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Estado do Tocantins;
3. Oficie-se a Prefeitura Municipal de Palmeirópolis, para que 
informe no prazo de até 03 (três) dias úteis, requisite informações e 
providências acerca da atual situação do adolescente T.S.C.
4. Cumprida as diligências, com ou sem resposta, façam-me 
conclusos dos autos.
Cumpra-se.

PALMEIROPOLIS, 23 de setembro de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
CÉLEM GUIMARAES GUERRA JUNIOR

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMEIROPOLIS

920109 - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Processo: 2020.0005842

Trata-se de Notícia de Fato instaurada em 23 de setembro de 2020, 
a partir de requerimento de reconhecimento de socioafetividade 
enviado pelo Cartório de Registro de Pessoas Naturais de 
Palmeirópolis ao Ministério Público em 25 de junho de 2020, de BFG 
em relação a ARSS.
Instado a se manifestar, o órgão ministerial apontou as irregularidades, 
que foram prontamente sanadas.
Os autos vieram conclusos para apreciação.
É o relato do necessário.
A Notícia de Fato merece ARqUIVAMENTO.
A documentação acostada aos autos, após pontuações do Ministério 
Público, restou conforme ao Provimento 63/17, com as alterações 
efetuadas pelo Provimento 83/19, ambos do Conselho Nacional do 
Ministério Público, motivo pelo qual se manifesta concordância com 
o reconhecimento extrajudicial de socioafetividade.
Ante o exposto, ARqUIVO A NOTÍCIA DE FATO.
Publique-se a decisão no Diário Oficial Eletrônico, certificando a 
providência nos autos.
Remeta-se cópia do arquivamento ao Cartório de Registro de 
Pessoas Naturais de Palmeirópolis/TO.
Após o transcurso do prazo recursal de 10 (dez) dias, certifique-se, 
arquivando o feito com a finalização no sistema.
Cumpra-se.

PALMEIROPOLIS, 23 de setembro de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
CÉLEM GUIMARAES GUERRA JUNIOR

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMEIROPOLIS

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - PP/2870/2020

Processo: 2020.0003578

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
intermédio do Promotor de Justiça Substituto que esta subscreve, 
no uso de suas atribuições constitucionais e infraconstitucionais, nos 
termos do art. 129, III, da CF/88, art. 8º da Lei 7.347/85, art. 26, I, da 

