
causas mais robustas e mais bem instruídas. “Ganhamos
tempo, apressamos os ritos, e, muitas vezes, até
eliminamos audiências. Dessa forma, o Núcleo contribui
enormemente para que o combate à corrupção seja mais

efetivo”, explica o procurador da República Helio Telho,
coordenador do NCC.

O Núcleo em Goiás faz parte do processo de busca por
uma melhoria e por uma maior profissionalização do
combate à corrupção. Os resultados têm gerado efeitos
positivos. A Estratégia Nacional de Combate à
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que é um
fórum que reúne representantes de vários órgãos do
governo, dos Ministérios Públicos e da sociedade civil,
recomendou que, assim como Goiás, todos os outros
MPs criassem núcleos de combate à corrupção.

Fato
Corruptivo

Procurador
da República

Procedimento
Administrativo

Perícia
Técnica - MPF

Instaura  Ação
Civil Pública

Oferece
Denúncia

e/ou

Esquema básico de apuração da
corrupção e o seu combate pelo NCC -

MPF/GO

Combate
Após ser notificada da existência de algum fato
corruptivo, a PR/GO instaura procedimentos
administrativos para averiguar o caso. Em seguida, a
Assessoria Técnica (Asstec) da Procuradoria pode
realizar uma série de perícias. Só depois de obter os
elementos necessários que comprovam as práticas
corruptivas, é que o NCC propõe as ações civis e, se
for o caso, também agora tem a possibilidade de
protocolizar denúncias.

“É que, com a criação do Núcleo, o processo que
precisava passar na mão de dois ou mais procuradores
de áreas diferentes pode ser trabalhado por uma
única pessoa do NCC”, explica Helio Telho. De
acordo com o procurador, antes da existência do
Núcleo, o combate efetivo à corrupção era mais
dificultado. O grande ganho da criação do NCC
foi a possibilidade de juntar procuradores com
competência para atuar nas esferas criminal e
cível. Antes, essas atuações ocorriam isoladamente.
Muitas vezes, dois procuradores estavam, sem saber,
cuidando de um mesmo caso – um na área criminal e o
outro na área cível. Com o NCC, esse trabalho ficou
concentrado em um único Gabinete – que pode atuar
tanto nas ações civis públicas (improbidade) quanto
nas denúncias (crime).

Tal medida fez com que muito retrabalho fosse evitado.
“Concentrados em um único ofício, os procedimentos
necessários ao combate à corrupção se tornaram mais
céleres. Além disso, muitas provas conseguidas em
uma esfera são aproveitadas na outra”, explica Helio
Telho.  A Constituição não permite, por exemplo, que
ligações telefônicas sejam grampeadas para um
processo cível, mas quando essa escuta é feita para
um processo criminal, ela pode ser utilizada como prova
na esfera cível.

Foi isso o que ocorreu em 2010. O MPF/GO ofereceu
denúncia contra uma quadrilha que desviava dinheiro
público por meio da concessão fraudulenta de
benefícios de pensão por morte e de aposentadoria
rural por tempo de serviço. Para praticar a fraude, o
grupo adulterava documentos e inseria dados falsos
no sistema de informações do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), na Agência da Previdência
Social (APS), no município de Catalão (GO). Por meio
das práticas irregulares, o grupo causou um prejuízo
de mais de R$ 290 mil.

Os diálogos interceptados pela Polícia Federal,
com autorização da Justiça, comprovaram o esquema
armado entre os membros da quadrilha. As provas
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FERROVIA NORTE-SUL
Superfaturamento no contrato para a
construção do trecho da ferrovia, fechado
em R$ 245 milhões. De acordo com
perícias criminais, sem a fraude o custo da
obra não passaria de R$ 197 milhões

Alguns casos
Sob a estrutura do NCC, o MPF/GO atuou, durante os
anos de 2009 e de 2010, em importantes casos. Um dos
fatos que gerou maior repercussão nas mídias goiana e
nacional foram as ações civis públicas por ato de
improbidade administrativa movidas contra três
indústrias farmacêuticas. Os empresários e os ex-
secretários de saúde Fernando Cupertino e Cairo de
Freitas fraudaram as compras de medicamentos pela
Secretaria Estadual de Saúde entre 2002 e 2008.

As empresas Milênio, Medcomerce e Hospfar
realizavam uma manobra fraudulenta no fornecimento
de remédios para o estado. Os valores pagos pelo Poder
Público chegavam a ser aumentados em 17%. Para isso,
as empresas fraudavam a desoneração de ICMS no
valor cobrado, já que essas compras são isentas do
imposto estadual.

Isso só era possível porque as empresas tinham a
colaboração de gestores da Secretaria de Saúde
do Estado de Goiás na época. Diante do fato, o
Ministério Público pediu a condenação dos envolvidos
e solicitou que eles fossem obrigados a ressarcir
integralmente o dano causado.

Além disso, o MPF apontou outro superfaturamento –
dessa vez, na construção de um trecho da ferrovia Norte-
Sul. Para cessar a prática, o MPF/GO protocolizou ação
contra o presidente da Valec (responsável pela
construção da ferrovia), José Francisco das Neves, o
Juquinha, e outros envolvidos em fraudes à licitação.
Eles superfaturaram o contrato para a construção do

trecho da ferrovia, firmado em R$ 245 milhões. De
acordo com perícias criminais, sem a fraude o custo da
obra não passaria de R$ 197 milhões.

Sete empresas disputavam os sete lotes e cada uma
ganhou um deles. Dessa forma, de acordo com o MPF
não houve disputa entre as empresas. Além de
promoverem licitação direcionada e viciada, os
envolvidos publicaram o edital com exigências ilícitas
e conduziram o certame com diversas irregularidades.

O MPF/GO obteve mais vitórias em 2010.  Após atuação
da Procuradoria, a Justiça decidiu condenar
organizações não-governamentais goianas que
firmaram um convênio fraudulento com o Instituto
Nacional de Reforma Agrária (Incra). O MPF/GO
detectou um esquema de repasses ilegais da autarquia
para a Federação dos Trabalhadores da Agricultura
Familiar (Fetraf). Atendendo ao pedido do MPF, a
sentença determinou que o Instituto Nacional de
Formação e Assessoria Sindical da Agricultura Familiar
Sebastião Rosa da Paz (Ifas) teria que devolver R$ 7
milhões aos cofres públicos. O Ifas foi criado justamente
para obter essas verbas do governo.
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Foco no combate

O combate à corrupção não
consegue ser feito sozinho, por
um único órgão. Por esse
motivo, em 18 de junho de
2009, foi criado o Fórum
Permanente de Combate à
Corrupção no Estado de Goiás
(Focco-GO). O fórum tem o
objetivo de controlar e fiscalizar
os recursos públicos. O grupo é
formado por diversos órgãos
que desempenham atividades
ligadas ao repasse, controle e
fiscalização dos recursos no
estado.

Além do MPF/GO, fazem parte
do Focco-GO o Ministério
Público do Estado de Goiás, a
Controladoria Regional da
União no estado, a Secretaria
de Controle Externo em Goiás
do Tribunal de Contas da
União, a Advocacia Geral da
União, a Advocacia da União
em Goiás, o Banco do Brasil, a
Caixa Econômica Federal, a
Polícia Federal e a Delegacia
da Receita Federal do Brasil.
Há ainda uma série de
entidades que atuam como
colaboradoras do Fórum.

www.prgo.mpf.gov.br/focco-go

Números do Núcleo de
Combate à Corrupção
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A empresa responsável pela distribuição de energia em Goiás – Celg (antes
conhecida como Centrais Elétricas de Goiás) esteve na mira do MPF/GO no
ano de 2010. A atuação do procurador da República Cláudio Drewes impediu,

em primeiro grau, que recursos da União administrados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fossem liberados à distribuidora de
energia enquanto não se cumprisse a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mediante decisão liminar da Justiça Federal, atendendo pedido do MPF, impediu-se
o repasse de R$ 3,7 bilhões da União à Distribuidora. De acordo com o MPF, o valor
adquirido no contrato não era suficiente para saldar todas as dívidas da estatal
(cerca de R$ 7 bilhões). Por esse motivo, o procurador da República apontou a
necessidade de se apurar se o empréstimo seria de forma transparente e legal. O
empréstimo seria realizado pela Caixa Econômica Federal, com recursos da União
administrados pelo BNDES.

Segundo a decisão liminar, de dezembro de 2010, eram “veementes” os indícios de
que a contratação da operação de crédito teria sido autorizada e realizada sem
respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Resolução nº 43/2001 do Senado
Federal. Apontava-se, ainda, que a Secretaria do Tesouro Nacional não
realizou de forma satisfatória a análise sobre a capacidade de endividamento
do estado de Goiás. A primeira parcela do empréstimo – mais de R$ 1 bilhão – só
se depositaria em juízo.

Na ação civil pública, o procurador da República Cláudio Drewes alertou para esse
risco: “A margem consignável do estado de Goiás não foi devidamente apurada.
Dessa forma, havia possibilidades de o estado aumentar ainda mais seu
endividamento e comprometer as gerações futuras. O estado já acumula dívida
tributária e previdenciária junto à União e, caso o empréstimo fosse efetuado sem
respeito à lei, outros investimentos poderiam estar comprometidos”.

Apesar de a decisão liminar ter sido cassada no Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, apelação do MPF assegurou que a ação continuasse em curso, mantendo o
entrave à liberação dos recursos. Para tanto, o procurador da República
expediu recomendação à Caixa e ao BNDES, a fim de que mantivessem suspensa a
operação de crédito. O pedido foi atendido e, até o momento, o dinheiro não
foi repassado à Celg.

O Ministério Público
Federal tem, por força de
determinação
constitucional, o dever de
atuar na proteção do
patrimônio público e
social, zelando para que
os bens públicos venham
efetivamente a atender aos
interesses da coletividade,
bem como pelo correto
emprego dos recursos
públicos.

A apuração de condutas
lesivas aos bens públicos
pelo Ministério Público
Federal é
instrumentalizada pelo
procedimento
administrativo ou inquérito
civil público, e, uma vez
detectada a ilicitude, a
atuação pode ser
preventiva, evitando-se a
consumação de dano por
meio de expedição de
recomendação ou de
celebração de termo de
ajustamento de conduta,
ou repressiva, se já
ocorrido o dano, ajuizando-
se ação de improbidade
administrativa, se o fato for
previsto na Lei nº 8.429/92,
e/ou ação penal, se a
conduta amoldar-se a
crime previsto no Código
Penal ou em leis penais
especiais.

