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Tocantins, no período de 16 a 20 de março de 2020 com possibilidade 
de prorrogação, de modo a se evitar aglomeração de pessoas e a 
proliferação do vírus COVID-19
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, nos termos do 
artigo 129, II, da Constituição federal, zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO objetivando 
acompanhar e fiscalizar as ações adotadas para o enfrentamento da 
crise do coronavírus (COVID-19), sob o comando da Secretaria de 
Estado da Saúde do Tocantins, junto ao Hospital Regional de Gurupi, 
determinando, desde logo, o seguinte:
1) Autue-se os presentes autos no sistema de processos extrajudiciais 
(E-ext);
2) Oficie-se ao Secretário de Estado da Saúde do Tocantins e à 
Diretora Geral do HRG, requisitando-lhes, com cópia da Portaria, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (devido à urgência): a) 
comprovação da relação de leitos disponibilizados com isolamento 
e dotados de suporte de ventilação e monitor de multiparâmetro, 
dentre outros equipamentos imprescindíveis para internação de 
eventuais pacientes diagnosticados com o vírus COVID-19; b) 
comprovação de providências adotadas para se restringir o acesso 
de pessoas ao HRG, tais como visitantes, estagiários, etc., para se 
prevenir o eventual contágio e/ou transmissão do vírus Covid-19, 
no âmbito interno do hospital; c) demais informações acerca das 
ações adotadas para garantir apoio técnico e de materiais (luvas, 
máscaras, álcool 70%, EPI, etc) junto ao Hospital Regional de Gurupi 
no enfrentamento dessa pandemia.
3) Afixe-se cópia da presente portaria no local de costume;
4) Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Tocantins acerca da instauração do presente, e solicite-se 
publicação da portaria na Área Operacional de Publicidade de Atos 
Oficiais do MPTO;
Cumpra-se.
GURUPI, 16 de março de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
MARCELO LIMA NUNES

06ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

NOTIFICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR REPRESENTAÇÃO

Denúncia Ouvidoria MPE/TO nº 07010325827202013
Notícia de fato nº 2020.0001258
O Promotor de Justiça, Dr. Roberto freitas Garcia, titular da 8ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Gurupi/TO, com fundamento 
no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 005/2018 do CSMP/TO, 
NOTIfICA o REPRESENTANTE ANÔNIMO, para que, no prazo 
de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento parcial de sua 
representação, informe eventuais incompatibilidades de horários de 
trabalho, durante o ano de 2019, verificados na atividade docente de 
Rise Consolação Iuta Costa Rank no âmbito da fundação Unirg e da 
ULBRA, para tanto, devendo apontar supostas colidências entre dias 
e horários de aulas lecionadas pela representada.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/0826/2020

Processo: 2020.0000862

O Ministério Público do Estado do Tocantins, por seu Promotor 
de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições previstas na 
Constituição federal (artigo 129, inc. III), na Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público – nº 8.625/93 (artigo 26, inc. I) e na Lei 
Complementar Estadual nº 51/2008, e:

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o 
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses 
individuais, difusos e coletivos relativos ao direito do consumidor, 
promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação 
ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da 
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição federal);
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo 
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, 
o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo (art. 4º, 
caput, da Lei n. 8.078/90);
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor, entre os 
demais elencados no artigo 6º, da Lei n. 8.078/90, a liberdade de 
escolha, igualdade nas contratações, a proteção contra a publicidade 
enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, 
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços.
CONSIDERANDO que consiste prática abusiva prevalecer-se da 
fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, 
saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus 
produtos ou serviços (art. 39, inc. IV, da Lei n. 8.078/90);
CONSIDERANDO a representação encaminhada pela Diretora Geral 
do Hospital Regional de Gurupi, autuada como Notícia de fato n. 
2020.0000862, de “que, reiteradamente, as empresas que prestam 
serviço funerário, no Município de Gurupi, estão cometendo abusos 
e assédio nas dependências do hospital, notadamente, porque 
adentram ilegalmente para oferecer os serviços funerários aos 
acompanhantes e familiares dos pacientes, em alguns casos, antes 
mesmo da confirmação do óbito do paciente”;
CONSIDERANDO que também restou informado que, no dia 
07/02/20, conforme atendimento da Ouvidoria n. 3500893, um 
familiar recebeu ligação de uma funerária comunicando o óbito do 
paciente, contudo, o mesmo ainda estava internado em estado grave 
no Hospital Regional de Gurupi;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de providências para 
sanar o problema em questão;
RESOLVE:
Instaurar o INqUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de se “apurar 
prática abusiva de empresas funerárias, no âmbito do Hospital 
Regional de Gurupi, consistente em disputa por serviços funerários 
e abordagem indevida de familiares de pacientes internados ou 
falecidos”, determinando, desde logo, o que se segue:
I) Junte-se a Nf n. 2020.0000862;
II) Oficie-se à Secretária Estadual de Saúde, à Diretora Geral do 
Hospital Regional Público de Gurupi, à Vigilância Sanitária Municipal 
e às Empresas funerárias situadas em Gurupi, com cópia da 
presente portaria, recomendando-lhes a adoção de providências 
para sanar os problemas em questão e contra os responsáveis pelas 
práticas abusivas, dentre outras obrigações.
III) Afixe-se cópia da presente Portaria no placard da sede das 
Promotorias de Justiça de Gurupi/TO, pelo período de 30 (trinta) dias;
IV) Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Tocantins acerca da instauração do presente, e solicite-se 
publicação da portaria na Área Operacional de Publicidade de Atos 
Oficiais do MPTO;
V) Após, conclusos.
fica nomeado para secretariar os trabalhos desenvolvidos no 
presente Procedimento um Técnico ou Analista Ministerial lotado 
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nesta 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, o qual deverá firmar o 
respectivo termo de compromisso e juntá-lo aos autos.
Cumpra-se.
GURUPI, 17 de março de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
MARCELO LIMA NUNES

06ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/0820/2020

Processo: 2020.0001339

Assunto (CNMP): Direito Administrativo e outras matérias de direito 
público. Ordem Urbanística e Meio Ambiente.
Objeto: “Apurar o descumprimento da Lei nº. 6.015/73 e do Decreto 
nº. 4.449/02, no tocante a exigência de georreferenciamento antes 
de desmembramento, remembramento e parcelamento de imóveis 
rurais por parte doo Serviço de Registro de Imóveis de Gurupi-TO”.
Representante: Anônimo
Representado: Oficiala do Serviço de Registro de Imóveis de Gurupi
Área de atuação: Meio Ambiente, falências, Concordatas e 
Precatórios.
Documento de Origem: Notícia de fato Eletrônico n.º 2020.0001339 
– 7.ª PJG
Data da Conversão: 16/03/2020
Data prevista para finalização: 16/03/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
intermédio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 
federal, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 
e art. 61, I, da Lei Complementar Estadual n.º 051/08;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos 
interesses difusos e coletivos, em especial do meio ambiente e do 
patrimônio urbanístico (art. 129, III, da Constituição da República 
federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei n.º. 7.347/1985);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 
de interesses difusos e coletivos, dentre os quais, o meio ambiente, 
o patrimônio público e urbanístico, conforme expressamente previsto 
na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Tocantins (Lei 
Complementar Estadual n.º 51, de 02.01.2008, art. 60, inc. VII);
CONSIDERANDO o que dispõem as Resoluções nº. 23/2007 
do Conselho Nacional do Ministério Público e nº. 03/2008, do 
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Tocantins, que 
regulamentam a instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 61, I, 
da Lei Complementar Estadual n° 51/08, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93 
e art. 8°, § 1 °, da Lei n° 7.347/85);
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que na Notícia de fato n.º 2020.0001339, que 
apura a existência de conduta ilegal por parte do Oficial do Serviço 
de Registro de Imóveis de Gurupi-TO, ao deixar de observar as 
disposições do art. 176, da Lei nº. 6.015/73 e do art. 10, do Decreto 

07ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

nº. 4.449/02, no tocante a exigência de georreferenciamento antes 
de desmembramento, remembramento e parcelamento de imóveis 
rurais;
CONSIDERANDO, ainda, que em comprovada a conduta apontada 
na representação pode caracterizar infração disciplinar prevista no 
art. 31, da Lei nº. 8.935/94;
CONSIDERANDO, ainda, as disposições da Recomendação CGMP 
nº. 029/2015, sobre a correta utilização da tabela de taxonomia do 
Conselho Nacional do Ministério Público, especificamente o item 
1.31;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de apurar a situação 
narrada nos autos:
RESOLVE:
Converter o Notícia de fato n.º 2020.0001339 em Inquérito Civil 
tendo por objeto “apurar o descumprimento da Lei nº. 6.015/73 e do 
Decreto nº. 4.449/02, no tocante a exigência de georreferenciamento 
antes de desmembramento, remembramento e parcelamento de 
imóveis rurais por parte doo Serviço de Registro de Imóveis de 
Gurupi-TO”.
Como providências iniciais, determina-se:
A baixa dos autos à Secretaria para realização das anotações de 
praxe e autue-se como Inquérito Civil;
A afixação de cópia da presente Portaria no mural de avisos da Sede 
das Promotorias de Justiça de Gurupi-TO, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias;
Nomear para secretariar os trabalhos um técnico ministerial ou 
analista ministerial lotado nas Promotorias de Justiça de Gurupi-TO, 
que deve desempenhar a função com lisura e presteza;
A comunicação, à Presidência do Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado do Tocantins-TO, acerca da instauração do 
presente Inquérito Civil, nos termos do art. 9º, da Resolução CSMP 
n.º 003/2008;
Oficie-se a Oficial do Serviço de Registro de Imóveis de Gurupi, com 
cópia da representação, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste 
as informações que entender necessárias para o esclarecimento dos 
fatos.
1-1.3 Inquérito Civil Público: “natureza unilateral e facultativa, 
será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos 
interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da 
legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das 
atribuições inerentes às suas funções institucionais.
GURUPI, 17 de março de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
MARIA JULIANA NAVES DIAS DO CARMO

07ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/0816/2020

Processo: 2020.0001650

 PORTARIA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
intermédio de seu representante infra-assinado, com esteio nas 
disposições contidas no art. 127, caput, e art.129, inciso III da 

    PROMOTORIA DE JUSTIÇA                              
DE NOVO ACORDO
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