01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
TOCANTINÓPOLIS

Lei 8.625/93, e art. 60, VII, da Lei Complementar Estadual nº 51, de 
02/01/2008 e, ainda
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 
promover o Inquérito Civil e Procedimento Preparatório para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, da defesa 
da ordem urbanística e de outros interesses difusos e coletivos 
(art. 129, inciso II, da Constituição Federal, e art. 1º, inc. III, da 
Lei.7.347/85, da LACP);
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 indisponíveis (art. 129, caput, CF/88)
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, caput, da Constituição 
Federal ao elencar os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade e Eficiência, como norteadores da atividade 
administrativa em quaisquer de suas esferas;
CONSIDERANDO a tramitação da Notícia de Fato nº 2020.0003578, 
a qual tem como objeto apurar a dispensa de professores contratados 
pelo Município de Santa Terezinha do Tocantins durante a pandemia 
do coronavírus;
CONSIDERANDO a informação repassada pelo Município de Santa 
Terezinha do Tocantins no sentido de que as rescisões dos contratos 
ocorreu por conta da situação de emergência e da suspensão das 
atividades escolares por prazo indeterminado;
CONSIDERANDO que o art. 37, inciso IX da Constituição Federal 
prescreve que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO que os autos evidenciam que 17 professores 
temporários tiveram os contratos rescindidos colhidos de surpresa;
CONSIDERANDO os fundamentos da República Federativa do 
Brasil, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 
trabalho (art. 1º da CF);
CONSIDERANDO que a Administração Pública dispõe de alternativas 
para a manutenção do vínculo dos contratos temporários, a exemplo 
de: 1. Alteração do prazo final dos contratos temporários, a fim de que 
atender ao que preceitua seu objeto, principalmente no caso daqueles 
instrumentos que já estão em vias de vencimento, assegurando a 
prestação do serviço educacional necessário à conclusão do ano 
letivo que poderá ser prorrogado; 2. Concessão de férias àqueles 
servidores que tenham o direito ao seu gozo; 3. Instituição de bancos 
de horas; 4; Adoção do trabalho remoto ou teletrabalho ou outro 
trabalho que aproveite efetivamente a mão de obra do servidor;
RESOLVE:
CONVERTER a presente Notícia de Fato em Procedimento 
Preparatório destinado a apurar eventual ilegalidade da rescisão 
coletiva de contratos de trabalho de professores durante a pandemia 
do COVID 19 no âmbito do Município de Santa Terezinha do 
Tocantins.
Como providências iniciais, determino:
1) A comunicação da instauração da presente portaria ao Conselho 
Superior do MP/TO;
2) A afixação de cópia desta Portaria no átrio desta Promotoria de 
Justiça, para publicidade e conhecimento dos interessados, bem 
como o encaminhamento para publicação no Diário Oficial do 
Ministério Público do Estado do Tocantins;
3) Encaminhe-se Recomendação à Prefeita Municipal de Santa 
Terezinha do Tocantins para que no prazo de 72 horas promova a 
reintegração dos professores que tiveram seus contratos temporários 
rescindidos, bem como adote medidas alternativas para restabelecer 
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o ano letivo na rede pública de ensino municipal.
De conformidade com o disposto no art. 6º, §1º, da Res. Nº 23 
do CNMP, nomeio o servidor Diogo dos Santos Miranda, Analista 
Ministerial, para servir como secretário do feito.
Cumpra-se.

TOCANTINOPOLIS, 23 de setembro de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
SAULO VINHAL DA COSTA

01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOCANTINOPOLIS

RECOMENDAÇÃO

Processo: 2020.0003578

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
intermédio do Promotor de Justiça Substituto que esta subscreve, 
no uso de suas atribuições constitucionais e infraconstitucionais, nos 
termos do art. 129, III, da CF/88, art. 8º da Lei 7.347/85, art. 26, I, da 
Lei 8.625/93, e art. 60, VII, da Lei Complementar Estadual nº 51, de 
02/01/2008 e, ainda
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir 
recomendações na defesa dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, entre os quais se encontra a tutela do patrimônio 
público;
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 indisponíveis (art. 129, caput, CF/88)
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, caput, da Constituição 
Federal ao elencar os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade e Eficiência, como norteadores da atividade 
administrativa em quaisquer de suas esferas;
CONSIDERANDO que a probidade administrativa é um dos pilares 
de atuação do Ministério Público, na defesa do patrimônio público 
e dos princípios constitucionais acima referidos, podendo gerar 
responsabilidades de ordem civil, administrativa e penal;
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório nº 
2020.0003578, a qual tem como objeto apurar eventual ilegalidade 
da rescisão coletiva de contratos de trabalho de professores durante 
a pandemia do COVID 19 no âmbito do Município de Santa Terezinha 
do Tocantins.;
CONSIDERANDO a informação repassada pelo Município de Santa 
Terezinha do Tocantins no sentido de que as rescisões dos contratos 
ocorreu por conta da situação de emergência e da suspensão das 
atividades escolares por prazo indeterminado;
CONSIDERANDO que o art. 37, inciso IX da Constituição Federal 
prescreve que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO que os autos evidenciam que 17 professores 
temporários tiveram os contratos rescindidos colhidos de surpresa;
CONSIDERANDO os fundamentos da República Federativa do 
Brasil, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 
trabalho (art. 1º da CF);
CONSIDERANDO que a Administração Pública dispõe de alternativas 
para a manutenção do vínculo dos contratos temporários, a exemplo 
de: 1. Alteração do prazo final dos contratos temporários, a fim de que 
atender ao que preceitua seu objeto, principalmente no caso daqueles 
instrumentos que já estão em vias de vencimento, assegurando a 
prestação do serviço educacional necessário à conclusão do ano 
letivo que poderá ser prorrogado; 2. Concessão de férias àqueles 
servidores que tenham o direito ao seu gozo; 3. Instituição de bancos 
de horas; 4; Adoção do trabalho remoto ou teletrabalho ou outro 
trabalho que aproveite efetivamente a mão de obra do servidor;