Dívidas das
Centrais Elétricas
de Goiás (Celg)

na mira do
Ministério Público

Federal

Ofício do Patrimônio
 Público
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O Ministério Público é um
dos órgãos com
legitimidade para
assegurar o direito
fundamental ao meio
ambiente ecologicamente
equilibrado para as atuais
e futuras gerações. Em
matéria ambiental, fiscaliza
a ação dos órgãos
públicos na condução do
licenciamento de obras e
atividades potencialmente
poluidoras e atua na
defesa dos recursos
hídricos, do patrimônio
minerário, da fauna e da
flora. O caso será de
atribuição do Ministério
Público Federal quando
houver lesão a um bem,
serviço ou interesse da
União, de suas autarquias
ou empresas públicas
federais, como nos rios
federais, unidades de
conservação da natureza
criadas pela União,
assentamentos rurais do
Incra e extração de
minérios sem autorização.

Um diagnóstico alarmante: dos 247 assentamentos do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Goiás, em 2009, 243 de alguma
forma apresentavam irregularidades ambientais. Diante desse quadro, o

Ministério Público Federal atuou em diversas frentes para reverter a situação. O
resultado ainda é incipiente, porém, algumas conquistas podem ser comemoradas.

A atuação pode ser dividida em duas linhas: a primeira formada pelo Grupo de
Trabalho, criado após o Termo de Cooperação Técnica entre diversos órgãos, firmado
em 28 de abril de 2009; a segunda,
com o MPF utilizando-se de
recursos judiciais, como ação civil
pública, para coibir ilegalidades.

Por uma reforma
agrária

sustentável

Ofício do Meio
Ambiente

Grupo de Trabalho
Além do Ministério Público Federal, o Grupo de Trabalho (GT) é composto pela
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), pelo Incra
(Superintendência Regional em Goiás – SR-04 e Superintendência Regional no DF e
Entorno - SR-28) e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).

Dos problemas ambientais verificados nos assentamentos na época em que o GT foi
criado, destacavam-se a ausência de identificação, de demarcação, de averbação, de
proteção e de recuperação das áreas de reservas legais, bem como das áreas
de preservação permanente. Além disso, era comum a falta de licenciamento
ambiental das localidades.

O resultado do GT, após dois anos, foi a elaboração de um plano de ação. A proposta
possui três eixos: implantar e regularizar áreas de reserva ambiental; requerer e dar
prosseguimento aos processos de licenciamento ambiental; e cumprir as
condicionantes da Licença de Instalação e Operação (LIO).

OCUPAÇÃO
Vista de barracos

improvisados às margens
do Rio Claro, no Projeto de
Assentamento Sonho Real,

no município de Caçu
(Foto: Incra)
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GRUPO DE TRABALHO
Constatação de ausência de
identificação, demarcação,
averbação, proteção e
recuperação das áreas de
reservas legais (reunião na
sede do MPF)

Em relação ao primeiro eixo, os objetivos, quanto à
reserva legal, são a regularização de reservas existentes,
em situação verde (reserva legal material e formalmente
existente) e amarela (reserva legal material e formalmente
existente, mas inferior a 20%), e a regularização de
reservas legais inexistentes, em situação vermelha (sem
área destinada à reserva legal). Dos 243 objetos do
plano de ação, 198 encontram-se em situação verde, 14
em amarela e 31 em vermelha.

Já o segundo eixo (licenciamento) possui dois objetivos
estratégicos principais: obter licença prévia e licença
de instalação e de operação dos projetos de
assentamento. Para cumprir as condicionantes da
Licença de Instalação e Operação (LIO), terceiro eixo,
o Grupo de Trabalho traçou cinco metas, como a
implementação de práticas conservacionistas
relacionadas ao lixo, à prevenção e combate a
incêndios, à conservação e recuperação de pastagens
e recuperação de reservas legais e áreas degradadas
existentes em espaços coletivos. Apenas os
assentamentos que possuem a LIO podem receber
créditos de produção, conforme estabeleceu acórdãos
de 2007 e 2008 do Tribunal de Contas da União (TCU).

O plano de ação estabelece, ainda, prazos para o
cumprimento das metas, que, dependendo da demanda,
podem ser totalmente efetivadas apenas daqui a alguns
anos. De acordo com o documento, os problemas
estruturais, de organização e de funcionamento do
Incra em Goiás são os principais desafios a serem
enfrentados para concretização dos objetivos
propostos. Entre as dificuldades, estão a força de
trabalho insuficiente e mal distribuída, as estruturas
físicas e de apoio precárias, os recursos orçamentários
insuficientes e, ainda, a ineficiência do sistema de
gerenciamento de informações e dados.

Ação Civil Pública
A segunda linha de trabalho adotada pelo MPF atuou
em outras frentes, além do GT, para coibir as
irregularidades nos assentamentos do Incra. Exemplo
disso foi a ação civil pública movida em julho de 2009
com objetivo de promover mudanças na política da
reforma agrária no país.

Assinada pelos procuradores da República Ailton
Benedito de Souza e Adrian Pereira Ziemba, a ação
pedia que a Justiça determinasse ao Incra que passasse
a obter os licenciamentos ambientais prévios dos
projetos de assentamentos antes de desapropriação
da propriedade. A inversão lógica dos procedimentos
adotados pela autarquia agrária gerava prejuízos ao
erário, já que a desapropriação se dava antes mesmo
da concessão da licença ambiental pelos órgãos
competentes, que podiam inclusive considerar a área
ambientalmente inviável para a reforma agrária.

A opção pelas vias legais, porém, só se deu após o
Incra rejeitar integralmente recomendação do MPF. Os
procuradores da República recomendaram ao
presidente do Incra que as vistorias técnicas ambientais
fossem realizadas simultaneamente às vistorias
preliminares que fundamentam a elaboração dos laudos
agronômicos de fiscalização. Com isso, seria possível
ter um planejamento e controle das desapropriações,
além de que as licenças prévias passariam a instruir os
decretos presidenciais declaratórios da expropriação.

Outra recomendação foi feita em maio deste ano. O
MPF pretende que o Incra realize cadastro e seleção
dos beneficiários da reforma agrária em Goiás, já que
investigações comprovaram que não há nenhum tipo
de controle institucional no processo seletivo prévio
das famílias que podem vir beneficiar-se do programa

de reforma agrária. Até que isso
ocorra, a autarquia agrária deverá
suspender os procedimentos
administrativos para aquisição de
propriedades rurais no estado.
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Uma das áreas em que o Ministério Público Federal em Goiás mais se empenhou
durante os últimos anos foi a educação. Com o objetivo de assegurar o
respeito ao princípio constitucional segundo o qual todo cidadão tem direito

à educação de qualidade, a Procuradoria da República atuou de diversas maneiras.
Da mesma forma, o ofício agiu intensamente para garantir que também fossem
cumpridos os direitos do consumidor, infringidos várias vezes por empresas goianas.

Para sugerir mudanças e assinar Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), a
procuradora da República Mariane Guimarães, em muitos casos, chamou as
instituições de ensino ou as empresas que agiam irregularmente. Tais medidas foram
tomadas para resolver os problemas sem um envolvimento judicial. Entretanto, em
outros fatos, a Procuradoria teve que propor ações civis públicas para cessar as
práticas irregulares cometidas por algumas instituições.

Nesse sentido, em 2009 e 2010, o MPF/GO moveu uma série de ações contra órgãos
educacionais federais que, ilegalmente, impunham restrições ao ingresso de
determinadas pessoas nos processos seletivos. As imposições de cláusulas restritivas
foram consideradas abusivas, pois feriam o princípio da isonomia, ao estabelecer
critérios discriminatórios ilegítimos no regulamento dos concursos.

Muitas vitórias foram conseguidas. Por meio da ação da procuradora, o MPF
conseguiu pôr fim a uma cláusula que estabelecia como pré-requisito uma idade
máxima para os interessados se inscreverem no exame de admissão aos cursos de
formação de oficiais aviadores, de intendentes e de infantaria da Aeronáutica. O
certame estipulava que só poderiam concorrer pessoas com até 22 anos. Após ação

Em defesa do
consumidor e do

estudante
O ofício do consumidor e
da ordem econômica tem
como finalidade garantir
proteção segura e efetiva
aos consumidores em
geral e à ordem
econômica. Nesse sentido,
estabelece canal de
comunicação direta com a
população e com a
sociedade civil e recebe
representações que
envolvem lesões coletivas
nessas esferas de
interesse.

Para tanto, atua
estreitamente com as
agências reguladoras
(Anatel, Aneel, ANP, ANS,
Anvisa, ANTT e Anac) e
com outros órgãos de
defesa do consumidor
(Procon’s, DPDC, MPE)
ou da concorrência e da
ordem econômica (SDE,
Cade, CVM, CEF), muitas
vezes em parceria, outras
encaminhando a esses
órgãos as representações
para que tomem as
providências cabíveis.

Ofício do
Consumidor e

Ordem Econômica

ATUAÇÃO
Procuradora da
República Mariane
Guimarães obteve
vitórias na defesa dos
direitos dos
consumidores
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SACOLAS PLÁSTICAS
Devem estar em

conformidade com a
norma técnica NBR-

149372005

civil pública movida pelo MPF/GO, a Justiça deferiu o
pedido que solicitava o fim do limite etário.

O mesmo ocorreu com relação a vários outros certames.
Um deles foi o concurso de admissão e da matrícula na
Escola Preparatória de Cadetes do Exército. O processo
seletivo estabelecia limite de idade, altura mínima,
restrições de gênero, estado civil e ausência de
dependentes ao candidato. Como tais cláusulas
contrariam a Constituição Federal, outra ação civil
pública foi proposta. Atendendo ao pedido do MPF,
essas restrições foram barradas.

Mais recentemente, cláusulas restritivas dos concursos
de admissão aos cursos de formação e graduação de
oficiais da ativa e da reserva, do Instituto Militar de
Engenharia, também foram impedidas. Como todas
essas ações foram propostas após a publicação dos
editais, o MPF sempre solicitava a antecipação de tutela
para garantir o respeito à legislação já para aqueles
concursos. Em todos esses casos, os pedidos do MPF
foram deferidos.

Além de combater práticas que feriam os direitos dos
concurseiros, o MPF/GO também agiu para colocar fim
a atitudes que lesavam acadêmicos. Em 2009, a
Procuradoria ajuizou ação civil pública contra uma
instituição de ensino que atuava irregularmente em
Goiás, desde 2002. A Universidade Estadual Vale do
Acaraú, do Ceará, desrespeitava o princípio
constitucional da gratuidade do ensino em entidades
públicas, cobrando mensalidades dos alunos. Após o
ingresso da ACP, a Universidade foi proibida de abrir
novas turmas.

