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Procedimento Eletrônico Extrajudicial
Ministério Público do Estado do Tocantins

Diligência 12109/2020

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GURUPI/TO

Avenida Rio Grande do Norte, 1.797, Centro - CEP. 77410-080
Fones: (63) 3312-1369 / 3315-2055 / E-mail: promotoriasgurupi@mpto.mp.br

OFÍCIO Nº 477/2020 – 6ªPJG - Procedimento Preparatório nº 2020.0004179

A Sua Magnificência a Senhora
SARA FALCÃO DE SOUSA
Reitora Universidade UNIRG
Gurupi-TO

Assunto: Requisição de informações.

Magnífica Reitora,

Objetivando a instrução do Procedimento Preparatório nº 2020.0004179, instaurado nesta Promotoria de
Justiça com o objetivo de “apurar eventual prática ilegal de aglomeração de estudantes de várias regiões
do país, pela Universidade de Gurupi – UNIRG, com a realização de processo de vestibular, com prova
objetiva (2ª fase) no dia 17/07/2020, a partir das 18 horas, e processo seletivo com realização de prova de
transferência externa e portador de diploma a ser realizado, no dia 19/07/20, das 09 às 12 horas, no
Campus da Universidade de Gurupi – UNIRG; e impossibilidade de devolução dos valores dispendidos
com as respectivas taxas de inscrição”, (cópia da Portaria e documento anexos), e, com fundamento no
artigo 129, VI, da Constituição Federal; artigo 26, I, “b” da Lei nº 8.625/93; e artigo 61, I, “b” da Lei
Complementar Estadual nº 51/08, REQUISITO que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, face à
urgência, encaminhe a esta Promotoria de Justiça:

a) justificativa acerca da realização dos processos seletivos em total contrariedade à legislação federal,
estadual e municipal que tratam da proibição da aglomeração de pessoas e de atividade educacional
presencial até o final do mês em curso;
b) comprovação de medidas adotadas para suspender referidos processos seletivos, inclusive, com a
possibilidade de devolução dos valores pagos pelos candidatos que tiverem interesse em desistir dos
mesmos;
c) demais informações correlatas.

As respostas devem ser encaminhadas via e-mail: promotoriasgurupi@mpto.mp.br

Por fim, cumpre salientar que o não atendimento à presente REQUISIÇÃO, sem justificativa,
importará no ajuizamento das competentes medidas judiciais cabíveis, inclusive, ação civil pública
por improbidade administrativa, prevista no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, consistente no ilícito de
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Atenciosamente,

Deve ser entregue à UNIVERSIDADE GURUPI - UNIRG que deve ser procurado nos seguintes
endereços:

AVENIDA ANTÔNIO NUNES DA SILVA - 2195 - CEP: 77.400-000 - PARQUE DAS
ACÁCIAS, CAMPUS I - GURUPI/TO
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GURUPI/TO
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OFÍCIO Nº 481/2020 – 6ªPJG - Procedimento Preparatório nº 2020.0004179

Ao Senhor
HALEX CAVALCANTE COUTINHO
Coordenação de Vigilância Epidemiológica
E-mail: visaegurupi@gmail.com
Gurupi-TO

Assunto: Requisição de informações.

Senhor Coordenador,

Objetivando a instrução do Procedimento Preparatório nº 2020.0004179, instaurado nesta Promotoria de
Justiça com o objetivo de “apurar eventual prática ilegal de aglomeração de estudantes de várias regiões
do país, pela Universidade de Gurupi – UNIRG, com a realização de processo de vestibular, com prova
objetiva (2ª fase) no dia 17/07/2020, a partir das 18 horas, e processo seletivo com realização de prova de
transferência externa e portador de diploma a ser realizado, no dia 19/07/20, das 09 às 12 horas, no
Campus da Universidade de Gurupi – UNIRG; e impossibilidade de devolução dos valores dispendidos
com as respectivas taxas de inscrição”, (cópia da Portaria e documento anexos), e, com fundamento no
artigo 129, VI, da Constituição Federal; artigo 26, I, “b” da Lei nº 8.625/93; e artigo 61, I, “b” da Lei
Complementar Estadual nº 51/08, REQUISITO que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, face à
urgência, adote as providências cabíveis, devendo ser encaminhado comprovação documental a esta
Promotoria de Justiça.

