
 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
 
ATO N. 292/2020/PGJ 
Dispõe sobre nomeação para exercer cargo de provimento comissionado e dá outras providências. 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que lhes são conferidas, respectivamente, pelo art. 19,
inciso XIV, alínea "e", da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 - Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado de Santa Catarina, e 
CONSIDERANDO as disposições nos termos dos artigos 9º e 11 da Lei n. 6.745, de 28 de dezembro de 1985, 
RESOLVE: 
Art. 1º Nomear AMANDA THAIS LOESCH, nascida em 4 de setembro de 1996, para exercer o cargo de Assistente de
Promotoria de Justiça, nível CMP-1, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão do Ministério Público, previsto na Lei
Complementar n. 736, de 15 de janeiro de 2019. 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Florianópolis, 8 de junho de 2020. 
FERNANDO DA SILVA COMIN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
Por entrância e ordem alfabética 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2018.00004659-0 
COMARCA: Blumenau 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 8ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como do prazo de 10
(dez) dias para a interposição de recurso administrativo, com as devidas razões, ao Conselho Superior do Ministério Público, a
ser protocolado neste Órgão, nos termos do que estabelece o art. 8º do Ato n. 395/2018/PGJ. 
EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Notícia de Fato instaurada na 6ª Promotoria de Justiça de Blumenau a partir do
Atendimento n. 05.2018.00010486-3, encaminhado pela Ouvidoria do Ministério Público, contendo denúncia anônima acerca da
utilização de uma viatura descaracterizada modelo RENAULT/Duster pelos Delegados de Polícia Egídio Maciel Ferrari e Bruno
Effori, indicando que ambos transitariam com ela "por toda a cidade" e inclusive já a estacionaram "em sua residência", o que
configuraria ato de improbidade administrativa, e que assim agiriam com a ciência do então Delegado Regional Rodrigo
Marchetti. Porque realizadas diligências preliminares, concluiu-se que os fatos narrados não configuram, nem mesmo em tese,
lesão ou ameaça aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, e não sendo possível vislumbrar qualquer indício
de dolo ou mesmo desídia na conduta dos agentes de segurança pública, com base no art. 7º, II, do Ato nº 395/2018/PGJ
indefiro a representação. 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Cunha 
Data: 5/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2019.00026957-0 
COMARCA: Blumenau 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 8ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como do prazo de 10
(dez) dias para a interposição de recurso administrativo, com as devidas razões, ao Conselho Superior do Ministério Público, a
ser protocolado neste Órgão, nos termos do que estabelece o art. 8º do Ato n. 395/2018/PGJ. 
EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir da Reclamação oriunda do "Ligue 180", no qual a
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denunciante D. L. informou que não conseguiu  atendimento na Central Regional de Emergências 190 para solicitar uma viatura
da Polícia Militar, uma vez que o companheiro de sua vizinha estaria jogando objetos no chão para atormentá-la. Porque
realizadas diligências preliminares, concluiu-se que os fatos narrados não configuram, nem mesmo em tese, lesão ou ameaça
aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, e não sendo possível vislumbrar qualquer indício de dolo ou mesmo
desídia na conduta dos agentes de segurança pública, com base no art. 7º, II, do Ato n. 395/2018/PGJ indefiro a representação. 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Cunha 
Data: 5/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2019.00026959-1 
COMARCA: Blumenau 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 8ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como do prazo de 10
(dez) dias para a interposição de recurso administrativo, com as devidas razões, ao Conselho Superior do Ministério Público, a
ser protocolado neste Órgão, nos termos do que estabelece o art. 8º do Ato nº 395/2018/PGJ. 
EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir das denúncias protocoladas na Secretaria Nacional de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e n. 1541501, na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, nas
quais a denunciante V. informou que, em certa ocasião, após ouvir "barulhos" em sua casa, ligou para o 190 e um dos policiais -
não especificando se quem atendeu a ligação ou algum que foi ao local - "não foi cordial, a humilhou e foi muito grosseiro" e,
posteriormente, que por diversas vezes foi mal atendida pela Polícia Militar, sendo que às vezes nem atendem a ligação e a
tratam com "rispidez". Porque realizadas diligências preliminares, concluiu-se que os fatos narrados não configuram, nem
mesmo em tese, lesão ou ameaça aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, e não sendo possível vislumbrar
qualquer indício de dolo ou mesmo desídia na conduta dos agentes de segurança pública, com base no art. 7º, II, do Ato n.
395/2018/PGJ indefiro a representação. 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Cunha 
Data: 5/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2019.00026991-4 
COMARCA: Blumenau 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 8ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como do prazo de 10
(dez) dias para a interposição de recurso administrativo, com as devidas razões, ao Conselho Superior do Ministério Público, a
ser protocolado neste Órgão, nos termos do que estabelece o art. 8º do Ato n. 395/2018/PGJ. 
EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Notícia de Fato instaurada em razão de sucessivas denúncias apresentadas à Central de
Atendimento à Mulher - Ligue 180 no qual o denunciante, anônimo, informa que M. K. sofre perseguições de diversos governos,
inclusive internacionais, Forças Armadas, Polícias Federal, Civil e Militar, pessoas públicas, políticos e artistas, empresas e
outros civis. Porque realizadas diligências preliminares, concluiu-se que os fatos narrados não configuram, nem mesmo em tese,
lesão ou ameaça aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, e não sendo possível vislumbrar qualquer indício
de dolo ou mesmo desídia na conduta dos agentes de segurança pública, com base no art. 7º, II, do Ato n. 395/2018/PGJ
indefiro a representação. 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Cunha 
Data: 5/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2019.00026993-6 
COMARCA: Blumenau 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 8ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como do prazo de 10
(dez) dias para a interposição de recurso administrativo, com as devidas razões, ao Conselho Superior do Ministério Público, a
ser protocolado neste Órgão, nos termos do que estabelece o art. 8º do Ato n. 395/2018/PGJ. 