Já a Faculdade Padrão tinha a prática irregular de negar
aos estudantes beneficiários do Fundo de
Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies)
os descontos que concedia aos demais estudantes
pelo pagamento das mensalidades em dia. Diante disso,
o MPF/GO procurou a instituição para celebrar um TAC.
No documento, a faculdade se comprometeu a restituir
os alunos beneficiários do programa federal.

Outra vertente que guiou muitas das ações do MPF
foi a de garantir a qualidade no ensino. Em 2009 e
2010, a Procuradoria trabalhou com afinco
 para garantir boas bibliotecas nas instituições
e o acréscimo de disciplinas nas grades. Em
relação ao primeiro caso, o MPF instaurou
um procedimento administrativo determinando
a universalização das bibliotecas nas instituições
federais de ensino de todo o país – e que elas
 tivessem, no mínimo, um livro por aluno. Em Goiás,
isso já é realidade. A Universidade Federal de

Goiás (UFG), por exemplo, possui uma das redes de
biblioteca mais qualificadas do país.

Quanto ao melhoramento das grades, o MPF/GO
resolveu averiguar se todas as instituições federais de
ensino médio e fundamental goianas já ofertavam a
disciplina de Língua Espanhola aos alunos (conforme
a Lei nº 11.161/2005). Hoje, todas oferecem a disciplina.
Além disso, haja vista que o ensino de História e de
Cultura Afro-Brasileira é obrigatório em todos os
estabelecimentos de ensinos fundamental e médio,
públicos e privados, a Procuradoria encaminhou ofícios
ao Instituto Federal de Goiás e ao Colégio Aplicação.
Ambos ofertam essa disciplina e se comprometeram a
melhorar os cursos de capacitação de professores que
lecionam a matéria.

Consumidor
Além de trabalhar para garantir uma educação de
qualidade aos estudantes de redes federais de ensino,
a procuradora Mariane Guimarães também atua para
assegurar que todos os direitos do consumidor sejam
respeitados. Nesse sentido, a procuradora não poupou
esforços para fazer com que todos os grandes
supermercados goianos utilizassem apenas sacolas
plásticas em conformidade com a norma técnica
NBR 14937:2005.

Essa norma estabelece requisitos mínimos para a
qualidade do produto. Inquérito civil público
instaurado pelo MPF/GO constatou que vários
supermercados não respeitavam esses requisitos.
Diante disso, o MPF firmou um TAC com diversas
instituições – entre elas o Procon e a Câmara dos
Dirigentes Logistas de Goiânia. Desde então, Extra,
Carrefour, Wall Mart, Pró Brazilian, Bretas e Super Barão
passaram a adequar suas sacolas plásticas com a norma.
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ÁGUA POTÁVEL
Classificação errônea nos
rótulos das embalagens das
chamadas “águas minerais”

O MPF constatou também que o Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) vinha
infringindo o Código de Águas Minerais ao autorizar a
denominação “água mineral” nos rótulos de embalagens
de águas potáveis comuns, de parâmetros
físico-químicos diferentes. Para cessar a irregularidade,
o MPF/GO propôs uma ação civil pública. Em
resposta, a Justiça concedeu liminar, na qual se
determinava ao DNPM que alterasse a classificação
errônea nos rótulos.

Outra ação bem-sucedida, ofertada no âmbito do
consumidor, pedia pelo fim da cobrança de uma taxa
por parte da Caixa Econômica Federal (CEF). Por meio
de boleto, a instituição financeira cobrava a “Taxa de
Serviço Disponibilizado”. O valor era usado para pagar
anuidade à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção
Goiás (OAB/GO). Para pôr fim a essa cobrança indevida,
o MPF instaurou um inquérito civil público. Após
reunião com a OAB, a Ordem comprometeu-se a parar
de cobrar a taxa.

Em Goiás, outra situação irregular ocorria até outra ação
ser proposta pelo MPF/GO. Há mais de 50 anos, duas

únicas empresas exploravam a linha Goiânia/Brasília de
transporte rodoviário, sem licitação. As empresas
pertenciam a um mesmo grupo societário (Odilon
Santos). Ambas compartilhavam entre si os mesmos
veículos, equipamentos, guichês e funcionários,
impedindo a concorrência que deveria existir entre elas.
Em consequência, a população era vítima de um serviço
insatisfatório. Em resposta à ação, a Justiça concedeu
liminar determinando à Agência Nacional de
Transportes Terrestres a realização de nova licitação.

Outra empresa também agia ilegalmente no Estado com
o objetivo de lucrar em cima da população. A Acquajoin
Camarões do Brasil ofertava cotas de investimento em
camarões prometendo alta rentabilidade. Esse serviço
era feito sem autorização da Comissão de Valores
Mobiliários e sem cumprir os prazos de resgate
estipulados nos contratos. Para impedir a irregularidade,
o MPF/GO propôs ação civil pública e, em maio do ano
passado, a Justiça concedeu liminar favorável. Todos
os clientes foram restituídos e a empresa, dissolvida.

Em 2009 e 2010, a Procuradoria da República em Goiás
agiu intensivamente para lutar pelos direitos do cidadão
como estudante ou consumidor. As várias vitórias
demonstram essa atuação. Entre os benefícios
conquistados estão a melhoria da qualidade de
educação, a garantia de acesso irrestrito a diversos
concursos públicos, a qualidade de produtos e
embalagens e o impedimento de que vários cidadãos
caíssem em “golpes” praticados por empresas goianas.
Seja movendo ações civis ou propondo o diálogo, o
MPF/GO comprovou que é possível lutar pela garantia
dos direitos constitucionais e obter êxito.
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A Procuradoria da República no Município de
Anápolis é mais um braço do MPF/GO que se
dedica diariamente a lutar pela observância dos

direitos do cidadão. Essa unidade trabalha com uma série
de instrumentos jurídicos – ações civis, denúncias,
recomendações, inquéritos e termos de ajustamento de
conduta – com o objetivo de desmantelar ações criminosas
e assegurar os direitos da tutela coletiva.

Entre os anos de 2009 e de 2010, por exemplo, o MPF/PRM
Anápolis ofereceu mais de 110 denúncias à Justiça Federal,
entre elas pela prática de furtos, de homicídios, de desacato,
de peculato, de corrupção, de contrabando e de desvio de
dinheiro público.

A cada ano que se passa, mais a PRM/Anápolis atua. De
2009 para 2010, a proposição de denúncias aumentou em
mais de 60%. Se comparado com os dados de 2008, o
acréscimo foi superior a 100%.

MPF tem
atuação

integral no
interior
goiano

A Procuradoria da
República no Município de
Anápolis é uma unidade
do Ministério Público
Federal (MPF). Atua, por
intermédio do procurador
da República, perante a
Justiça Federal de
primeira instância
localizada em Anápolis, e
extrajudicialmente, fazendo
uso de medidas
administrativas, nos
seguintes municípios:
Abadiânia, Águas Lindas,
Alexânia, Anápolis, Campo
Limpo, Cocalzinho,
Corumbá de Goiás,
Gameleira, Ouro Verde de
Goiás, Pirenópolis, Santo
Antônio do Descoberto e
São Francisco de Goiás.

Procuradoria da
República em

Anápolis

PRM DE ANÁPOLIS
Criada pela Lei nº 10.771/2003,
está localizada na Rua Padre
Luiz dos Anjos,  nº 241, esquina
com a Rua do Carmo,  Bairro
Jundiaí - Anápolis - Goiás
CEP: 75110-520
Telefone: (62) 3311-2065

Tipo

Denúncias 41

2009 2010

70

Ações Civis Públicas 4 2

Termos de Ajustamento de Conduta (TAC’s) 0 1

Recomendações 1 3

PA’s e ICP’s (instaurados) 75 124

PA’s, ICP’s e PI’s (encerrados ou declinados) 113 152

PA’s e ICP’s em andamento 72 97

Audiências 183 175

PA = Procedimento Administrativo
ICP = Inquérito Civil Público
PI = Peça de Informação
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Justiça para todos
Com o objetivo de garantir o acesso de todos à Justiça,
a PRM/Anápolis propôs ação civil pública solicitando
a implantação de um núcleo da Defensoria Pública da
União na cidade, órgão responsável por prestar
orientação jurídica gratuita àqueles que não têm
condições de custear advogado particular.

Entretanto, segundo o procurador, a quantidade de

defensores públicos em Goiás era bem menor que a
necessária – e os poucos que havia estavam lotados
em Goiânia. Para assegurar que mais de 740
mil habitantes de Anápolis e da região tivessem o
atendimento necessário, a ação solicitava a criação de
um núcleo no interior.

Em sentença, a Justiça Federal atendeu o pedido do
MPF, reconhecendo a necessidade desse núcleo,
e determinou a sua implantação na Subseção
Judiciária de Anápolis e nas Varas da Justiça do
Trabalho do município.

Tempo máximo de espera em filas da CEF
A PRM/Anápolis obteve êxito em outras ações
propostas com o objetivo de gerar benefícios para a
população anapolina. No começo deste ano, a Justiça
proferiu uma sentença determinando que as agências
da Caixa Econômica Federal localizadas na cidade
cumprissem a lei que estipula tempo máximo de espera
em filas do banco.

Um levantamento realizado pelo Ministério Público
Estadual (MPE) e pelo Procon de Anápolis constatou
que alguns clientes chegavam a ficar mais de duas horas
na fila de atendimento. Após a sentença, todas as
agências passaram a obedecer ao prazo de, no máximo,
20 minutos em dias normais e 30 minutos em véspera
ou após feriados, em dias de pagamentos de
funcionários públicos e de recebimentos de impostos.

Diplomas gratuitos
Com o objetivo de suspender a cobrança de taxas para
emissão e registro de diplomas de nível superior, o MPF/
GO celebrou um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) com mais de 60 faculdades e universidades de
Goiás. Entretanto, a PRM/Anápolis verificou que
algumas instituições no município – inclusive
signatárias – não estavam cumprindo o acordo.
Com o ajuizamento de ação pelo MPF em Anápolis,
teve fim a prática irregular. Foram penhorados bens
móveis das instituições que ainda cobravam para
entregar os diplomas.