As respostas devem ser encaminhadas via e-mail: promotoriasgurupi@mpto.mp.br

Por fim, cumpre salientar que o não atendimento à presente REQUISIÇÃO, sem justificativa,
importará no ajuizamento das competentes medidas judiciais cabíveis, inclusive, ação civil pública
por improbidade administrativa, prevista no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, consistente no ilícito de
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Atenciosamente,

Deve ser entregue à VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GURUPI/TO que deve ser procurado nos
seguintes endereços:

AVENIDA PERNAMBUCO, ENTRE RUAS 01 E 11 - 1345 - CEP: 77.440-000 - CENTRO -
GURUPI/TO

Anexos

Anexo I - Portaria 2020.0004179.pdf
URL: http://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_file/1a5956b5e06254d4abb9dff731a960f0
MD5: 1a5956b5e06254d4abb9dff731a960f0

Anexo II - Denúncia.pdf
URL: http://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_file/12bb45c7f9d6fe26a6992e0e367940c6
MD5: 12bb45c7f9d6fe26a6992e0e367940c6

GURUPI, 14 de Julho de 2020 às 09:19:08

MARCELO LIMA NUNES
06ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

Assinado por: MARCELO LIMA NUNES como (marcelonunes)

Na data: 14/07/2020 09:19:09

SHA-224: cb25070606c71966f8197826fd4f5d98de765a5d3d3763384110c4b7

URL: https://mpto.mp.br//portal/servicos/checar-
assinatura/cb25070606c71966f8197826fd4f5d98de765a5d3d3763384110c4b7

Este documento foi assinado eletronicamente mediante usuário autenticado no Sistema Athenas conforme o Ato 030/2016 da PGJ.

Portaria 2020.0004179.pdf
http://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_file/1a5956b5e06254d4abb9dff731a960f0

MD5: 1a5956b5e06254d4abb9dff731a960f0

[ Voltar ao Indice de Anexos ]

Denúncia.pdf
http://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_file/12bb45c7f9d6fe26a6992e0e367940c6

MD5: 12bb45c7f9d6fe26a6992e0e367940c6

[ Voltar ao Indice de Anexos ]

http://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_file/1a5956b5e06254d4abb9dff731a960f0
http://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_file/12bb45c7f9d6fe26a6992e0e367940c6
http://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_file/1a5956b5e06254d4abb9dff731a960f0
http://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_file/12bb45c7f9d6fe26a6992e0e367940c6


Procedimento Eletrônico Extrajudicial
Ministério Público do Estado do Tocantins
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OFÍCIO Nº 480/2020 – 6ªPJG - Procedimento Preparatório nº 2020.0004179

Ao Senhor
MÁRIO CEZAR LUSTOSA RIBEIRO
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Gurupi-TO

Assunto: Requisição de informações.

Senhor Secretário,

Objetivando a instrução do Procedimento Preparatório nº 2020.0004179, instaurado nesta Promotoria de
Justiça com o objetivo de “apurar eventual prática ilegal de aglomeração de estudantes de várias regiões
do país, pela Universidade de Gurupi – UNIRG, com a realização de processo de vestibular, com prova
objetiva (2ª fase) no dia 17/07/2020, a partir das 18 horas, e processo seletivo com realização de prova de
transferência externa e portador de diploma a ser realizado, no dia 19/07/20, das 09 às 12 horas, no
Campus da Universidade de Gurupi – UNIRG; e impossibilidade de devolução dos valores dispendidos
com as respectivas taxas de inscrição”, (cópia da Portaria e documento anexos), e, com fundamento no
artigo 129, VI, da Constituição Federal; artigo 26, I, “b” da Lei nº 8.625/93; e artigo 61, I, “b” da Lei
Complementar Estadual nº 51/08, REQUISITO que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, face à
urgência, adote as providências cabíveis, devendo ser encaminhado comprovação documental a esta
Promotoria de Justiça.

As respostas devem ser encaminhadas via e-mail: promotoriasgurupi@mpto.mp.br

Por fim, cumpre salientar que o não atendimento à presente REQUISIÇÃO, sem justificativa,
importará no ajuizamento das competentes medidas judiciais cabíveis, inclusive, ação civil pública
por improbidade administrativa, prevista no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, consistente no ilícito de
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Atenciosamente,

Deve ser entregue à SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GURUPI que deve ser
procurado nos seguintes endereços:

RUA 14 DE NOVEMBRO - 1500 - CEP: 77405-070 - CENTRO - GURUPI/TO
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GURUPI/TO

Avenida Rio Grande do Norte, 1.797, Centro - CEP. 77410-080
Fones: (63) 3312-1369 / 3315-2055 / E-mail: promotoriasgurupi@mpto.mp.br

OFÍCIO Nº 479/2020 – 6ªPJG - Procedimento Preparatório nº 2020.0004179

Ao Senhor
ANTÔNIO CARLOS PAKALOLO
Secretário Municipal de Saúde
Gurupi-TO

Assunto: Requisição de informações.