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EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir da denúncia oriunda da Central de Atendimento à
Mulher - ligue 180, no qual denunciante anônima informou que não conseguiu atendimento na Central Regional de Emergências
190, pois o atendente, ao ser solicitado sobre sua identificação, teria respondido "por que quer saber o nome sua idiota?" e
desligado o telefone. Informou ainda a denunciante que mães e mulheres são sempre mal-tratadas nas ligações, e que já foi
humilhada e xingada em ligações, inclusive certa vez que precisava de ajuda num ponto de ônibus um policial teria dito que a
denunciante "precisava de um homem para dormir com ela". Porque realizadas diligências preliminares, concluiu-se que os fatos
narrados não configuram, nem mesmo em tese, lesão ou ameaça aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, e
não sendo possível vislumbrar qualquer indício de dolo ou mesmo desídia na conduta dos agentes de segurança pública, com
base no art. 7º, II, do Ato n. 395/2018/PGJ indefiro a representação. 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Cunha 
Data: 5/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2019.00027003-2 
COMARCA: Blumenau 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 8ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como do prazo de 10
(dez) dias para a interposição de recurso administrativo, com as devidas razões, ao Conselho Superior do Ministério Público, a
ser protocolado neste Órgão, nos termos do que estabelece o art. 8º do Ato n. 395/2018/PGJ. 
EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Notícia de Fato instaurado em razão das denúncias encaminhadas à Central de
Atendimento à Mulher - ligue 180, em que denunciante anônimo informou que, no dia 23 de março de 2019, a Sra. A.F.R.B. teria
acionado a Polícia Militar em razão de seu filho ter invadido a sua residência e, por isso, "corria riscos", sendo que, além dos
policiais terem comparecido apenas horas depois da chamada, disseram que nada poderiam fazer, por ser "briga de mãe e
filho", e deixaram o local. No dia 4 de abril de 2019, em nova denúncia anônima, constou ainda a informação de que, na mesma
data da primeira denúncia, a Sra. A. também teria procurado a Delegacia de Polícia Civil e os Policiais "Reis e Elton" não
fizeram nada, apenas a orientaram a procurar a Defensoria Pública, afirmando que só poderiam fazer algo se seu filho fosse
"traficante de drogas". Porque realizadas diligências preliminares, concluiu-se que os fatos narrados não configuram, nem
mesmo em tese, lesão ou ameaça aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, e não sendo possível vislumbrar
qualquer indício de dolo ou mesmo desídia na conduta dos agentes de segurança pública, com base no art. 7º, II, do Ato n.
395/2018/PGJ indefiro a representação. 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Cunha 
Data: 5/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2019.00027008-7 
COMARCA: Blumenau 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 8ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como do prazo de 10
(dez) dias para a interposição de recurso administrativo, com as devidas razões, ao Conselho Superior do Ministério Público, a
ser protocolado neste Órgão, nos termos do que estabelece o art. 8º do Ato n. 395/2018/PGJ. 
EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir da denúncia oriunda da Central de Atendimento à
Mulher - Ligue 180, no qual denunciante anônimo informou que J. S. compareceu à DPCAMI de Blumenau, no dia 11 de abril de
2019, para registrar ocorrência, o que lhe teria sido negado pelo Delegado de Polícia e por um agente de prenome Leitão, que
ainda haveriam a chamado de louca. Porque realizadas diligências preliminares, concluiu-se que os fatos narrados não
configuram, nem mesmo em tese, lesão ou ameaça aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, e não sendo
possível verificar qualquer indício de dolo ou mesmo desídia na conduta dos agentes de segurança pública, com base no art. 7º,
II, do Ato n. 395/2018/PGJ indefiro a representação. 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Cunha 
Data: 4/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2019.00027021-0 
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COMARCA: Blumenau 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 8ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como do prazo de 10
(dez) dias para a interposição de recurso administrativo, com as devidas razões, ao Conselho Superior do Ministério Público, a
ser protocolado neste Órgão, nos termos do que estabelece o art. 8º do Ato n. 395/2018/PGJ. 
EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir da denúncia oriunda do Disque Direitos Humanos -
Disque 100, no qual denunciante anônimo informou que D. L., pessoa que seria portadora de deficiência, acionou a Central
Regional de Emergências 190 para solicitar uma viatura da Polícia Militar em razão da perturbação de sua tranquilidade por
seus vizinhos, ocasião em que os policiais militares teriam lhe dito que "não adianta chamar que não atenderemos". Porque
realizadas diligências preliminares, concluiu-se que os fatos narrados não configuram, nem mesmo em tese, lesão ou ameaça
aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, e não sendo possível verificar qualquer indício de dolo ou mesmo
desídia na conduta dos agentes de segurança pública, com base no art. 7º, II, do Ato n. 395/2018/PGJ, indefiro a representação. 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Cunha 
Data: 5/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2019.00027044-3 
COMARCA: Blumenau 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 8ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como do prazo de 10
(dez) dias para a interposição de recurso administrativo, com as devidas razões, ao Conselho Superior do Ministério Público, a
ser protocolado neste Órgão, nos termos do que estabelece o art. 8º do Ato n. 395/2018/PGJ. 
EXTRATO DA DECISÃO: trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir da denúncia encaminhada pela Central de Atendimento
à Mulher - Disque 180, na qual denunciante anônimo informou que N.M.R.P.  aciona com frequência a Central Regional de
Emergências 190 em razão da perturbação da tranquilidade provocada por seus vizinhos e, apesar dos atendentes informarem
que uma viatura da Polícia Militar vai se deslocar até o local, nenhuma viatura aparece, sendo que às vezes chegam a solicitar
que N. informe seu endereço para o atendimento, o que N. não deseja por medo de ser identificada. Porque realizadas
diligências preliminares, concluiu-se que os fatos narrados não configuram, nem mesmo em tese, lesão ou ameaça aos
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, e não sendo possível verificar qualquer indício de dolo ou mesmo desídia
na conduta dos agentes de segurança pública, com base no art. 7º, II, do Ato n. 395/2018/PGJ indefiro a representação. 