Em defesa do patrimônio histórico
A PRM/Anápolis também é diligente no zelo do
patrimônio e dos espaços públicos. Com o objetivo de
promover a revitalização do largo da Igreja Matriz Nossa
Senhora do Rosário, em Pirenópolis (onde também atua
aquela unidade do MPF/GO), o órgão promoveu o
aditamento a um TAC firmado com diversos órgãos
(Iphan, Município de Pirenópolis, Diocese da Igreja
Católica e o Ministério Público Estadual). A obra de
revitalização do largo teve início em junho deste ano.
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Largo da Matriz de Nossa Senhora
do Rosário, patrimônio tombado pelo
Iphan, em Pirenópolis, recebeu
atenção especial do MPF

Maquete eletrônica (abaixo)  do novo
salão paroquial a ser construído no
largo da matriz

Também em Pirenópolis, a PRM/Anápolis atuou para
garantir o respeito às normas de proteção ao patrimônio
histórico. Em outubro de 2010, o procurador expediu
recomendação ao Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), sugerindo que fossem
embargadas as obras de um imóvel situado na cidade.

A construção localizada no centro histórico de
Pirenópolis ocupava espaço superior ao permitido por
lei. O terreno possuía área total de 750 metros quadrados
e, naquele momento, a edificação já ocupava
aproximadamente 400 metros quadrados – cerca de 53%
do terreno. Pela lei, imóveis dessa dimensão devem ter
ocupação máxima de 30%. Após a instauração do
inquérito civil público, as obras foram embargadas, o
que representava mais uma vitória da sociedade,
impulsionada pelo MPF.

Economia para os cofres públicos
Após identificar superfaturamento na planilha de
custos referente ao processo licitatório das obras do
viaduto do Daia, na BR-060, o MPF/PRM Anápolis
instaurou inquérito civil público para investigar o caso.
Depois de o MPF expedir recomendação ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) pedindo-o que analisasse

novamente o orçamento, o próprio DNIT confirmou
um superfaturamento superior a R$ 5 milhões e acatou
a recomendação para suspender o certame.

Os “sobrepreços” referiam-se a indícios de
superdimensionamento nos coeficientes de mão de
obra, no fornecimento, na fabricação, no transporte,
no tratamento e na pintura de vigas e de peças metálicas.

Após a formação de um grupo de trabalho para
apreciação dos custos, o DNIT reconheceu quase a
totalidade dos questionamentos levantados pelo MPF
e reduziu R$ 8.930.571,81 no orçamento da obra. A
economia corresponde a 19,2% do valor total da
planilha orçamentária licitada.

Combate à corrupção
O MPF/GO, por intermédio da unidade de Anápolis,
conseguiu ainda obter a condenação de dois policiais
rodoviários federais a seis anos de prisão por crime de
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corrupção passiva. Daniel Augusto Bittencourt
Boaventura e Paulo Roberto Alexandrino foram
acusados pelo MPF de receber propina quando
abordavam veículos na BR-414.

Ao pararem um condutor que transportava
irregularmente uma tonelada de mocotó e bucho
bovinos no banco traseiro do automóvel, os policiais
aceitaram uma quantia de R$ 300,00 para liberação do
veículo. A condenação foi mantida pelo TRF1. Além da
pena privativa de liberdade, foi determinada a perda do
cargo de ambos os policiais. Ademais foi proposta ação
civil pública por ato de improbidade administrativa
contra os ex-policiais.

Combate à criminalidade
Ainda na seara criminal, a unidade de Anápolis do MPF/
GO também obteve outros importantes êxitos. Os
artigos 5º e 7º da Constituição Federal estipulam,
claramente, os direitos do trabalhador. Entre eles, não
pode o trabalhador ser submetido à tortura nem a
tratamento desumano ou degradante, bem como ser
vítima de discriminação atentatória dos direitos e das
liberdades fundamentais. Entretanto, uma fazenda de
Pirenópolis não cumpria tal legislação.

Ao tomar conhecimento de que os irmãos Odilon
Ferreira Garcia e Carlos Ferreira Garcia mantinham 162
trabalhadores em regime de escravidão na Fazenda
Buriti, o MPF/PRM Anápolis apresentou,
imediatamente, uma denúncia à Justiça. Entre os
trabalhadores, havia 18 menores de idade. Os
denunciados foram enquadrados no crime previsto no
artigo 149 do Código Penal: “reduzir alguém a condição
análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a
condições degradantes de trabalho, quer restringindo,
por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador ou preposto”.

Cumprindo sua função legal de defender os interesses
do cidadão, o MPF relatou à Justiça como funcionava
a rotina dos trabalhadores, que dormiam debaixo de
lona, em terra batida, sem banheiro e água potável e
trabalhavam mais de 14 horas por dia.

Além de lutar para garantir o respeito aos direitos
humanos, a PRM/Anápolis também tem se dedicado a
defender os recursos minerais brasileiros. Em julho de
2010, o MPF obteve a decretação da prisão preventiva
do ex-prefeito de Águas Lindas de Goiás, José Pereira
Soares. Ele foi denunciado por extrair areia
irregularmente em uma fazenda do município.

Desde 2001, o ex-gestor municipal realizava a

exploração de areia sem autorização dos órgãos
competentes – a então Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Femago) e o Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM). A extração irregular causou
uma série de danos à Unidade de Conservação Federal
APA do Descoberto. O ex-prefeito foi preso por 3 meses
e a ação penal está em fase final.

Também foi denunciado pela PRM/Anápolis um grupo
que contrabandeava 25 mil pacotes de cigarros.
Aucioly Campos Rodrigues, Claudiney Ramos e
Sebastião Jayme Lopes transportavam o material em
um veículo nas imediações da cidade, quando foram
pegos pela Polícia Federal. O motorista do veículo foi
preso em flagrante. Os pacotes de cigarros apreendidos
tinham valor estimado de R$ 250 mil. De acordo com o
procurador da República Rafael Parreira, essa foi uma
das maiores apreensões de cigarros contrabandeados
ocorrida na cidade de Anápolis.

Cabe destacar ainda o caso, no ano passado, de um
despachante que se passava por servidor da Polícia
Federal em Anápolis. Paulo Roberto Ferreira havia
pintado um imóvel contíguo à Delegacia da PF com as
mesmas cores e características do prédio oficial. Para
lá, ele levava pessoas que queriam emitir ou renovar
passaportes ou certidões negativas e cobrava pelo
serviço. Diante do fato, a PRM/Anápolis propôs que o
falso funcionário assinasse um TAC se comprometendo
a pintar em, no máximo, 30 dias, o imóvel em cores
diferentes do prédio oficial da PF.

Justiça célere
O MPF preza, ainda, pela celeridade dos julgamentos.
Dessa forma, a Procuradoria consegue que atos
irregulares ou ilegais cessem o mais rápido possível.
Exemplo disso pôde ser observado de uma denúncia
oferecida pela PRM/Anápolis em 2010. A ação penal foi
movida contra duas pessoas que picharam o muro
externo da entrada principal do prédio que abriga o
DNIT e a 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal na
cidade. Em apenas três meses, foi prolatada sentença
condenatória. Cleudean Pereira da Silva foi
condenado a sete meses de pena privativa de liberdade
em regime aberto.

Agindo em uma pluralidade de searas, a PRM/Anápolis
demonstra que é possível atuar de maneira eficaz para
assegurar os direitos sociais e individuais
indisponíveis. Por meio do ajuizamento de ações, da
expedição de recomendações e da instauração de
inquéritos, esta Procuradoria cumpre eficientemente
seu papel de “órgão essencial à função jurisdicional do
Estado”, previsto na Constituição Federal.



Procuradoria da
República em Rio

Verde

A Procuradoria da
República no Município de
Rio Verde é uma unidade
do Ministério Público
Federal (MPF) que atua,
por intermédio do
procurador da República,
perante a Justiça Federal
de primeira instância
localizada em Rio Verde, e
extrajudicialmente, fazendo
uso de medidas
administrativas nos
seguintes municípios:
Acreúna, Aparecida do Rio
Doce, Aporé, Cachoeira
Alta, Caçu, Caiapônia,
Castelândia, Chapadão do
Céu, Doverlândia,
Gouvelândia, Inaciolândia,
Itajá, Itarumã, Jataí,
Maurilândia, Mineiros,
Montividiu, Paranaiguara,
Perolândia, Portelândia,
Porteirão, Quirinópolis, Rio
Verde, Santa Helena de
Goiás, Santa Rita do
Araguaia, Santo Antônio
da Barra, São Simão,
Serranópolis, Termas do
Itajá (Lagoa Santa) e
Turvelândia.
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A atuação do Ministério Público Federal em Goiás pelo interior goiano também
se estende para a região sudoeste do estado. O trabalho desenvolvido
nessa região é executado pela Procuradoria da República no Município de

Rio Verde. Criada em 21 de novembro de 2003, esta PRM atende cerca de 30 municípios
goianos (veja a lista no box ao lado).

Uma das linhas de atuação que mais pautaram o trabalho da PRM de Rio Verde
durante os últimos anos foi a regularização de terras quilombolas existentes naquela
região de Goiás. A Constituição Federal estabelece que todos os remanescentes das
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras têm a propriedade
definitiva daquela região. Pela lei, cabe ao Estado emitir os títulos para os ocupantes.

Assim, em 2010, a procuradora se reuniu com diversos representantes da Comunidade
Quilombola do Cedro, localizada em Mineiros (GO). O objetivo do encontro foi
esclarecer sobre o processo de titulação das terras ocupadas pelos remanescentes.
Na ocasião, a procuradora esclareceu que o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) tem o dever de demarcar as terras ocupadas pelos
remanescentes e garantir a defesa dos interesses dos quilombolas.

A procuradora também informou aos presentes que, para assegurar a posse e a
propriedade das terras onde moram, os remanescentes deveriam aguardar a
regularização fundiária pelo Incra. Dessa forma, o encontro foi fundamental para que
todos pudessem esclarecer diversas dúvidas a respeito das terras que lhes cabem
por direito.

Em seguida, o MPF expediu recomendação ao Incra para que a autarquia cumprisse,
devidamente, a sua função de promover a regularização fundiária da Comunidade
Quilombola do Cedro.

Outra área de forte atuação da PRM/Rio Verde é a do meio ambiente. No ano passado,
por exemplo, a Procuradoria se manifestou sobre a aprovação do projeto que previa
a criação de uma usina hidrelétrica (UHE) no sudoeste goiano. O MPF posicionou-se
contrário ao empreendimento nos moldes projetados, entendendo que a UHE, no
Rio Corrente, traria uma série de impactos ambientais para a região.

