
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA  EM GOIÁS

3º OFÍCIO DO NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N°

PORTARIA Nº 137, DE 30 DE JUNHO  DE 2017

O Procurador da República que esta subscreve, no uso de

suas atribuições constitucionais e legais, em exercício  no  3º  Ofício  do

Núcleo de Tutela Coletiva da Procuradoria da República em Goiás,

CONSIDERANDO  que  Ministério  Público Federal é

instituição permanente, essencial  à função jurisdicional  do Estado,

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e

dos interesses sociais e individuais indisponíveis,  segundo o artigo

127, caput,  da Constituição Federal;  e o artigo 5º, inciso I,  da Lei

Complementar nº 75/1993;

CONSIDERANDO  que  e  função institucional  do Ministério

Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância

pública aos direitos assegurados constitucionalmente,  de acordo com

artigo 129, inciso II,  da Carta Magna; e artigo 5º, inciso V, da Lei

Complementar nº 75/1993;

CONSIDERANDO  que,  no  exercício das suas funções

institucionais ,  cabe ao Ministério Público Federal promover diversas

medidas, dentre as quais: instaurar inquérito civi l  público; promover
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ação civi l  pública, ação penal,  ação decorrente de improbidade

administrativa; expedir notif icações e recomendações; requisitar

dil igências, exames, perícias,  documentos, instauração de

procedimentos administrativos etc., em face de pessoas físicas e

jurídicas, privadas ou públicas, inclusive suas autoridades, visando à

proteção ou recuperação da integridade do patrimônio público e social,

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,  à luz do

artigo 129, incisos I ao IX, da Constituição Federal;  dos artigos 5°,

incisos I ao VI, 6º, incisos I ao XX, e 8º, incisos I ao IX, da Lei

Complementar n° 75/93; da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior

do Ministério Público Federal e da Resolução nº 23/07 do Conselho

Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO  as  notícias  extraídas  da  imprensa

nacional  e  goiana,  relativamente  a  fatos  acontecidos  durante  evento

paredista,  chamado  pelos  seus  organizadores  de  “greve  geral”,  que

aconteceu no último dia 28 de abri l  de 2017, em anexo;

CONSIDERANDO  que,  durante  o  referido  evento,  pública  e

notoriamente,  aconteceram  diversas  práticas  il ícitas,  por  exemplo:

bloqueios  de  rodovias  federais  e  estaduais,  bem  como  de  ruas  nas

cidades  atingidas,  com  queimas  de  pneus  e  outros  objetos;  piquetes

nos  acessos  de  entradas  e  saídas  de  veículos  de  transporte  público;

agressões,  ameaças,  constrangimentos  depredação  de  patrimônio

público  e  privado  etc.,  resultando  grande  número  de  brasileiros

prejudicados no exercício  dos seus direitos  fundamentais  à  integridade

pessoal  e  patrimonial,  à  segurança pública,  à  locomoção,  à  associação

e reunião pacífica, ao trabalho etc.;
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CONSIDERANDO  que  tais  fatos  podem  caracterizar  graves

ofensas  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro,  especialmente  às

disposições  da  Constituição  Federal,  artigos  1º,  incisos  I,  II I,  IV,  5º,

caput, incisos II,  XV, XVI, XVII, 6º . Violações as quais podem configurar

i l ícitos  civis,  previstos  nos artigos  186 e 187 do Código Civil ;  e,  ainda,

infrações  penais  tipif icadas  nos  artigos  146,  147,  197,  198,  199,  200,

286, 287, 288, 288-A etc.;

CONSIDERANDO  que,  vistos  os  fatos  acima  aludidos,  além

de  todo  o  histórico  dos  últimos  3  anos,  especialmente  as  grandes

manifestações  sociais  e  protestos  que  aconteceram  no  Brasil  a  partir

de  junho  de  2013,  tem-se  observado  sistemáticos  confli tos  envolvendo

pessoas participantes desses atos e as forças de segurança pública; no

mais das vezes, culminando em graves prejuízos a amplas parcelas das

populações  das  cidades  atingidas;  as  quais,  corriqueiramente,  não têm

os  seus  mencionados  direitos  fundamentais  sequer  considerados,

malgrado  sejam  sempre  convocadas  a  pagar  pelos  prejuízos  sofridos,

direta ou indiretamente;

CONSIDERANDO  que,  nesse  contexto,  justif ica-se  a

atuação  do  Ministério  Público  Federal,  com o  objetivo  de  identif icar  as

causas  que  têm dado  ensejo  aos  confli tos  ocorridos  em manifestações

sociais,  protestos  etc.,  bem  como  seus  responsáveis,  por  ação  ou

omissão  il ícita,  sejam  entes  públicos  ou  privados;  a  fim  de  sustentar

eventuais ações ministeriais,

RESOLVE  instaurar  inquérito  civi l  público,  visando  apurar

ações  ou  omissões  i l ícitas  da  União,  do  Estado  de  Goiás,  de

organizações  da  sociedade  civi l  e  “movimentos  sociais”,  relativamente

à  organização,  promoção,  execução  e  segurança  de  “manifestações
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sociais”,  “protestos”,  “movimentos  paredistas”,  “greves”  etc.,  no

território goiano. 