Membro do Ministério Público: Carlos Eduardo Cunha 
Data: 5/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO - Prazo: 10 dias úteis 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2018.00016977-9 
COMARCA: Brusque 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 6ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão de indeferimento, cuja ementa segue
abaixo. Cumpre informar, ainda, que conforme o disposto no artigo 8º do Ato 395/2018/PGJ: Art. 8º No caso de indeferimento,
parcial ou integral, caberá recurso administrativo a ser remetido ao Conselho Superior do Ministério Público, com as respectivas
razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o qual começará a correr do dia útil imediatamente posterior: [...] IV - à publicação no
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, quando a notificação for realizada por edital. § 1º As razões de recurso serão
protocoladas no órgão de execução que indeferiu o pedido, sendo notificados os demais interessados para, querendo, oferecer
contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias úteis. § 2º Apresentado o recurso e transcorrido o prazo para oferecimento de
eventuais contrarrazões, o membro do Ministério Público poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar a decisão
impugnada. § 3º Esgotado o prazo de que trata o § 2º deste artigo e não havendo a reconsideração da decisão, os autos serão
remetidos, no prazo de 3 (três) dias úteis, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação. § 4º No caso de
conhecimento e provimento do recurso, o Conselho Superior deliberará pela instauração da investigação, indicando os
fundamentos de sua decisão e remetendo os autos ao Procurador-Geral de Justiça para designar outro membro do Ministério
Público para instaurá-la e presidi-la. [...] § 7º É facultado aos interessados desistir do prazo recursal. 
EXTRATO DA DECISÃO: Notícia de Fato. Suposto ato de improbidade administrativa decorrente da atuação de servidores
públicos municipais como advogados em ações do Programa Lar Legal, notadamente em razão da emissão de declaração de
regularidade ambiental por um dos causídicos. Consulta aos autos judiciais, constatando-se a ausência de participação do
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denunciado no documento emitido, bem como inexistência de ato de improbidade administrativa. Indeferimento da Notícia de F
ato. 
Membro do Ministério Público: André Braga de Araújo 
Data: 12/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00013224-1 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 28ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica cientificada da decisão abaixo, bem como de que poderá apresentar recurso
administrativo, a ser protocolado no órgão que indeferiu o pedido e remetido ao Conselho Superior do Ministério Público, com as
respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 8º, I, do Ato n. 395/2018/PGJ. 
EXTRATO DA DECISÃO: Notícia de Fato apócrifa. Vedação constitucional ao anonimato. Falta de elementos suficientes a dar
andamento a investigação. Inexistência de justa causa para a instauração de procedimento investigatório. Indeferimento. 
Membro do Ministério Público: Rogério Ponzi Seligman 
Data: 12/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 06.2019.00000707-8 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 40ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: Alexandre Luiz de Oliveira, Eduardo Luis da Conceição e Marcelo de Araújo. 
As pessoas identificadas no presente edital ficam, pelo presente, cientificadas da decisão abaixo e poderão apresentar razões
escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, até a sessão que apreciar a promoção de arquivamento. As
razões ou os documentos podem ser remetidos ou apresentados diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público
(Conselho Superior do Ministério Público, Rua Bocaiúva, 1750, Centro, Florianópolis-SC, 88.015-902), ou ao órgão do Ministério
Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: controle externo da atividade policial. Consulta no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) de
forma irregular. Ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Ausência do
elemento subjetivo - dolo - para configuração. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Gilberto Polli 
Data: 15/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 06.2019.00000915-4 
COMARCA: Capital 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 40ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: Lucas Gomes Vaz dos Santos. 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e poderá apresentar razões escritas
ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, até a sessão que apreciar a promoção de arquivamento. As razões
ou os documentos podem ser remetidos ou apresentados diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público (Conselho
Superior do Ministério Público, Rua Bocaiúva, 1750, Centro, Florianópolis-SC, 88.015-902), ou ao órgão do Ministério Público
acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: Militar. Abuso de Autoridade. Lesão corporal praticada, em tese, por Policial Militar. Instauração de
Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos com posterior remessa ao Poder Judiciário para apreciação do Ministério
Público. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Gilberto Polli 
Data: 15/6/2020 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00003233-3 
COMARCA: Capital 
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ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 26ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 15/6/2020 
Parte: REPECON Veículos Ltda. e Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina  (DETRAN/SC). 
Conclusão: possíveis irregularidades no processo administrativo de dispensa de licitação DL001/DETRAN/2020, que tem por
objeto o aluguel de novo prédio sede do DETRAN/SC, edifício Via Expressa Center, que redundou no Contrato de Locação de
Imóvel n. 001/DETRAN/2020, firmado pelo Estado de Santa Catarina, representado pelo Departamento Estadual de Trânsito.
Idêntico objeto já está sendo apurado nos autos da Ação Popular n. 5004433-49.2020.8.24.0023, envolvendo as mesmas partes
Ademar Nienkotter e Sandra Mará Pereira, ação que foi ajuizada perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, fato que
obsta o andamento das investigações, pela duplicidade de procedimentos. Indeferimento que se impõe. 
Membro do Ministério Público: Darci Blatt 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00010334-6 
COMARCA: Chapecó 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 5ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A quem possa interessar, fica, pelo presente edital, cientificada da decisão abaixo e da possibilidade de apresentar recurso
administrativo, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior à
publicação deste edital, ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: notícia de suposta irregularidade na venda a granel de produto (ração) por parte de estabelecimentos
comerciais situados no Município de Chapecó. Esclarecimentos técnicos prestados pelo MAPA. Situação concreta trata de
"venda a retalho", e não fracionamento de ração animal. Prática não vedada pela legislação. Ausência de notícias da
comercialização de produtos impróprios ao consumo. Indicativos de que a lesão ao bem jurídico tutelado é manifestamente
insignificante. Representação genérica e abstrata. Ausência de informações concretas de violação ao direito do consumidor.
Indeferimento do pedido de instauração de investigação 
Membro do Ministério Público: Fabiano David Baldissarelli 
Data: 15/6/2020 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00010334-6 
COMARCA: Chapecó 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 5ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 14/6/2020 
Partes: anônimo e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
Conclusão: notícia de suposta irregularidade na venda a granel de produto (ração) por parte de estabelecimentos comerciais
situados no Município de Chapecó. Esclarecimentos técnicos prestados pelo MAPA. Situação concreta trata de "venda a
retalho", e não fracionamento de ração animal. Prática não vedada pela legislação. Ausência de notícias da comercialização de
produtos impróprios ao consumo. Indicativos de que a lesão ao bem jurídico tutelado é manifestamente insignificante.
