
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 1, DE 19 DE JANEIRO DE 2018

“Instaura Inquérito Civil Público com o objetivo de apurar possíveis atos de
improbidade praticados por servidor municipal da Prefeitura de Paudalho-
PE no processo de desapropriação do Hospital Geral de Paudalho, no qual
teria  havido  declaração  inverídica  de  inexistência  de  débitos  fiscais  e
cláusula repassando para a municipalidade a responsabilidade tributária de
quaisquer  débitos  porventura  existentes,  entre  outras  eventuais
irregularidades,  sem,  entretanto,  constar  a  certidão  negativa  de  tributos,
conforme  relatado  em  cópia  da  ação  de  Execução  Fiscal  nº  0004520-
31.2015.4.05.8300, enviada pela titular do 2º OTC da PRPE por meio do
Memorando nº 33/2017"

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  presentado  pelo  procurador  da  República

signatário, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5.º, 6.º,

7.º e 8.º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; no artigo 2.º, inciso I, da Resolução

n.o 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e no art. 4.º da  Resolução n.o 23 do

Conselho Nacional do Ministério Público:

CONSIDERANDO ser o Ministério Público Federal 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, nos termos do artigo 127, caput, da Constituição

Federal;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover

o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos, conforme

determina o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, sendo-lhe autorizada a requisição de

dados, informações e documentos, bem como a realização de outras diligências investigatórias (Lei

Complementar n.o 75/93, art. 8.°, II);

CONSIDERANDO  que,  no  ano  de  2013,  o  Município  de  Paudalho/PE  adquiriu  o

Hospital Geral de Paudalho pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), assumindo a

responsabilidade tributária do hospital, embora houvesse irregularidades como declaração falsa de

inexistência de débitos fiscais e ausência de certidão negativa de tributos;

CONSIDERANDO que  as  condutas  narradas  podem configurar  ato  de  improbidade

administrativa tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei no 8.249/92;
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CONSIDERANDO que,  para  o  exercício  de  suas  atribuições,  o  Ministério  Público

Federal poderá, nos procedimentos de sua competência, requisitar informações, exames, perícias e

documentos  de  autoridades  da  Administração  Pública  direta  ou  indireta  (artigo  8.°,  II,  da  Lei

Complementar n.o 75/93);

RESOLVE:

Converter o presente procedimento extrajudicial em Inquérito Civil Público, destinado a

investigar os fatos acima mencionados, determinando a remessa dessa portaria e dos documentos

anexos à DTCC para registro e autuação como Inquérito Civil Público, vinculado à 5.ª Câmara de

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e devida comunicação a essa mesma Câmara.

Designo a servidora Patrícia Serafim Recena, assessora nível II, CC-2, para atuar neste

procedimento, enquanto lotada neste gabinete.

Como  diligências  oficiais,  requisite-se  do  município  citado  a  cópia  dos  autos  do

procedimento  administrativo  que  culminou  com  a  compra  e  oficie-se  o  prefeito  para  que  se

manifeste sobre o teor da representação.

Diligencie-se. Cumpra-se. Publique-se.

RODRIGO ANTONIO TENÓRIO CORREIA DA SILVA
Procurador da República

Este texto não substitui o  publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 29 jan. 2018. Caderno Extrajudicial, 
p. 13.
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