Em favor do
patrimônio

cultural, do meio
ambiente e do
cidadão goiano
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Em parceria com o Ministério Público Estadual, a PRM/
Rio Verde recomendou ao Ibama e à Secretaria Estadual
do Meio Ambiente que tal projeto não fosse viabilizado.
No documento, a procuradora Sabrina Menegário
alertou que a nova usina prejudicaria sensivelmente a
fauna e a flora da região, além de pôr em risco o Parque
Nacional das Emas, área de proteção integral,
considerado o maior na proteção do ecossistema de
Cerrado no Brasil.

Acessibilidade
Entre tantas atuações, o MPF/PRM Rio Verde se
destaca na tutela do direito do cidadão. Para assegurar
o respeito aos direitos dos portadores de necessidades
especiais, o MPF expediu recomendações a uma série
de órgãos públicos federais localizados no sudoeste
do estado, solicitando que os seus prédios fossem
adequados às condições de acessibilidade.

Para constatar as irregularidades presentes nos prédios,
todos os órgãos passaram por uma vistoria realizada
pela Assessoria Técnico-Pericial (Asstec) do MPF. Na
perícia, foram encontrados problemas diversos, que
impedem ou dificultam o acesso de portadores de
alguma deficiência física ou mental.

A presença de pessoal capacitado para prestar
atendimento aos idosos e às pessoas com deficiência
visual e mental, por exemplo, não foi verificada na

PRM DE RIO VERDE
Criada pela Lei nº 10.771/2003,
está localizada na Rua Joaquim
Fonseca, Quadra 6, Lote 4, Bairro
Odília, Rio Verde -Goiás
CEP: 75908-730
Telefone : (64) 3621-3632

maioria dos órgãos vistoriados. Da mesma forma,
constatou-se a falta de intérpretes ou de pessoas
capacitadas em Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos
prédios públicos. Com a atuação da Procuradoria, tais
problemas foram detectados e medidas para solucioná-
los foram encaminhadas.

Desse modo, por meio da PRM/Rio Verde, completa-se
a luta pelo cumprimento dos direitos sociais em Goiás.
Assim como a Procuradoria da República em Goiás,
situada em Goiânia, atua para assegurar o direito da
população em grande parte do estado e a PRM/Anápolis
trabalha para defender os direitos dos que vivem na
região por ela abarcada, a PRM/Rio Verde é mais uma
ramificação do MPF que contribui para a completude
do órgão – que se firma, cada vez mais, como um legítimo
defensor da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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Ao fundo da sala, o vermelho forte do sofá e das
poltronas chama a atenção. A cor vibrante
desses móveis contrasta com o amadeirado

de uma longarina, mas o aviso “Gentileza não sentar.
Móveis em exposição.” deixa claro que não estamos
na sala de uma residência. Os documentos antigos, a
placa descerrada durante a inauguração da primeira
sede própria do Ministério Público Federal no Estado
de Goiás, em 1988, são outros indicativos de que este é
um lugar de lembranças e de retomada histórica. Trata-
se do Espaço Memorial da Procuradoria da República
em Goiás (PR/GO), criado em 2007, pela Portaria nº 75/
2007, com o objetivo de  reconstituir a  trajetória do
parquet federal em terras goianas e aproximar a
comunidade da instituição.

A Comissão do Memorial, coordenada pelo procurador
da República Daniel de Resende Salgado, é composta
ainda pelo servidor Aldo Rizzo, chefe da Ascom, pela
historiadora e especialista em Gestão de Arquivos,
Simone Aparecida Barbosa, pela servidora Sílvia
Goyany, responsável pelo escritório de projetos, pela
servidora Ivone Rosa e pela chefe da Biblioteca
Sebastião Fleury Curado, Luciana Abrantes. Em outros
momentos, a Comissão teve ainda a participação
dos servidores Joanatha Moreira, Adenício Leles e
Waléria Calçado.

Pró-Memória
O lançamento da Campanha Pró-Memória, ainda em
2007, marcou a primeira fase dos trabalhos da Comissão.
Cartazes foram afixados nos murais da PR/GO, das
Procuradorias da República dos Municípios de
Anápolis e de Rio Verde e em locais estratégicos, como
museus, bibliotecas, universidades e órgãos que
poderiam ajudar a aumentar a abrangência da iniciativa
e a resgatar a memória da instituição. Nesse período,
ocorreram visitas técnicas e pesquisas em
diversos acervos.

Em Brasília, o itinerário da PR/GO realizou buscas na
Biblioteca do Ministério da Justiça, do Supremo
Tribunal Federal e ainda conheceu o Memorial do MPF

instalado na  Procuradoria-Geral da República (PGR). A
Comissão também visitou a cidade de Goiás, que
abrigou a primeira sede da Procuradoria, e com o auxílio
de pesquisadores que prestavam serviço ao Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
encontrou documentos importantes.

No Museu das Bandeiras, foi localizado um pedido de
instauração de inquérito policial  para apurar um
suposto crime de moeda falsa, no caso, uma nota de 20
mil réis. O documento, datado de 1911, é assinado pelo
então procurador da República Sebastião Fleury
Curado. Em visita ao Centro de Documentação (Cedoc)
da Organização Jaime Câmara (OJC),  maior empresa de
comunicação do Centro-Oeste, a Comissão encontrou
uma matéria de capa do jornal O Popular do dia nove
de setembro de 1939, que registra Albatênio Caiado de
Godoi como o procurador regional da República. Foi
por meio desse mesmo veículo de comunicação que o
Memorial conseguiu outro resultado. A família do ex-
procurador Augusto Jungmann, que atuou em Goiás
no século XIX, leu uma nota no jornal que falava sobre
a Campanha Pró-Memória, e procurou o MPF/GO.

A mídia foi importante ainda para outras descobertas.
Pesquisando o arquivo digital da revista Veja, foi
encontrada uma matéria sobre a existência de trabalho
escravo nas grandes fazendas de Goiás e Mato Grosso,
na década de 1960, que menciona o procurador da
República José Pereira da Costa. Na reportagem, ele

Preservação e
resgate da

Memória do
MPF/GO
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Memorial

PESQUISA HISTÓRICA
Acervo de documentos do Museu das Bandeiras na Cidade
de Goiás (da esquerda p/ direita: Simone Barbosa, Luciana
Abrantes, Milena e Sílvia Goyany)

MEMÓRIA
De acordo com relatos orais, este sofá já foi
utilizado no gabinete do PGR em Brasília
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defendia que apenas a mudança de mentalidade desses
fazendeiros poderia solucionar o problema da
exploração da mão de obra. Nos arquivos do Jornal
Goyaz, mantidos no Instituto Histórico e Geográfico
de Goiás (IHGG), a Comissão encontrou, na edição nº
702, publicada em 11 de outubro de 1901, parecer do
procurador Sebastião Fleury Curado. O trabalho da
Comissão do Memorial recebeu elogios até mesmo do
Iphan, por meio do Departamento de Museus e
Centros Culturais.

Memória em vídeo
Além das visitas aos acervos, também ocorreram
encontros com ex-procuradores-chefes, como Nelson
Gomes (1982-1989) e Celso Roberto (1992-1994). Eles
participaram –  com outros procuradores que atuaram
ou ainda atuam na PR/GO - do documentário A Casa
do Povo e de um vídeo institucional, produzido pelo
Memorial em parceria com a produtora
Ideia Produções. No total, foram mais de nove
horas de entrevistas.

Os filmes de 30 e 10 minutos trazem depoimentos sobre
os principais casos em que o MPF em Goiás atuou e
ainda destacam momentos importantes para o
órgão, como a mudança para a nova sede. O
material é usado em eventos em geral, nas iniciativas
do Memorial, como o projeto MPF em Campus e cidadão
Mirim, e nas atividades realizadas junto a novos
servidores e a estagiários.

Espaço próprio
Os anos de 2009 e de 2010 foram fundamentais para a
consolidação e a ampliação das atividades do
Memorial. Apenas com a mudança para o novo prédio
(ver matéria completa na pág. 3), o Memorial passou a
ter um espaço físico exclusivo: aproximadamente 88
m², localizados no segundo pavimento do prédio. O
espaço próprio mostrou que não somente o
MPF, institucionalmente, apóia o projeto, mas
 também que os próprios membros e servidores
abraçaram a iniciativa.

A sala do Memorial abriga, além de documentos
localizados em acervos pesquisados, móveis e objetos
doados por quem integra a PR/GO. Entre os itens
recebidos pela Comissão, está a veste talar que, durante
décadas, serviu aos membros do MPF em Goiás,
doada pelo então procurador-chefe, Marco Túlio de
Oliveira e Silva, que ainda cedeu ao Memorial três
placas de homenagem.

A medalha concedida pelo adido policial suíço no Brasil
ao procurador Daniel de Resende Salgado, em

reconhecimento ao trabalho de persecução contra o
tráfico internacional de seres humanos, atuação com
reflexos naquele país, também foi doada ao Memorial.
O procurador José Rômulo Silva Almeida, que atua na
Procuradoria da República em Sergipe (PR-SE), também
fez uma doação ao Memorial: um cocar confeccionado
pela etnia Xavante.

Um porta-papel da década de 1960, doado pela servidora
Sandra Mara Arantes Moreira, e um aparelho telefônico
com mais de trinta anos, disponibilizado pela servidora
e restauradora Nádia Rosângela, também fazem parte
do acervo. Em um processo realizado em 10 etapas,
totalizando cinco meses de trabalho, ela restaurou a
cadeira doada pela família do procurador Sebastião
Fleury Curado.

Projetos
Com a consolidação do Espaço Memorial na nova sede,
foi possível receber doações para o acervo e fomentar
os laços entre os servidores, os estagiários e os
terceirizados, com a realização de uma série de eventos,
como a Semana da Mulher, a Semana do Servidor,  o
Bazar Natalino e a recepção de novos servidores e
estagiários. O diálogo com a sociedade também foi
estreitado por meio de projetos permanentes, como o
MPF em Campus e o Cidadão Mirim, cujo lançamento
ocorreu de maneira experimental em 2010. Ao longo
daquele ano, o Memorial recebeu 588 visitantes para
participar dessas atividades.

O MPF em Campus foi criado para resgatar as mudanças
pelas quais o Ministério Público Federal em Goiás
passou ao longo da história, desde 1890 até a

DOCUMENTÁRIO
Gravação do vídeo “A Casa do Povo” com o
procurador  da República aposentado Celso
Roberto da Cunha Lima
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Constituição de 1988, que ampliaram as prerrogativas
do parquet federal. Estudantes de Direito de diversas
instituições do estado visitam o Memorial e assistem a
palestras dos procuradores da República, ao vídeo
institucional e ao documentário A Casa do Povo. Em
2009, 335 acadêmicos participaram do projeto e
em 2010, 240.