Representação genérica e abstrata. Ausência de informações concretas de violação ao direito do consumidor. Indeferimento do
pedido de instauração de investigação. 
Membro do Ministério Público: Fabiano David Baldissarelli 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2018.00005931-8 
COMARCA: Criciúma 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 11ª Promotoria de Justiça  
Data da conclusão: 11/11/2019 
Partes: ECSAM Serviços Ambientais Ltda e Município de Criciúma. 
Conclusão: em que pese o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público Estadual do mesmo ente
estatal sejam órgãos independentes entre si, com funções diversas, mister se faz a análise dos argumentos que fizeram com
que aquele tribunal determinasse o arquivamento do processo que objetivava apurar as possíveis irregularidades no edital
Pregão Presencial n. 132/2018. De mais a mais, salienta-se que as irregularidades efetivamente constatadas foram
devidamente regularizadas, bem como não há qualquer comprovação acerca de prejuízos ao erário, ou mesmo de qualquer
outro ato ímprobo. Não houve, em nenhum momento, qualquer denúncia acerca de eventual direcionamento do procedimento
licitatório, tampouco verificou-se que houve má-fé do ente ao inserir os itens no Edital. Destarte, descabe cogitar-se acerca de
suposto ato de improbidade quando não há indício de enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação dolosa de princípios
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administrativos (art. 9º, 10 e 11 da LIA). Desse modo, considerando que, a princípio, as irregularidades apontadas foram
sanadas e que não há nos autos elementos suficientes a indicar eventual prática de ato de improbidade administrativa por parte
de algum agente público, determino o arquivamento do presente Inquérito Civil, com fundamento no artigo 48, inciso I, do Ato
Institucional n. 395/2018/PGJ. 
Membro do Ministério Público: Caroline Cristine Eller 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2018.00005931-8. 
COMARCA: Criciúma 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 11ª Promotoria de Justiça  
Data da Conclusão: 11/11/2019 
Partes: ECSAM Serviços Ambientais Ltda. e Município de Criciúma. 
Conclusão: em que pese o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público Estadual do mesmo ente
estatal sejam órgãos independentes entre si, com funções diversas, mister se faz a análise dos argumentos que fizeram com
que aquele tribunal determinasse o arquivamento do processo que objetivava apurar as possíveis irregularidades no edital
Pregão Presencial n. 132/2018. De mais a mais, salienta-se que as irregularidades efetivamente constatadas foram
devidamente regularizadas, bem como não há qualquer comprovação acerca de prejuízos ao erário, ou mesmo de qualquer
outro ato ímprobo. Não houve, em nenhum momento, qualquer denúncia acerca de eventual direcionamento do procedimento
licitatório, tampouco se verificou que houve má-fé do ente ao inserir os itens no Edital. Destarte, descabe cogitar-se acerca de
suposto ato de improbidade quando não há indício de enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação dolosa de princípios
administrativos (art. 9º, 10 e 11 da LIA). Desse modo, considerando que, a princípio, as irregularidades apontadas foram
sanadas e que não há nos autos elementos suficientes a indicar eventual prática de ato de improbidade administrativa por parte
de algum agente público, determino o arquivamento do presente Inquérito Civil, com fundamento no artigo 48, inciso I, do Ato
Institucional n. 395/2018/PGJ. 
Membro do Ministério Público: Caroline Cristine Eller 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 09.2020.00001567-8 
COMARCA: Jaraguá do Sul 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 6ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 15/6/2020 
Partes: Ministério Público e Município de Jaraguá do Sul. 
Conclusão: arquivamento, em razão do acatamento de recomendação encaminhada ao Chefe do Poder Executivo, do
Procedimento Administrativo instaurado para a "Fiscalização do atendimento aos princípios regedores dos concursos públicos
na realização da prova prática afeta ao Concurso Público n. 002/2019 do Município de Jaraguá do Sul." 
Membro do Ministério Público: Ricardo Viviani de Souza 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2019.00003492-0 
COMARCA: Joinville 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 20ª Promotoria de Justiça  
Data da Conclusão: 4/6/2020 
Parte: Adilson de Jesus Vila Júnior. 
Conclusão: Inquérito Civil. Apuração de possíveis irregularidades no cumprimento de carga horária por servidor lotado no
Presídio Regional de Joinville. Notícia de que o servidor Adilson de Jesus Vila Júnior estaria recebendo valores indevidos
decorrentes do não cumprimento em convocação extraordinária no Presídio Regional de Joinville. Ausência de indicativos da
prática de ato de improbidade administrativa. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Max Zuffo 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00001235-9 
COMARCA: Joinville 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 20ª Promotoria de Justiça  
Data da Conclusão: 5/6/2020 
Parte: Hospital Regional Hans Dieter Schimdt. 
Conclusão: Inquérito Civil. Apurar representação que relata possível descumprimento de carga horária por servidor público
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lotado no Hospital Regional Hans Dieter Schimdt. Ausência de descrição nos autos de qualquer ilícito praticado por servidores
públicos, que possa se amoldar aos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Max Zuffo 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00013316-2 
COMARCA: Joinville 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 13ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 9/6/2020 
Parte: Boa Vista Comércio de Equipamento EIRELI. 
Objeto: apurar, à luz da Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações - art. 90) e Código Penal
(crimes contra a fé pública), as irregularidades cometidas no processo licitatório de Pregão Eletrônico n. 096/2018, uma vez
constatadas por meio do Procedimento Administrativo n. 12/2017 - SEI n. 18.0.080958-9, instaurado contra a empresa Boa Vista
Comércio de Equipamento EIRELI. 
Membro do Ministério Público: Henrique da Rosa Ziesemer 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002491-1  
COMARCA: Joinville 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 15ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 14/6/2020 
Partes: Estado de Santa Catarina, Município de Joinville e Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 
Objeto: apurar possível omissão do Município de Joinville e do Estado de Santa Catarina em relação a demora na fila de espera
para realização do procedimento cirúrgico denominado "tratamento c/ cirurgias múltiplas" no âmbito do Sistema Único de Saúde
- SUS. 
