
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO

PORTARIA Nº 222, DE 14 DE JUNHO DE 2016.

Procedimento Preparatório nº 1.18.000.000687/2016-69 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República  que  esta

subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e:

Considerando a notícia de que Renan Alves Rodrigues, quando no exercício do cargo

de enfermeiro no Programa de Saúde da Família  (PSF),  no Município  de Firminópolis,  estaria

simultaneamente  cursando  Medicina  na  cidade  de  Gurupi/TO,  em  prejuízo  de  suas  funções

públicas;

Considerando que há forte suspeita de que Renan Alves Rodrigues esteja recebendo

remuneração por meio do PSF, mas sem realizar a contraprestação laboral;

Considerando que a conduta ilícita  praticada pelo investigado configura,  em tese,

enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/92) e também conduta criminosa (peculato – art. 312

do CP);

Considerando  que  o  prosseguimento  da  atividade  apuratória  demanda,  contudo,

providência de ordem formal, pois o art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF determina

que exaurido o prazo do procedimento uma de três providências deve ser adotada pelo membro do

parquet: ajuizamento da demanda, arquivamento ou conversão em inquérito civil público.

Determino a conversão do presente procedimento preparatório em Inquérito Civil,

tendo  como  objeto  a  apuração  de  enriquecimento  ilícito  de  Renan  Alves  Rodrigues,  que

supostamente  deixou  de  prestar  contraprestação  laboral  no  cargo  de  enfermeiro  do  PSF  de

Firminópolis/GO para cursar Medicina na cidade de Gurupi/TO.

Após a conversão acima, determino:

a) encaminhe-se os autos à ASSPA/PRGO, a fim de que seja realizada pesquisa de

vínculo familiar entre Renan Alves Rodrigues e o prefeito Leonardo de Oliveira Brito, o Secretário

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/37227/RES_CSMPF_2010_87.pdf


de Saúde José Nadir de Faria, dra. Hullda, odontóloga no Município, José Carlos Silvestre Portela

(chefe imediato do investigado);

b) oficie-se ao Município de Firminópolis, solicitando cópia dos contracheques de

Renan Alves Rodrigues, no período de julho/2015 a março/2016;

c)  oficie-se  ao  Ministério  da  Saúde,  solicitando  informações  acerca  de  eventuais

prestações  de  contas  e  acompanhamentos  administrativos  da  execução  do  Programa  Saúde  da

Família  no  Município  de  Firminópolis,  inclusive  informando  se  o  funcionário  Renan  Alves

Rodrigues encontra-se vinculado ao Programa naquela municipalidade, na condição de enfermeiro;

e

d) após as providências acima, requisite-se a instauração de IPL a fim de deliminar o

valor do dano ao erário (perícia contábil) e realizar a oitiva de eventuais testemunhas.

MÁRIO LÚCIO DE AVELAR
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