Para construir uma sociedade mais cidadã, o MPF em
Goiás aposta nas crianças. Para isso, aproveitando o
dia dedicado aos pequenos, lançou, em 2010, a edição
piloto do projeto Cidadão Mirim. Filhos, sobrinhos e
parentes de membros, servidores, estagiários e
terceirizados foram os convidados para aprender, de
uma maneira descontraída, sobre a atuação do MPF . A
estratégia utilizada pela Comissão Memorial foi usar
teatro, com a apresentação da peça A família da Dona
Sabina. Os próprios servidores foram os atores e
mostraram como o MPF está presente na vida de uma
família comum, especialmente, na garantia de direitos
como a acessibilidade e o respeito à diversidade. O
projeto ainda dialogou com a Turminha do MPF,
por meio da exibição de desenho animado e da
distribuição de material.

Empenhados em auxiliar o Memorial, os servidores
também ganham uma atenção especial da Comissão. A
Semana do Servidor foi dedicada a homenageá-los,
seja por meio de um almoço de confraternização, seja
pelas palestras sobre cuidados com saúde ou ainda
pelas brincadeiras e pelas exposições.

"A participação da maioria dos procuradores da
República nos projetos desenvolvidos pelo memorial
e a ótima receptividade que conseguimos ter do
público interno e externo demonstram que o setor está
no caminho certo. Todos os membros e servidores de
outras unidades que visitaram o Memorial ficaram muito
impressionados com o trabalho", destaca o procurador
da República Daniel de Resende Salgado, presidente
da Comissão do Memorial.

Visando à reconstrução histórica, o Memorial encampa
ainda outras frentes de trabalho, também permanentes:
os projetos Memória Fotográfica e História Oral. Os
relatos de ex-membros, de servidores e de ex-servidores,
gravados em vídeo, ainda estão sendo coletados e
devem ajudar a reconstituir a história da PR/GO para
as futuras gerações. As fotos também ajudarão a
relembrar personagens e momentos importantes do
MPF/GO, por meio da organização da Memória
Fotográfica e da formação de um banco de dados. O
projeto é desenvolvido pelo Espaço Memorial em
parceria com a Ascom.

Responsável por relatórios técnicos e laudos
periciais  que subsidiam o trabalho dos
procuradores, a Assessoria Técnico-Pericial

(Asstec/PRGO) do MPF em Goiás, coordenada pelo
procurador Helio Telho, atendeu 243 solicitações ao
longo de 2010. Foram realizadas consultas, relatórios
técnicos, pareceres e laudos periciais e perícias externas
em cinco áreas temáticas principais: arquitetura,
economia/contabilidade, meio ambiente, engenharia
agronômica e engenharia civil.

A Asstec é composta por cinco servidores: Cristiano
Irineu de Sousa Carrijo (arquitetura), Eloísa
Arminda Duarte Batista (meio ambiente), Fernando
Nato de Souza Machado (engenharia civil),
Haroldo Veloso de Oliveira (agronomia) e José Adriles
Faria (contabilidade).

Balanço
Ao longo do ano de 2010, os trabalhos realizados
somaram 219 dias em atividades ou perícias externas,
que resultaram em 28 laudos periciais, 128 pareceres
periciais e 43 relatórios técnicos, além de
cinco consultas como assessores técnicos a
procuradores da República.

O prazo médio de atendimento em relação a 2009 foi
reduzido em quatro áreas. O tempo para a entrega de
solicitação envolvendo questões ambientais caiu de
83 para 29 dias. Na área de engenharia civil, as atividades
demoraram, em média, 43 dias para serem finalizadas,
dez  a menos do que no último ano. Trabalhos
envolvendo economia/contabilidade ficaram prontos
em 15 dias e solicitações referentes a engenharia
agronômica foram atendidas em até cinco dias.

Asstec atende
mais de 240

solicitações em
2010

Assessoria Técnica

Área Temática

Arquitetura 33

Economia / Contabilidade 87

Meio Ambiente 37

Engenharia Agronômica 55

Engenharia Civil 31

Total 243

Solicit. Atendidas
em 2010
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A Assessoria de Análise e Pesquisa (Asspa/
PRGO) do Ministério Público Federal em Goiás
(MPF/GO) ultrapassou a marca de 3.500

pesquisas nos quatro primeiros anos de existência. Os
dados obtidos pela Assessoria são usados para auxiliar
os procuradores da República no processamento de
informações que possam contribuir para subsidiar a
instrução de processos e investigações.

De 2007 a abril de 2009, período em que ainda
funcionava na Procuradoria da República do Município
de Anápolis (PRM de Anápolis), a Asspa realizou 88
buscas. De maio a dezembro de 2009, quando foi
transferida para a nova sede do MPF/GO, a Assessoria
realizou 1.404 buscas. Em 2010, a quantidade de
pesquisas cresceu mais de 50% em relação ao ano
anterior, chegando a 2.137.

A Asspa/PRGO possui   acesso a
mais de 20 sistemas e
bancos de dados
públicos e,
por

meio de
pesquisas e

análises, gera
conhecimentos importantes

sobre pessoas, empresas, bens. É
possível, por exemplo, encontrar antecedentes

criminais de determinado indivíduo, acessar os
cadastros de passaportes e ainda a cadeia
dominial de veículos.

Na prática, a Asspa, tanto pelo acesso a esses bancos
de dados quanto pelo poder de requisição de seus
membros, estruturou uma unidade em que o conjunto
de informações está canalizado em um só lugar. Assim,
a produção de conhecimentos estratégicos aos

Análise e
Pesquisa a
serviço da

Procuradoria da
República em

Goiás

Asspa - PR/GO
procuradores da República é garantida, de
modo organizado e integrado, por meio de relatórios
digitais ou impressos.

A Assessoria possui duas atribuições: pesquisa e
análise dos dados coletados.  Atualmente, a Asspa/
PRGO realiza predominantemente pesquisas. Em alguns
casos, entretanto, avança na análise e na gestão de
informações, em especial, no que diz respeito ao
consumo de pornografia infantil via web e ao
relacionamento de informações. Os dados obtidos
auxiliam no enfrentamento à criminalidade e à
improbidade administrativa.

Eficiência e independência
A principal vantagem da gestão de informação é a
eficiência, com atendimento imediato,  a segurança e o
sigilo do

sistema, a celeridade e a fluência dos processos, a
prevenção de ilícitos, além da desnecessidade de
requisição de informações externas. “Hoje as
informações que recebemos são mais trabalhadas
dentro da própria instituição, o que confere mais
celeridade à nossa atuação. Antigamente, éramos mais
dependentes de outros órgãos”, compara o procurador
da República Daniel Salgado, que coordenou a Asspa
de 2007 a setembro de 2011.

Com a mudança para a nova sede, dois servidores foram
designados para a Asspa/PRGO: a analista de
documentação Martha Izabel de Souza Duarte e o
técnico em informática Itamar Borges de Souza. Hoje a
Assessoria também conta com o trabalho e apoio do
servidor Leonardo Almeida Peixoto.

De 2007 a 2010,
a Asspa realizou mais
de 3.500 pesquisas e

avança na análise e na
gestão de informações,
atuando para conferir
maior independência

investigativa ao
Ministério Público
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Biblioteca do
MPF/GO tem mais

de 13 mil obras
em acervo

Criada em 1º de junho de 1983, na gestão do
procurador-chefe Nelson Gomes da Silva, a
Biblioteca da Procuradoria da República em

Goiás recebeu o nome de “Biblioteca Sebastião Fleury
Curado” em homenagem a um dos procuradores mais
atuantes do início do período republicano. À época de
sua inauguração, a Procuradoria funcionava no prédio
da Portobrás, na Avenida 85, em Goiânia. Hoje, a
Biblioteca tem um vasto acervo jurídico, com mais de
13mil obras cadastradas.

Os serviços prestados pela biblioteca pautam-se,
principalmente, por três aspectos: apoio ao estudo, à
pesquisa e à tomada de decisões. Entre os serviços
oferecidos pelo setor estão: empréstimo e consulta ao
acervo; orientação ao usuário; orientação inerente à
normalização bibliográfica; atendimento ao público por
meio de pesquisa, levantamentos bibliográficos e de
jurisprudência e localização de íntegras; atendimento
à Rede de Bibliotecas do Ministério Público Federal
(RBMPF); editoração, produção e envio de documentos
impressos e eletrônicos; divulgação de novas
aquisições por meio do serviço de alerta.

Números
As verbas liberadas pela Administração da PR/GO para
a aquisição de livros são utilizadas para atender às
Procuradorias da República nos municípios de Rio
Verde e Anápolis e para enriquecer e atualizar o acervo
do órgão. Se forem considerados os acervos
constantes das PRMs, a Biblioteca possui hoje um total
cadastrado de 13.542 exemplares de material
predominantemente jurídico. Em 2008, eram 11.139; em
2009, esse número subiu para 12.234. A base de dados
da RBMPF está disponível para consulta na página da
Biblioteca  na intranet.S
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Biblioteca

Serviço
A Biblioteca da PR/GO é aberta ao público interno das
8h às 19h, de segunda a sexta-feira. Além de atender
procuradores, servidores e estagiários do MPF/GO, a
instituição é aberta ainda ao público externo. Nesse
caso, o serviço é disponível das 13h às 19h.

Em 2010, a Biblioteca prestou 6.211 atendimentos aos
usuários internos, incluindo consultas, empréstimos,
suporte à pesquisa, localização e envio de documentos
aos usuários. Também prestou atendimento a 400
usuários externos. Naquele ano, foram realizados 2.854
empréstimos, 2.887 devoluções e 1.528 renovações.

INAUGURAÇÃO
Solenidade ocorreu em 1983. Na foto, o então
procurador-chefe Nelson Gomes da Silva
discursa para os presentes

ACERVO
Além dos procuradores, servidores e

estagiários,  a Biblioteca Sebastião Fleury
atende também ao público externo

Números do acervo:
Até 2008, eram 11.139;

em 2009, passou para 12.234;
e, ao final de 2010, já havia mais de

13.000 obras catalogadas.