Membro do Ministério Público: Cássio Antonio Ribas Gomes 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 06.2020.00002405-5 
COMARCA: Palhoça 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 6ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 5/6/2020 
Partes: M. S. de O., A. C. D., R. L. B., J. L. E. e A. S. S. da S. 
Objeto: apurar a não redução das mensalidades do curso de Medicina da UNISUL em virtude das atividades acadêmicas
estarem sendo ministradas por meios digitais em decorrência das medidas de prevenção e combate à disseminação da COVID-
19. 
Membro do Ministério Público: Cristina Costa da Luz Bertoncini 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002336-7 
COMARCA: Araquari 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 3/6/2020 
Parte: Júlio Machado Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Objeto: apurar irregularidade na ampliação do empreendimento denominado "Loteamento Machados". 
Membro do Ministério Público: Rachel Urquiza Rodrigues de Medeiros 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2019.00004961-3 
COMARCA: Camboriú 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 8/4/2020 
Parte: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Objeto: apurar possíveis irregularidades no emprego de verbas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FIA) de Camboriú. 
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Membro do Ministério Público: Caroline Cabral Zonta 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2019.00031344-9 
COMARCA: Capinzal 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e que poderá apresentar
razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, até a sessão que apreciar a promoção de
arquivamento. As razões ou os documentos podem ser remetidos ou apresentados diretamente ao Conselho Superior do
Ministério Público (Conselho Superior do Ministério Público, Rua Bocaiúva, 1750, Centro, Florianópolis-SC, 88.015-902), ou ao
órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia apresentada no Disque Direitos Humanos - Dique
100, dando conta que a idosa T.S. seria agredida, física e psicologicamente, pelo filho R.L., que seria usuário de droga. Após
diligências na Assistência Social de Capinzal, bem como requisição de instauração de inquérito na Delegacia de Polícia, foi
relatado pela idosa de que não sofria qualquer violência por parte de seu filho. Notícia de fato indeferida. 
Membro do Ministério Público: Francieli Fiorin 
Data: 15/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00008849-4 
COMARCA: Concórdia 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 4ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônima. 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e poderá apresentar razões escritas
ou documentos na Promotoria de Justiça no prazo de dez dias úteis. 
EXTRATO DA DECISÃO:  em sua resposta, a Diretoria da FABET esclareceu ter formulado plano de trabalho para o referido
projeto, na qual dispõe sobre o pagamento  dos profissionais envolvidos em sua execução .Na mesma oportunidade, admitiu a
FABET que o projeto está sendo desenvolvido com o aproveitamento do quadro de pessoal da entidade já existente, não
havendo a contratação de nenhum profissional. Contudo, tal fato, por si só, não indica a existência de irregularidade apta a
ensejar a atuação deste órgão ministerial. De fato, ainda que parcela da soma recebida pelo projeto venha a ser revertida no
custeio dos funcionários envolvidos, tal soma não necessariamente deve ser revertida como aumento dos vencimentos, mas
como forma de compensar a utilização da força de trabalho no referido projeto - respeitada a proporcionalidade de pagamento
por horas-aula ou horas de trabalho. Portanto, mostra-se devido o arquivamento da Notícia de Fato. 
Membro do Ministério Público: Stefano Garcia da Silveira 
Data: 11/6/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
INQUÉRITO CIVIL N. 06.2013.00011206-5 
COMARCA: Curitibanos 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: Sidinei Negrini. 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e poderá apresentar razões escritas
ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, até a sessão que apreciar a promoção de arquivamento. As razões
ou os documentos podem ser remetidos ou apresentados diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público (Conselho
Superior do Ministério Público, Rua Bocaiúva, 1750, Centro, Florianópolis-SC, 88.015-902), ou ao órgão do Ministério Público
acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: moralidade administrativa. Inquérito Civil. Apurar eventual irregularidade na construção do Parque da
Família em São Cristóvão do Sul. Denúncia formulada por Vereadores do Município à época. Realização de diligências.
Constatação negativa. Supostos atos de improbidade administrativa não demonstrados. Inexistência de dano ao erário.
Ausência de justa causa para propositura de Ação Civil Pública. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: João Paulo Bianchi Beal 
Data: 12/6/2020 
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EXTRATO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 06.2019.00005817-8 
COMARCA: Gaspar 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 10/6/2020 
Partes: Dionísio Luis Bertoldi, Altair José Zimmermann e Prefeitura Municipal de Gaspar. 
Conclusão: Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposta irregularidade no uso de maquinário público em
propriedade particular no Município de Gaspar/SC. Municipalidade possui legislação prevendo a prestação de serviços e uso de
maquinário público em propriedades privadas rurais mediante o pagamento de taxa de serviço. Prestação de serviço que
obedeceu os requisitos previstos em lei e foi devidamente paga pelo particular. Inexistência de irregularidade. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Camila Vanzin Pavani 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00013120-9 
COMARCA: Gaspar. 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça. 
Partes: sigiloso, Município de Gaspar e Alexsandro Lins de Moraes. 
Data da Instauração: 15/6/2020 
Objeto: apurar suposto desvio de função do servidor público Alexsandro Lins de Moraes, do Município de Gaspar. 
Membro do Ministério Público: Camila Vanzin Pavani 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00007616-5 
COMARCA: Imbituba. 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: A quem possa interessar. 
No presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e da possibilidade de apresentar recurso administrativo,
com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior à publicação deste
edital, ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: Notícia de Fato instaurada para apurar irregularidades no funcionamento das salas de vacina nas
Unidades Básicas de Saúde no Município de Imbituba. Esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Irregularidades não confirmadas. Indeferimento. 
Membro do Ministério Público: Sandra Goulart Giesta da Silva 
Data:14/6/2020 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2015.00005580-0 
COMARCA: Imbituba 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 19/5/2020 
Partes: Prefeitura Municipal de Imbituba e Sérgio de Oliveira. 
Conclusão: inexistência de fundamento para a propositura de Ação Judicial. Conduta. Promoção de Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Gabriela Arenhart 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2019.00002136-9 
COMARCA: Itapema 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 10/6/2020 
Partes: 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapema e Secretaria Municipal de Educação. 