Senhor Secretário,

Objetivando a instrução do Procedimento Preparatório nº 2020.0004179, instaurado nesta Promotoria de
Justiça com o objetivo de “apurar eventual prática ilegal de aglomeração de estudantes de várias regiões
do país, pela Universidade de Gurupi – UNIRG, com a realização de processo de vestibular, com prova
objetiva (2ª fase) no dia 17/07/2020, a partir das 18 horas, e processo seletivo com realização de prova de
transferência externa e portador de diploma a ser realizado, no dia 19/07/20, das 09 às 12 horas, no
Campus da Universidade de Gurupi – UNIRG; e impossibilidade de devolução dos valores dispendidos
com as respectivas taxas de inscrição”, (cópia da Portaria e documento anexos), e, com fundamento no
artigo 129, VI, da Constituição Federal; artigo 26, I, “b” da Lei nº 8.625/93; e artigo 61, I, “b” da Lei
Complementar Estadual nº 51/08, REQUISITO que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, face à
urgência, adote as providências cabíveis, devendo ser encaminhado comprovação documental a esta
Promotoria de Justiça.

As respostas devem ser encaminhadas via e-mail: promotoriasgurupi@mpto.mp.br

Por fim, cumpre salientar que o não atendimento à presente REQUISIÇÃO, sem justificativa,
importará no ajuizamento das competentes medidas judiciais cabíveis, inclusive, ação civil pública
por improbidade administrativa, prevista no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, consistente no ilícito de
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Atenciosamente,

Deve ser entregue à SECRETARIA DE SAÚDE DE GURUPI/TO que deve ser procurado nos seguintes
endereços:

AV. PERNAMBUCO - 1345 - CEP: 77.410-040 - CENTRO - GURUPI/TO
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Procedimento Eletrônico Extrajudicial
Ministério Público do Estado do Tocantins

Diligência 12110/2020

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GURUPI/TO

Avenida Rio Grande do Norte, 1.797, Centro - CEP. 77410-080
Fones: (63) 3312-1369 / 3315-2055 / E-mail: promotoriasgurupi@mpto.mp.br

OFÍCIO Nº 478/2020 – 6ªPJG - Procedimento Preparatório nº 2020.0004179

Ao Senhor
THIAGO LOPES BENFICA
Presidente da Universidade Unirg
Gurupi-TO

Assunto: Requisição de informações.

Senhor Presidente,

Objetivando a instrução do Procedimento Preparatório nº 2020.0004179, instaurado nesta Promotoria de
Justiça com o objetivo de “apurar eventual prática ilegal de aglomeração de estudantes de várias regiões
do país, pela Universidade de Gurupi – UNIRG, com a realização de processo de vestibular, com prova
objetiva (2ª fase) no dia 17/07/2020, a partir das 18 horas, e processo seletivo com realização de prova de
transferência externa e portador de diploma a ser realizado, no dia 19/07/20, das 09 às 12 horas, no
Campus da Universidade de Gurupi – UNIRG; e impossibilidade de devolução dos valores dispendidos
com as respectivas taxas de inscrição”, (cópia da Portaria e documento anexos), e, com fundamento no
artigo 129, VI, da Constituição Federal; artigo 26, I, “b” da Lei nº 8.625/93; e artigo 61, I, “b” da Lei
Complementar Estadual nº 51/08, REQUISITO que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, face à
urgência, encaminhe a esta Promotoria de Justiça:

a) justificativa acerca da realização dos processos seletivos em total contrariedade à legislação federal,
estadual e municipal que tratam da proibição da aglomeração de pessoas e de atividade educacional
presencial até o final do mês em curso;
b) comprovação de medidas adotadas para suspender referidos processos seletivos, inclusive, com a
possibilidade de devolução dos valores pagos pelos candidatos que tiverem interesse em desistir dos
mesmos;
c) demais informações correlatas.

As respostas devem ser encaminhadas via e-mail: promotoriasgurupi@mpto.mp.br

Por fim, cumpre salientar que o não atendimento à presente REQUISIÇÃO, sem justificativa,
importará no ajuizamento das competentes medidas judiciais cabíveis, inclusive, ação civil pública
por improbidade administrativa, prevista no art. 11, inciso II, da Lei 8.429/92, consistente no ilícito de
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Atenciosamente,

Deve ser entregue à UNIVERSIDADE GURUPI - UNIRG que deve ser procurado nos seguintes
endereços:

AVENIDA ANTÔNIO NUNES DA SILVA - 2195 - CEP: 77.400-000 - PARQUE DAS
ACÁCIAS, CAMPUS I - GURUPI/TO
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