RESOLVE RECOMENDAR à Excelentíssima Sra. Prefeita do 
Município de Santa Terezinha do Tocantins, ITELMA BELARMINO 
DE OLIVEIRA RESPLANDES:
1. que no prazo de 72 (setenta e duas) horas determine a reintegração 
de todos os professores que tiveram seus contratos temporários 
rescindidos, bem como adote medidas alternativas para restabelecer 
o ano letivo na rede pública de ensino municipal.
No prazo assinalado, adote medidas com o objetivo de prestar 
informações a essa Promotoria de Justiça, sobre o cumprimento 
ou não da presente recomendação ministerial, encaminhando-se 
a documentação comprobatória pertinente ao endereço eletrônico 
promotoriastocantinopolis@mpto.mp.br.
Alerta-se, desde logo, que eventual descumprimento da presente 
recomendação importará na tomada das medidas administrativas 
e judiciais cabíveis, inclusive no sentido de apuração de 
responsabilidades civil, administrativa e criminal dos agentes 
públicos, que, por ação ou omissão, violarem ou permitirem a 
violação dos direitos do cidadão, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.
Publique-se cópia da recomendação no átrio desta Promotoria de 
Justiça, bem como encaminhe-se cópia ao e-mail re.tac@mpto.
mp.br, em cumprimento à Resolução nº 89/2012 do CNMP, para 
publicação no portal do MP/TO.

TOCANTINOPOLIS, 23 de setembro de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
SAULO VINHAL DA COSTA

01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOCANTINOPOLIS

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - PP/2872/2020

Processo: 2020.0001511

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, 
representado pelo Promotor de Justiça que abaixo assina, no uso de 
suas atribuições previstas no artigo 129, incisos II e III e artigo 194 
e seguintes da Constituição Federal e no artigo 26, inciso I, da Lei 
Orgânica do Ministério Público Estadual – 8.625/93 e artigo 61, inciso 
I, da Lei Complementar Estadual nº 51/2008, e ainda:
CONSIDERANDO que o prazo previsto na Resolução nº 005/2018 
do CSMP/TO, bem como da Resolução nº 174/2017 do Conselho 
Nacional do Ministério Público, para a finalização da notícia de fato 
nº 2020.0001511 se encontra extrapolado;
CONSIDERANDO a necessidade de empreender outras diligências 
visando à apuração dos fatos que configuram, em tese, dano aos 
direitos dos consumidores pela empresa Ha7coin Internacional;
CONSIDERANDO que, nos termos do parecer técnico do Centro 
de Apoio Operacional do Consumidor, da Cidadania, dos Direitos 
Humanos e da Mulher, a relação entre o particular (consumidor) e 
corretora exchange (fornecedora de serviços) pode ser considerada 
como legítima relação de consumo, que deve ser pautada pelas 
normas consumeristas;
CONSIDERANDO que a proteção do consumidor é direito 
fundamental, previsto na Constituição Federal como dever do Estado 
(art. 5º, XXXII) e que o Ministério Público é instituição responsável 
pela defesa coletiva do consumidor, devendo atuar em casos de 
ameaça ou lesão à coletividade;
CONSIDERANDO a necessidade de aprofundar as investigações 
visando subsidiar a adoção de eventuais medidas judiciais/
extrajudiciais no âmbito de proteção dos consumidores;
RESOLVE:

02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
TOCANTINÓPOLIS
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