Conclusão: Inquérito Civil instaurado de ofício, com o intuito de adotar medidas necessárias para o aperfeiçoamento do
Programa APOIA-Online na Rede Municipal de Educação de Itapema. Realizadas diligências, o Programa vem funcionando
corretamente neste Município. Questões anteriormente verificadas foram superadas. Perda superveniente do objeto.
Arquivamento. 
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Membro do Ministério Público: Carla Mara Pinheiro 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00010845-2 
COMARCA: Içara 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 15/6/2020 
Partes: Márcio Heidmann Blasius e Município de Içara. 
Conclusão: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual violação dos princípios administrativos pela Prefeitura do Município
de Içara na contratação da empresa Broccar Indústria e Comércio de Estruturas para Eventos Ltda. EPP. Processo de dispensa
de licitação realizado para para a instalação de tendas no entorno da agência da Caixa Econômica Federal, em favor dos
cidadãos que aguardam o recebimento do auxílio emergencial. Hipótese de dispensa de licitação prevista no artigo 24, IV, da Lei
n. 8.666/93. Procedimento instruído com a comprovação da situação emergencial, motivação da contratação e nexo causal
entre o objeto da dispensa de licitação e a situação emergencial e pesquisa de preços. Ausência de indícios probatórios de
ilegalidade do processo de dispensa. Arquivamento.  
Membro do Ministério Público: Fernando Rodrigues de Menezes Júnior 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DA NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00011081-4 
COMARCA: Içara 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 15/6/2020 
Partes: Márcio Heidmann Blasius e Município de Içara. 
Conclusão: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual ilegalidade no Processo de Inexigibilidade de Licitação n.
034/PMI/2020. Processo de inexigibilidade de licitação realizado para a aquisição de blocos de passagens escolares para
alunos de ensino fundamental, médico, superior e técnico para o ano letivo de 2020. Empresa Expresso Coletivo Içarense como
única concessionária para explorar tal serviço, atendendo com exclusividade as localidades de Içara. Impossibilidade de
competição, em razão da exclusividade do fornecedor. Hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25 da Lei n.
8.666/93. Arquivamento.  
Membro do Ministério Público: Fernando Rodrigues de Menezes Júnior 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00013241-9 
COMARCA: Laguna 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: Anônima. 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, ressaltando a  possibilidade de
interposição de recurso administrativo a ser remetido ao Conselho Superior do Ministério Público, com as respectivas razões, no
prazo de 10 (dez) dias, o qual começará a correr do dia útil imediatamente  posterior ao final do prazo estabelecido no edital,
nos termos do art. 8º, inciso IV, do Ato n. 00395/2018/PGJ. 
EXTRATO DA DECISÃO:  Notícia dado conta de suposto uso irregular de maquinário e pessoal da Prefeitura do Município de
Laguna para execução de obra em propriedade privada, na localidade do Sertão da Vitória, no mês de maio de 2020. Noticiante
anônimo que relatou que, no dia 18 de maio de 2020, a Secretaria de Pesca e Agricultura realizou obra em terreno particular, na
localidade de Sertão da Vitória, no bairro Parobé, com o uso de maquinários e servidores da administração. Contou, ainda, que
a partir das fotografias publicadas pela Prefeitura do Município de Laguna na rede social Facebook, é possível verificar o
estreitamento da via e a presença de cercas entre o leito da estrada. Ausência de informações a respeito da pessoa
supostamente beneficiada. Inexistência de elementos concretos de que a obra foi realizada em propriedade particular. De outro
norte, publicação veiculada pelo Município de Braço do Norte, com as fotografias apresentadas pelo noticiante, dando conta da
obra realizada para melhoria do acesso público ao Sertão da Vitória, na localidade do Parobé. Ausência de indicação de
testemunhas que efetivamente possam esclarecer a ocorrência da citada irregularidade. Denúncia genérica que nem sequer
permite a realização de outras diligências. Indeferimento de Instauração. 
Membro do Ministério Público: Raíza Alves Rezende 
Data: 10/6/2020 
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EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002455-5 
COMARCA: Laguna 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 12/6/2020 
Partes: Sociedade Lagunense Protetora dos Animais (SOLPRA) e Município de Laguna. 
Objeto: apurar a possibilidade de instalação de redutores de velocidade na Avenida Marronzinho, em Laguna/SC, diante dos
acidentes que colocaram em risco pedestres, ciclistas e animais. 
Membro do Ministério Público: Giovanna Wolf Davelli 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002457-7 
COMARCA: Laguna 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 12/6/2020 
Partes: Residencial Vina Del Mar Construções Ltda. e Tartari e Almeida Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Objeto: apurar possível ocorrência de poluição ambiental, praticado, em tese, pelo Residencial Vina del Mar Construções Ltda. e
pela construtora responsável pelo empreendimento (Tartari e Almeida Empreendimentos Imobiliários Ltda.), bem como verificar
a necessidade de adoção de providências visando à cessação do dano ambiental. 
Membro do Ministério Público: Giovanna Wolf Davelli 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002460-0 
COMARCA: Laguna 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 12/6/2020 
Parte: Município de Laguna. 
Objeto: apurar a ocorrência de dano ambiental consistente em acúmulo e queima de lixo, na comunidade denominada
"Casqueiro", e adotar as providências necessárias visando a recuperação da área degradada. 
Membro do Ministério Público: Giovanna Wolf Davelli 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002473-3 
COMARCA: Laguna 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 12/6/2020 
Partes: Fundação Lagunense do Meio Ambiente (FLAMA) e Adriana Vieira Feliciano Cunha. 
Objeto: apurar a prática de ilícito ambiental no imóvel urbano localizado às margens da BR 101, na estrada geral do bairro Bento
de Laguna, de propriedade de Adriana Vieira Feliciano Cunha, decorrente do depósito irregular de resíduos sólidos de
construção civil. 