Transparência e Ação - Goiânia, ano I, n° 1, 2011 45

Arquivo

Política
arquivística da

PR/GO é pioneira

A PR/GO já está preparada para a implementação
da gestão do patrimônio documental, política
que foi instituída no MPF pela Portaria/PGR

nº 119/2010. Além disso, a Seção de Documentação
Arquivística (Seda) foi legitimada e inserida na
estrutura organizacional da PR de Goiás, por meio da
Portaria/PRGO nº 35, de 17 de dezembro de 2003. Essa
Portaria aprovou, ainda, o Regulamento Interno da
Seda, no qual estão disciplinadas normas de

organização e controle para o funcionamento da Seção.
Inicialmente a Seda esteve vinculada à Coordenadoria
de Administração da PR/GO, mas, desde 2006, passou
a fazer parte da estrutura organizacional da
Coordenadoria Jurídica.

A Seção abriga todos os documentos arquivísticos
produzidos ou recebidos pela instituição. Os
documentos mais antigos datam da década de 1950. O
acervo documental é constituído por aproximadamente
500 metros lineares de documentos textuais de
caráter administrativo (arquivo intermediário) e de valor
histórico-cultural (arquivo permanente).

Os documentos históricos constituem 10% do acervo
documental. Atualmente, 35 setores da PR/GO
transferem documentos para a Seda, o que abrange
a documentação inerente às atividades fim e

meio da instituição.

A Seda desenvolve as atividades de
recebimento, de arquivamento, de guarda e
de preservação dos documentos
arquivísticos da instituição. Após o devido
tratamento técnico, a documentação é
classificada de acordo com as áreas de
atuação do MPF/GO, organizada em ordem
cronológica, acondicionada em caixas
“poliondas” e armazenada nas estantes do
acervo documental.

Os documentos transferidos para a Seda
permanecem arquivados para consultas por
um tempo determinado. A análise e a
avaliação dos documentos serão realizadas
pela Subcomissão Permanente de Gestão do
Patrimônio Documental (SUB-GPAD),
instituída na PR/GO pela Portaria nº 115/2011.
Nessa fase, serão determinados os prazos de
guarda e a destinação final dos documentos,
em que poderão ser eliminados ou recolhidos
para guarda permanente.

Servidores lotados em outros órgãos públicos
já visitaram o acervo documental da
Procuradoria. Foram apresentadas, durante
as visitas técnicas, a estrutura dos arquivos
deslizantes e as rotinas desenvolvidas pela
respectiva Seção, especialmente o método
de arquivamento dos documentos.

DOCUMENTOS
A guarda de documentos pela Seção
de Documentação Arquivística segue
recomendações técnicas
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PR/GO executa
orçamento

de R$ 4,1 mi
em 2010

A Procuradoria da República em Goiás executou
um orçamento de R$ 4,1 milhões durante o ano
de 2010. Com custeio, foram gastos R$ 3,53

milhões. Com investimento, os gastos foram de R$ 570
mil. Desses recursos, R$ 250 mil de custeio e R$ 2 mil de
capital foram executados pela Procuradoria da
República em Anápolis e R$ 330 mil de custeio e R$ 6
mil de capital, pela Procuradoria da República em
Rio Verde.

Administração
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De todos os recursos empenhados, 81% foram
liquidados e pagos no mesmo exercício. O restante dos
recursos (19%) foi inscrito em “restos a pagar”. Ao
detalhar a execução orçamentária em grupos de
natureza, têm-se: custeio – 91% pagos e 9% inscritos
em “restos a pagar”; investimento – 22% pagos e 78%
inscritos em “restos a pagar”.

Cerca de 50% de todos os recursos foram gastos
com locação de mão de obra; 26%, com serviços de
pessoa jurídica; 14%, com aquisição de equipamentos
e materiais permanentes e 11%, com outros
elementos de despesa.

Excluindo-se os gastos com o Programa de Saúde e
Assistência do Servidor (Plan-Assiste), cerca de
70% dos gastos de custeio concentraram-se em
vigilância, limpeza, energia elétrica e serviço
de apoio administrativo.

 Ordem    Natureza                          Valor

    1º             Vigilância                         R$ 1.216.651,80
    2º              Limpeza                              R$ 380.057,22
    3º              Energia Elétrica                 R$ 286.993,84
    4º              Apoio Administrativo          R$ 249.304,34
    5º             Copa e Cozinha                  R$ 133.138,52
    6º             Telefone                               R$ 108.798,52
    7º              Locação de Imóvel              R$ 98.157,68
    8º               Material de Informática        R$ 68.346,45
    9º              Treinamento                          R$ 63.743,22
   10º              Material de Expediente        R$ 42.644,27

Tabela 3: Natureza de Despesa

 Cod.      Elemento                     Empenhado

   37   Locação de Mão de Obra       R$ 2.008.582,36
    39   Serviços de Pessoa Jurídica  R$ 1.050.273,89
    52   Equip. e Material Permanente  R$ 575.987,74
    30   Material de Consumo                 R$ 217.541,75
    36   Serviços de Pessoa Física       R$ 193.832,58
    47   Obrigações Tributárias                R$ 34.800,54
    93    Indenizações e Restituições      R$ 12.186,05
    92    Despesas de Exerc. Anteriores R$ 11.934,80

  TOTAL     R$ 4.105.139,71
Tabela 2: Elemento de Despesa

investimentocusteio

86%

14%

Gráfico 1: Execução Orçamentária

Empenhado Pago Restos a pagar

Custeio Investimento

R$4.000.000

R$1.500.000
R$1.000.000

R$3.500.000

R$2.000.000
R$2.500.000
R$3.000.000

R$0
R$500.000

Tabela 1: Execução
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Implantação do
pregão eletrônico:

agilidade,
transparência e

economia

O Setor de Licitações e Contratos é unidade
integrante e imprescindível da Administração
da PR/GO. É um instrumento fundamental para

tornar possível a aquisição de bens e a contratação de
serviços necessários ao desempenho das atividades
meio e fim. Dessa forma, é possível concretizar a
prestação de um serviço público de qualidade e cumprir
a missão constitucional do MPF.

Até o início do ano de 2010, a PR/GO realizava as
licitações da modalidade pregão na forma presencial.
Com o avanço tecnológico e a avaliação de que o
pregão eletrônico confere maior transparência,
celeridade, economicidade e efetividade aos processos
licitatórios, em setembro de 2009, servidores do MPF
lotados na PR/GO foram capacitados para entender o
procedimento do pregão eletrônico e aprender a operar
o sistema. De início, simularam operações no aplicativo
pela opção “treinamento”. Em seguida, implementou-
se a modalidade do pregão eletrônico mediante adesão
ao sistema Comprasnet.

Desse esforço conjunto resultou, em 27 de julho de
2010, a primeira sessão de pregão eletrônico,
objetivando a aquisição de material de expediente e
suprimento de informática. Desde então, foram
realizados doze pregões eletrônicos.

O fato de todo o procedimento ser eletrônico garante a
indubitável economia com a redução de custos
operacionais do processo. Além disso, possibilita
propostas mais vantajosas à administração. Os
fornecedores não precisam se deslocar para tentar
vender ao governo. Ao contrário do que ocorre nas
outras modalidades, o fornecedor só apresenta
documentação pertinente caso seja o detentor
do menor preço.

Licitações

 Gerenciamento
de ideias

A gestão administrativa da PR/GO está pautada
em uma série de valores, tais como: eficiência,
transparência, agilidade e economicidade. Com

o objetivo de garantir e de contribuir para a execução
desses valores, foi instituído, em junho de 2010, pelo
chefe da Procuradoria, o Escritório de Projetos. Esse
setor tem a finalidade de definir e divulgar
procedimentos, ferramentas e metodologias voltados
ao gerenciamento de projetos na Casa.

A ideologia do Escritório foi transmitida a diversos
servidores. Dezesseis profissionais da PR/GO
participaram do curso “Gestão de Projetos”. Esses
servidores, certamente, passarão a contribuir
de forma mais efetiva para o aprimoramento da
gestão administrativa.

No curto período de funcionamento do Escritório, os
projetos desenvolvidos já contabilizaram resultados
bastante positivos. O Projeto Reciclar, por exemplo,
instituiu a coleta seletiva na PR/GO e reduziu o consumo
de copos descartáveis e de papel A4. O “Reciclar” é um
projeto de adoção de medidas administrativas para
minimizar os impactos ambientais negativos gerados
durante a jornada de trabalho.

Escritório de Projetos

Também foram criados e monitorados os
seguintes projetos:
- Projeto Sustentabilidade – identificação de bens,
de serviços e de rotinas de trabalho que possam ser
adequados à boa prática socioambiental e introdução
desses critérios nos editais de licitação;

- Projeto E-Proc – integração e compatibilização das
atividades da PR/GO com o Sistema de Processo
Judicial Eletrônico do TRF da 1ª Região;

- Projeto Novo Portal – criação de novo sítio na
internet, mais moderno e de fácil acesso, de modo a
propiciar ao cidadão o melhor atendimento (concluído
em junho de 2011);

- Projeto Revista MPF/PRGO “Transparência
e Ação” – divulgação das ações/atividades
desenvolvidas no âmbito do MPF/GO, com o objetivo de
incrementar a política de transparência da Instituição.
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BEM-ESTAR
Ginástica laboral nas dependências da PR/GO

Em 2010, o NRH
capacitou 85
servidores e

executou
verbas de quase

R$ 70 mil

Metas cumpridas

O Núcleo de Recursos Humanos (NRH) do MPF/
GO cumpriu as metas estabelecidas em 2010 –
capacitar 60% dos servidores da Casa e

executar 100% dos recursos destinados para a
Procuradoria da República em Goiás – de maneira
satisfatória. Foram executados R$ 69.949,16 da cota de
R$ 63.743,22 disponibilizada para a Unidade, sendo
necessário um reforço de  R$ 6.205,94. Dos
quase R$ 70 mil investidos, 46% foram
destinados para a área administrativa;
20%, para a informática; outros 20%, para
cursos em geral; e os 14% restantes,
para a jurídica.

Dos 142 servidores, 85 receberam
capacitação. Destaque para cinco cursos
realizados na modalidade in company:
“Gestão de Projetos”, “Elaboração de Termo de
Referência”, “Sistema Operacional GNU/LINUX”,
“Produção de Textos e Redação Oficial” e a palestra
“De Gerente a Líder – Como criar uma liderança
baseada em valores”.

No entanto, a Instituição não se preocupa apenas com
a capacitação profissional, mas também com o bem-
estar físico e psicológico dos servidores. Em vista
disso, o fisioterapeuta Ricardo Santiago Jabur foi
contratado para ministrar aulas de ginástica laboral,
realizadas nas dependências da PR/GO. Os exercícios
diminuem o nível de sedentarismo, deixando os
funcionários mais saudáveis, dispostos e animados.

