
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

        Portaria n.º 47, de 24 de março de 2014

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 106, inciso VI, do Regimento Interno do Ministério Público Federal  
(aprovado pela  Portaria PGR  n. 591, de 20 de novembro de 2008), com fulcro nos arts. 143, caput e 145 da 
Lei n. 8.112/90 e o que consta no Processo Administrativo PR/GO n.º 1.18.000.002745/2012-65, e

Considerando o acidente de trânsito ocorrido em 26 de novembro de 2012, envolvendo o 
veículo oficial do órgão (caminhonete Mitsubishi L200 outdoor, placa NLC 5232, Ano/modelo 2009, Chassi 
n.  93XENK7409C954874),  conduzido  pelo  Técnico  em Apoio  Especializado  em Transporte,  CELSON 
NUNES DE FRANÇA, matrícula n. 4754-6 e tendo como passageiro o servidor HAROLDO VELOSO DE 
OLIVEIRA, engenheiro agrônomo, lotado na ASSTEC, matrícula n. 7603-1;

Considerando que sinistro resultou em prejuízo ao erário, vez que consta dos autos avaliação  
preliminar da concessionária autorizada ASUKA MITSUBISHI com sede nesta capital,  apontando que a 
recuperação do veículo oficial  envolvido no sinistro é economicamente inviável,  posto que ultrapassa o  
valor de mercado, tendo em vista que os reparos e serviços seriam da monta de R$ 131.161,94 (cento e trinta  
e um mil, cento e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), conforme orçamento nos autos e o preço  
de mercado segundo Tabela FIPE é de R$ 60.110,00 (sessenta mil, cento e dez reais);

Considerando  que  deverá  ser  instaurado,  quando  necessário,  sindicância  ou  processo 
administrativo disciplinar, no caso de acidente que resulte em dano ao erário ou a terceiros, com o fito de  
apurar a responsabilidade (art. 19 da Portaria PGR nº 513 de 23 de julho de 2003);

Considerando que a efetivação de baixa de bens em virtude de sinistro, acidente ou extravio,  
só  poderá  ser  autorizada  após  conclusão  final  do  Processo  de  Sindicância  ou  Inquérito  que, 
obrigatoriamente, deve ser instaurado para a averiguação das causas e apuração das responsabilidades (item 
17.5  da  INSTRUÇÃO NORMATIVA - MPF/SG/SA/Nº  001/93,  Aprovada  pela  Portaria  SG Nº  383  de 
19/08/93); e

Considerando, ainda, o Ofício n. 0662/2013-DGP/PU-GO/AGU, de 25 de março de 2013 
(Processo Administrativo PR/GO n.º 1.18.000.001131/2012-66), sugerindo que antes de qualquer tomada de 
providências  judiciais  por  parte  da  Procuradoria  da  União  em Goiás,  que  seja  instaurada  Sindicância 
Administrativa  Investigatória  para  a  coleta  e  efetivação  de  relatório  conclusivo  acerca  do  sinistro,  
especialmente,   apuração  de  eventual  cometimento  de  falta  disciplinar,  além da  apuração  de  danos  ao  
patrimônio público, resolve:

Art.  1º  Designar  os  servidores  GINA LOBRÍGIDA MENDES,  Analista  do  MPU/Apoio 
Jurídico/Direito, matrícula n.º 5846-7, RICARDO ANTÔNIO BUENO, Técnico do MPU/Apoio Técnico-
Administrativo/Administração,  matrícula  n.º  4342-7  e  JAILSON  EDUARDO  DA SILVA,  Técnico  do 
MPU/Apoio  Técnico-Administrativo/Administração,  matrícula  n.º  24160-1,  para,  sob  a  presidência  da 
primeira, constituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA destinada a elaborar relatório 
conclusivo  quanto  à  conduta  e  responsabilidade  dos  envolvidos  no  sinistro,  da  apuração  de  eventual  
cometimento de falta disciplinar, além da apuração de danos ao patrimônio público.

Art.  2º.  A comissão  terá  o  prazo  de  até  60  (sessenta)  para  a  conclusão  dos  trabalhos,  
contados  da  data  de  publicação  desta  Portaria,  admitida  a  sua  prorrogação por  igual  prazo,  quando as  
circunstâncias o exigirem. 



Cientifique-se. Publique-se. 

     ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS
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