
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 192, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017

Notícia de Fato nº 1.26.000.002617/2017-54. REPRESENTADO: TIM

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República  que  esta

subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos

127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº

75, de 20 de maio de   19  93  , e;

Considerando que o Ministério  Público 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, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República;

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil

e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos

e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal;

Considerando o teor da  Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público

Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010;

Resolve instaurar o Inquérito Civil nº 1.26.000.002617/2017-54 determinando:

1)  Registro  e  autuação  da  presente  Portaria,  acompanhada  da  Notícia  de  Fato

supracitada,  assinalando como objeto do Inquérito Civil  “Apurar notícia de que a operadora de

telefonia móvel TIM estaria oferecendo aos clientes um plano com internet ilimitada, mais R$ 10,00

em créditos, ligações de Tim p/ Tim ilimitada e sms de Tim p/ Tim. Ocorre que a internet oferecida

não é ilimitada. Trata-se de propaganda enganosa.”

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos,  da servidora THATIANA

DORNELAS CAVALCANTE, matrícula 29439, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, nos

termos do art.  4º,  da  Resolução nº  23/2007 – CNMP e art.  5º,  V, da Resolução n.  87/2006 do

CSMPF, para funcionar como Secretário;

3)  Comunicação  à  3ª  Câmara  Consumidor  e  ordem  econômica  da  instauração  do

presente Inquérito Civil, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a
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publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16,

§1º, I, Resolução nº 87 CSMPF);

4) Publicação deste ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado

de Pernambuco mantém na rede mundial de computadores.

A fim de serem observados o art.  9º  da Resolução nº  23 do CNMP e o art.  15 da

Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano

para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.

Cumpra-se.

ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCÃO JÚNIOR
Procurador da República
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