A partir de maio do último ano, quase 190 horas de
sessões, que eram realizadas às segundas, quartas e
sextas, foram oferecidas. Em média, 45 servidores
participavam por dia e, pelo menos, 30 frequentaram
todas as aulas.

A servidora Renata Kuroki Kawamoto Kuwae chefiou
o NRH na gestão 2009-2010. A equipe de trabalho
também foi composta pelas servidoras Adriana Talone,
Maria Antônia Barbosa e Valéria Rodrigues da Cunha.

Ambientação
Em novembro do ano passado, a PR/GO iniciou um
programa de ambientação para novos servidores,
realizado durante dois dias. Na ocasião, ocorreu a
primeira posse nacional dos aprovados no 6º Concurso

Público para servidores no Ministério
Público da União (MPU). Com os
familiares, eles acompanharam a
transmissão do discurso do Procurador
Geral da República (PGR), uma palestra
com o  procurador da República Hélio
Telho Corrêa Filho e ainda fizeram um
tour pela Casa Azul.

Para conhecerem a história do MPF, os
novos servidores assistiram ao documentário
institucional A Casa do Povo e receberam orientação
do coordenador de Administração Djalma Leandro
Júnior, da chefe do Núcleo de Recursos Humanos, de
representantes do Programa de Saúde e Assistência
Social do Ministério Público Federal (Plan-Assiste),
do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU
(Sinasempu) e da Associação dos Servidores do
Ministério Público da União (Assempu).
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Coordenadoria Jurídica

Novo sistema
unificado de

movimentação
processual

Por meio de suas atividades, a Coordenadoria
Jurídica da Procuradoria da República em Goiás
(PR/GO) realiza um serviço fundamental ao

Ministério Público Federal no estado. Esse setor  tem
a importante função de prestar um suporte técnico-
administrativo à atividade-fim do órgão.

A Coordenadoria Jurídica é responsável pelas
atividades de registro e distribuição de autos judiciais
e extrajudiciais. Nos anos de 2009 e 2010, o setor
distribuiu cerca de 100 mil autos e peças de informação
oriundas de todos os ofícios do MPF/GO.

Na Coordenadoria, em 2009, entraram 51.490 peças e
saíram 51.467. No ano de 2010, entraram 41.245 e saíram
41.232 documentos. Por ofícios, no biênio 2009/2010, a
quantidade de peças de informação (PI) distribuídas
foi a seguinte: 2.580 (criminal), 605 (Núcleo de Combate
à Corrupção), 1.512 (Núcleo da Tutela Coletiva) e 142
(Ofício Aparecida de Goiânia).

AMBIENTAÇÃO
Procurador  da República Helio Telho fala para
os novos servidores e familiares

ESTÁGIO
Em 2010, foi realizado o processo
seletivo para preenchimento das vagas
para estágio na área de comunicação

Além disso, a Coordenadoria Jurídica desempenha uma
série de atribuições cartorárias e, ainda, cuida do
armazenamento do acervo documental da Procuradoria.
Para cumprir com tais funções, o setor está dividido

Dos oito nomeados para o cargo de Técnico
Administrativo, quatro tomaram posse em 19 de
novembro e outros três foram empossados até 23 de
dezembro de 2010. Um não compareceu dentro do prazo
legal de 30 dias.

Processos seletivos
Em 2010, o NRH foi responsável pela execução de
quatro processos seletivos para o ingresso de
estudantes de instituições de ensino superior
conveniadas com a PR/GO. Foram selecionados
acadêmicos para o programa de estágio do MPF nas
áreas de administração, biblioteconomia,  comunicação
social e direito, além do certame para estagiários da
área jurídica para a PRM/Rio Verde. O processo seletivo
para estagiários de Direito recebeu, no total, 951
inscrições, sendo 864 para Goiânia e 87 para Anápolis.
O estágio – que tem carga horária de 20 horas semanais
– tem duração de até 1 ano, prorrogável por dois.

Movimentação Processual
da Coordenadoria Jurídica
- Consolidado 2009/2010 -

2010
2009
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Administrar o fluxo de informações sobre a
Instituição e tornar públicos os atos do
Ministério Público Federal. Grosso modo,

assim podem ser resumidas as principais funções da
Assessoria de Comunicação (Ascom) da Procuradoria
da República em Goiás. Além disso, o setor – que existe
desde 1998 – realiza uma série de outras atribuições
sempre com o objetivo de garantir, da melhor maneira
possível, uma comunicação de qualidade tanto para o
público interno quanto para o externo.

A Ascom se encarrega de divulgar as informações
sobre os atos do Ministério Público Federal em Goiás
de interesse público. Dessa forma, dá publicidade às
ações civis e denúncias ajuizadas, às recomendações
expedidas, aos termos de ajustamento de conduta
celebrados, aos inquéritos instaurados, além de outros
instrumentos exercidos por todos os procuradores da
República lotados em Goiânia e nas PRMs no estado.
Também divulga à sociedade os resultados de
processos movidos pelo órgão. A publicidade ocorre
ainda por meio do site da Procuradoria.

História
A Ascom trabalha diretamente com os veículos
jornalísticos de Goiás e do Brasil. Todas as informações
que merecem publicidade são enviadas à imprensa
diariamente. Não foi, todavia, sempre assim. Até o ano
de 1998, não havia, na Procuradoria, uma área que
tratasse exclusivamente do relacionamento com a
imprensa. Os jornalistas ligavam para a PR/GO e os
próprios servidores e procuradores os atendiam.

Para facilitar esse atendimento, a então procuradora-
chefe Mariane Guimarães passou ao servidor Aldo
Rizzo a tarefa de centralizar o atendimento à imprensa.
Assim, em 2001, começaram a ser escritos os textos
jornalísticos. Em 2005, criou-se, oficialmente, a Ascom.
“A PR/GO foi uma das pioneiras a ter servidor
específico para intermediar o órgão com a imprensa”,
explica Aldo, atual chefe do setor.

Atribuições
Só no ano passado, foram elaborados mais de 235
releases – notícias encaminhadas à imprensa e
publicadas no site. Desde 2001, a Ascom já escreveu

Por uma
comunicação

efetiva

em cinco subunidades: Núcleo de Acompanhamento
em Atividades Criminais, Núcleo de Acompanhamento
em Atividades Cíveis, Núcleo de Tutela Coletiva, Seção
Jurídica I e Seção Jurídica II. Doze servidores integram
a equipe de pessoal da Jurídica.

De acordo com o coordenador jurídico Emerson
Martins, “no biênio 2009/2010, as atividades da
Coordenadoria Jurídica foram marcadas pela
implantação do novo sistema informatizado de
movimentação processual – o Sistema Único – e pela
mudança para as novas instalações da PRGO, o que
contribuiu para conferir mais eficiência ao trabalho
desenvolvido por essa unidade”.

Único
O sistema Único foi implementado na gestão do então
coordenador jurídico Jaime Ferreira. Na época, ele deu
entrevista ao jornal interno da PR/GO, quando disse
acreditar que o MPF passaria a ter uma ferramenta que
colocaria a Instituição na vanguarda dos órgãos
públicos. Ele analisou: “Com o venturo sistema Único,
poderemos cadastrar de uma forma, no mínimo,
satisfatória, todos os documentos, reclamações,
procedimentos administrativos, processos judiciais,
entre outros registros, que se aportarem em nossas
Unidades. Tais registros ficarão disponíveis para todas
as Procuradorias da República no país, haja vista que
o indigitado Sistema é ‘rodado’ via internet. Com
certeza, nossos registros terão maior credibilidade e,
assim, poderemos prestar um melhor serviço aos
nossos demandados, sem descurar que os membros
do MPF não mais laborarão em procedimentos
repetidos, sob o risco de decisões conflitantes, já que
as pesquisas no novo Sistema indicarão os casos em
duplicidade em nossa Unidade Ministerial e no próprio
MPF como um todo”.

Antes do sistema Único, o MPF/GO trabalhava com
uma plataforma conhecida como Sisdados,
desenvolvida por sua Coordenadoria de Informática.
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COMUNICAÇÃO
O portfólio de produtos da Ascom PR/GO é
formado, entre outros, por revistas, informativos,
releases e sites

mais de 1,1 mil textos, todos com o objetivo de informar
à sociedade as ações do MPF em Goiás.

Outra atribuição da Ascom é viabilizar a comunicação
interna. Para isso, a Assessoria produz semanalmente
um veículo que traz informações institucionais e
administrativas. O “PR/GO Informa” é divulgado a
todo o pessoal do MPF/GO por meio de e-mail. Além
disso, o informativo é impresso e afixado nos dois
elevadores do prédio. Já foram elaboradas mais de
 300 edições.

A Assessoria de Comunicação também se encarrega
de dar o feedback ao MPF/GO sobre o que a imprensa
divulga a respeito do órgão. Uma lista com todas as
matérias que saem nos principais veículos de
comunicação de Goiás e do Brasil é disponibilizada
diariamente na intranet. Para tornar o processo ainda
mais eficaz, os procuradores recebem, via e-mail, o
Clipping Dirigido, uma versão do Clipping com as
reportagens que interessam especificamente às suas
áreas de atuação. Somente nos três últimos meses de
2010, foram enviados mais de 140 Clippings Dirigidos
aos procuradores.

Além de atender aos jornalistas, de elaborar releases,
de produzir o informativo semanal e de fazer o
levantamento do que a mídia divulga sobre o MPF/PR-
GO, a Ascom também produz as entrevistas coletivas,
faz a cobertura fotográfica dos eventos internos e
externos, desenvolve hotsites e cria cartazes e folderes.
A Assessoria também trabalha no projeto gráfico,
diagramação e reportagens da revista Fato Típico –
publicação oficial do Núcleo de Persecução Criminal –
e da revista MPF/GO Transparência e Ação.

Seja elaborando os produtos voltados para o público
interno, seja divulgando para a imprensa e para a
sociedade as ações do MPF/GO, a Ascom presta um
serviço cujo fim único é melhorar, cada vez mais, a
comunicação. Se o MPF é a “Casa do Povo”, por meio
de suas funções, a Ascom trabalha para levar à
sociedade o que ela deve saber sobre o órgão que
defende e protege seus direitos.
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Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Goiás

Endereço: Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista,
Quadra G, Lote 2, Park Lozandes - Goiânia - Goiás

CEP: 74884-120
Fone: (62) 3243-5400

Internet: www.prgo.mpf.gov.br
Twitter: http://twitter.com/mpf_go



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