DETERMINA, desde já:

a)  autue-se  esta  portaria  como  ato  inaugural  do  inquérito

civi l  público,  instruindo-o  com  os  documentos  anexos,  vinculando-o

administrativamente  ao  3º  Ofício  do  Núcleo  de  Tutela  Coletiva  desta

Procuradoria  da  República  em  Goiás,  à  matéria  da  1ª  Câmara  de

Coordenação  e  Revisão  e  à  Procuradoria  Federal  dos  Direitos  do

Cidadão;

b)  designe-se  audiência  pública,  a  se  realizar  no  dia  31  de

agosto  de  2017,  na  Procuradoria  da  República  em  Goiás,  para  coleta

de  elementos  aptos  a  instruir  este  inquérito,  expedindo-se  edital

pertinente;

c) oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de

Goiás,  à  Superintendência  Regional  da  Polícia  Rodoviária  Federal  no

Estado  de  Goiás,  informando-lhes  a  designação  da  audiência  pública,

bem como lhes solicitando designação à Procuradoria  da República em

Goiás,  até  o  dia  5  de  agosto  de  2017,  de  seus  agentes  qualif icados

tecnicamente, para relatar fatos e expor,  em nome do respectivo órgão,

dificuldades  encontradas,  problemas  identif icados,  propostas  de

solução  etc.,  concernentemente  aos  confl i tos  que  se  sucedem  durante

a  organização  e  realização  de  “manifestações  sociais”,  “protestos”,

“movimentos  paredistas”,  “greves”  etc.,  no  território  goiano,

especialmente para os órgãos de segurança pública;

d)  oficie-se  à  Confederação  Nacional  de  Transportes,  à

Confederação  Nacional  de  Agricultura  e  Confederação  Nacional  da
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Indústria,  informando-lhes  a  designação  da  audiência  pública,  bem

como  lhes  solicitando  designação  à  Procuradoria  da  República  em

Goiás,  até  o  dia  5  de  agosto  de  2017,  de  representante  dessas

entidades,  para  relatar  fatos  e  expor  dif iculdades  encontradas,

problemas  identif icados,  propostas  de  solução  etc.,  correspondentes

aos confli tos que têm acontecido durante a organização e realização de

“manifestações  sociais”,  “protestos”,  “movimentos  paredistas”,  “greves”

etc., sobretudo para os setores que representam;

 e)  oficie-se  à  Associação  Brasileira  de  Imprensa,  à

Associação  Nacional  de  Jornais,  informando-lhes  a  designação  da

audiência  pública,  bem  como  lhes  solicitando  designação  à

Procuradoria da República em Goiás, até o dia 5 de agosto de 2017, de

representante dessas entidades,  para relatar  fatos e expor  dif iculdades

encontradas,  problemas  identif icados,  propostas  de  solução  etc.,

relativamente  aos  confl i tos  que  se  verif icam  durante  a  organização  e

realização  de  “manifestações  sociais”,  “protestos”,  “movimentos

paredistas”,  “greves”  etc.,  especialmente  para  a  atividade  de  veículos

de imprensa e jornalistas;

f)  oficie-se  aos  “movimentos  sociais”:  “Movimento  Brasil

Livre”,  “Movimento  Vem  Pra  Rua”,  informando-lhes  a  designação  da

audiência  pública,  bem  como  lhes  solicitando  designação  à

Procuradoria da República em Goiás, até o dia 5 de agosto de 2017, de

representante  desses  entes,  para  relatar  fatos  e  expor  dif iculdades

encontradas,  problemas  identif icados,  propostas  de  solução  etc.,

alusivos  aos  confli tos  que  acontecem  durante  a  organização  e

realização  de  “manifestações  sociais”,  “protestos”,  “movimentos

paredistas”,  “greves” etc.,  principalmente para os “movimentos sociais”;

e
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g)  oficie-se  ao  Gabinete  de  Segurança  Institucional  da

Presidência  da  República,   informando-lhe  a  designação  da  audiência

pública,  bem  como  lhe  solicitando  designação  à  Procuradoria  da

República  em  Goiás,  até  o  dia  5  de  agosto  de  2017,  de  seus  agentes

qualif icados  tecnicamente,  para  relatar  fatos  e  expor,  em  nome  do

respectivo  órgão,  dif iculdades  encontradas,  problemas  identif icados,

propostas  de  solução  etc.,  concernentemente  aos  confl i tos  que  se

sucedem  durante  a  organização  e  realização  de  “manifestações

sociais”,  “protestos”,  “movimentos  paredistas”,  “greves”  etc.,  no

território  nacional,  inclusive  em Goiás,  especialmente  no  que  concerne

aos interesses da União.

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se

Goiânia, 30 de  junho de 2017.

AILTON BENEDITO DE SOUZA
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - substituto
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