Membro do Ministério Público: Giovanna Wolf Davelli 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
INQUÉRITO CIVIL N. 06.2018.00001211-1 
COMARCA: Santo Amaro da Imperatriz 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça  
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo e de que poderá apresentar razões
escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, até a sessão que apreciar a promoção de arquivamento. As
razões ou os documentos podem ser remetidos ou apresentados diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público
(Conselho Superior do Ministério Público, Rua Bocaiuva, 1750, Centro, Florianópolis-SC, 88.015-902), ou ao órgão do Ministério
Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: decisão de arquivamento do Inquérito Civil n. 06.2018.00001211-1, instaurado para apurar eventual
acréscimo da área construída na edificação em área de preservação permanente, na propriedade de Mauri André Dorigon,
localizada na rua Jorge Lacerda, s/n., Bairro Centro, Município de Angelina/SC, uma vez que, apesar do narrado na denúncia
anônima, não houve acréscimo da área construída na edificação em área de preservação permanente, bem como porque a obra
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de reforma e a adequação do projeto, essenciais à segurança da edificação, foram devidamente aprovadas pela Prefeitura
Municipal de Angelina, com fulcro no artigo 152 do Plano Diretor Participativo do Município de Angelina. 
Membro do Ministério Público: Cristina Elaine Thomé 
Data: 15/6/2020 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2018.00001211-1 
COMARCA: Santo Amaro da Imperatriz 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça  
Data da Conclusão: 15/6/2020 
Partes: anônimo e Mauri André Dorigon. 
Conclusão: arquivamento do Inquérito Civil n. 06.2018.00001211-1, instaurado para apurar eventual acréscimo da área
construída na edificação em área de preservação permanente, na propriedade de Mauri André Dorigon, localizada na rua Jorge
Lacerda, s/n., Bairro Centro, Município de Angelina/SC, uma vez que, apesar do narrado na denúncia anônima, não houve
acréscimo da área construída na edificação em área de preservação permanente, bem como porque a obra de reforma e a
adequação do projeto, essenciais à segurança da edificação, foram devidamente aprovadas pela Prefeitura Municipal de
Angelina, com fulcro no artigo 152 do Plano Diretor Participativo do Município de Angelina. 
Membro do Ministério Público: Cristina Elaine Thomé 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00011637-4 
COMARCA: São João Batista 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de que poderá
interpor recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentando razões escritas perante esta Promotoria de Justiça, as
quais serão, posteriormente, remetidas ao Conselho Superior do Ministério Público. 
EXTRATO DA DECISÃO: Notícia de Fato indeferida, uma vez que os fatos versam sobre direito individual ou, no máximo,
restrito aos servidores da categoria, fora das atribuições do Ministério Público, bem como porque não há indícios de má-fé na
conduta do Prefeito Municipal. 
Membro do Ministério Público: Marcela Hülse Oliveira 
Data: 15/6/2020 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2014.00001900-0 
COMARCA: São João Batista 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 14/6/2020 
Parte: Genésio Goschinski. 
Conclusão: destruição de 4 hectares de vegetação nativa secundária, em estágio inicial de regeneração, do Bioma Mata
Atlântica, por meio do uso de fogo e máquina escavadeira hidráulica. Ajuizamento de Ação Civil Pública - SIG n.
08.2020.00054497-0. 
Membro do Ministério Público: Nilton Exterkoetter 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00001517-8 
COMARCA: São João Batista 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 13/6/2020 
Partes: Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e João Francisco Martins - ME. 
Conclusão: serraria instalada em área de preservação permanente. Celebração de termo de ajustamento de conduta para
remoção das construções da APP, desocupação, isolamento e recuperação da APP. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Nilton Exterkoetter 
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EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002409-9 
COMARCA: São João Batista 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Instauração: 15/6/2020 
Partes:Representados: 3 S & Sequinel Confecções Distribuidora Ltda, Composik Artes e Estamparias Ltda. ME e E & A Sequinel
Confecções Ltda. ME. 
Objeto: apurar possível fraude e superfaturamento nos Processos Licitatórios n. 111/2016 (Pregão n. 79/2016) e n. 118/2017
(Pregão n. 91/2017), do Município de Nova Trento. 
Membro do Ministério Público: Marcela Hülse Oliveira 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2017.00001725-7 
COMARCA: Tijucas 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 4/6/2020 
Partes: Associação Catarinense de Oftalmologia, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Diego Hamilton Espíndola, Consultório
Optométrico Boa Vista, Clínica Optométrica Boa Visão; Ótica Anelyse e Leonardo Filipe Santos Xavier. 
Conclusão: Inquérito Civil. Curadoria da Consumidor. Supostas irregularidades do exercício da profissão por optometristas do
Município de Tijucas. Alegada prática de atos privativos de profissional médico. Irregularidades não constatadas. Legalidade do
exercício da profissão de optometrista que já se encontra pacificada nos tribunais superiores. Arquivamento. 
Membro do Ministério Público: Fred Anderson Vicente 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00011607-4 
COMARCA: Urussanga 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 3ª Promotoria de Justiça 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo. 
EXTRATO DA DECISÃO: Notícia de Fato. Suposta ausência de publicação da remuneração dos servidores no Portal de
Transparência do Município de Morro da Fumaça. Irregularidade sanada. Remuneração publicada. Ausência afronta ao princípio
da publicidade. Desnecessidade de instauração de procedimento investigatório. Indeferimento.  
Membro do Ministério Público: Ana Maria Horn Vieira Carvalho 
Data: 10/6/2020 
 
 
 
EXTRATO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2019.00005727-9 
COMARCA: Videira 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1ª Promotoria de Justiça 
Data da Conclusão: 12/6/2020 
Partes: Município de Videira e CRM-SC. 
Conclusão: o Município de Videira providenciou a inscrição do médico Diretor Técnico no CRM-SC. As questões estruturais e de
funcionamento dos Postos de Saúde do Município estão sendo acompanhadas/fiscalizadas nos autos do Inquérito Civil n.
06.2016.0004493-9, instaurado especialmente para este fim. Outrossim, mesmo ciente da possibilidade de arquivamento, o
Conselho Regional de Medicinal (CRM-SC), não comprovou a legalidade dos Termos de Notificação. Diante disso, tem-se que
não há razões para o prosseguimento deste feito, nem tomada de outras providências, pelo que determino o seu arquivamento,
com fulcro no artigo 48, I, do Ato n. 00395/2018/PGJ. 
Membro do Ministério Público: Maria Regina Dexheimer Lakus Forlin 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002489-9 
COMARCA: Armazém 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça Única 
Data da Instauração: 12/6/2020 
Parte: Joceli De Pieri de Oliveira. 
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Objeto: apurar suposto parcelamento irregular do solo realizado por Joceli De Pieri de Oliveira, em imóvel localizado no Bairro
Bela Vista II, próximo à Rua Luiz Vicente da Silva, no Município de Gravatal. 
Membro do Ministério Público: Luísa Zuardi Niencheski 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002489-9 
COMARCA: Armazém 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça Única 
Data da Instauração: 12/6/2020 
Parte: Joceli De Pieri de Oliveira. 
Objeto: apurar suposto parcelamento irregular do solo realizado por Joceli De Pieri de Oliveira, em imóvel localizado no Bairro
Bela Vista II, próximo à Rua Luiz Vicente da Silva, no Município de Gravatal. 
Membro do Ministério Público: Luísa Zuardi Niencheski 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002515-4 
COMARCA: Armazém 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça Única 
Data da Instauração: 14/6/2020 
Parte: Município de Gravatal. 
Objeto: apurar suposta ocupação ilegal de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Gravatal, os quais já estão
aposentados pelo RGPS e permanecem no cargo. 
Membro do Ministério Público: Luísa Zuardi Niencheski 
 
 
 
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.00002515-4 
COMARCA: Armazém 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça Única 
Data da Instauração: 14/6/2020 
Parte: Município de Gravatal. 
Objeto: apurar suposta ocupação ilegal de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Gravatal, os quais já estão
aposentados pelo RGPS e permanecem no cargo. 
Membro do Ministério Público: Luísa Zuardi Niencheski 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00009123-3 
COMARCA: Cunha Porã 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça Única 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de que poderá
apresentar recurso administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez)
dias, contados do primeiro dia útil imediatamente posterior à publicação do edital. As razões ou os documentos devem ser
apresentados diretamente ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: Notícia de Fato autuada em razão de  notícia anônima em que se consignou que Jean Mateus Quoss
está apresentando programa jornalístico sem possuir grau de bacharel em jornalismo. Decisão do Supremo Tribunal Federal
pela inconstitucionalidade da exigência de diploma para o exercício de tal ofício. Atuação do noticiado que não atinge
diretamente nenhum direito de terceiro. Fatos narrados na noticia que não configuram, nem mesmo em tese, lesão ou ameaça
aos direitos tutelados pelo Ministério Público. Indeferimento que se impõe. 
Membro do Ministério Público: Karen Damian Pacheco Pinto  
Data: 27/4/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00010096-0 
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COMARCA: Cunha Porã 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça Única 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de que poderá apresentar
recurso administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias,
contados do primeiro dia útil imediatamente posterior à publicação do edital. As razões ou os documentos devem ser
apresentados diretamente ao órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: Notícia de Fato autuada em razão de notícia anônima em que se consignou pagamento indevido à
empresa responsável pela transmissão on-line das sessões da Câmara de Vereadores. Empresa cumpre o objeto do contrato
desde 2018. Sessões regularmente disponibilizadas na página da Câmara no Facebook. Sessões recentes não oferecidas em
razão de problema técnico já resolvido. Período de paralisação das atividades presenciais da Câmara pelo agravamento da
pandemia de coronavírus. Indeferimento que se impõe. 
Membro do Ministério Público: Karen Damian Pacheco Pinto 
Data: 2/4/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00001439-0 
COMARCA: São José do Cedro 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça Única 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de que poderá
apresentar recurso administrativo a ser remetido ao Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 8º, caput e
inciso IV, do Ato n. 395/2018/PGJ. As razões devem ser apresentadas no órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: Notícia de Fato. Indeferimento. Suposta ocorrência do crime de falsificação de documento público.
Requisição de instauração de procedimento investigativo. Inquérito Policial instaurado para investigar os fatos.  Ausência de
justificativa para a atuação deste Órgão Ministerial. 
Membro do Ministério Público: Fernanda Morales Justino 
Data: 13/5/2020 
 
 
 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO 
NOTÍCIA DE FATO N. 01.2020.00008508-6 
COMARCA: São José do Cedro 
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Promotoria de Justiça Única 
PESSOA CIENTIFICADA: anônimo. 
A pessoa a quem interessar no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de que poderá
apresentar recurso administrativo a ser remetido ao Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 8º, caput e
inciso IV, do Ato n. 395/2018/PGJ. As razões devem ser apresentadas no órgão do Ministério Público acima identificado. 
EXTRATO DA DECISÃO: Notícia de Fato. Indeferimento. Supostas irregularidades na edição e publicação de portarias com
efeitos retroativos pelo Município de Princesa/SC. Inocorrência. Representante anônimo sem justificativa para o anonimato.
Ausência de justificativa para a atuação deste Órgão Ministerial. 
Membro do Ministério Público: Fernanda Morales Justino 
Data: 13/5/2020 
 
 
 
 
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 
PORTARIA N. 0010/2020/SEC/BLU 
O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BLUMENAU, Comarca-Sede
da 2ª Circunscrição do Ministério Público de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 (Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina), Portaria n.
3.731/2019/PGJ, de 13 de setembro de 2019, e com suporte nas disposições do Ato n. 828/2019/PGJ, de 2 de dezembro de
2019, 
RESOLVE: 
DESIGNAR a servidora ALINE CRISTIANE MARTINS DA SILVA, matrícula n. 384828-0, ocupante do cargo de Assistente de
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Promotoria Volante, para, no período de 12 a 21 de junho de 2020, atuar em caráter de substituição na 8ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Blumenau/SC, a fim de cobrir afastamento por período de curta duração da assistente de Promotoria de Justiça
Rafaela Souza Bruger, sem prejuízo do determinado pela Portaria n. 0009/2020/SEC/BLU, na qual foi designada para atuar em
caráter de colaboração na 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau/SC, sendo ambas integrantes da 2ª Circunscrição
do Ministério Público de Santa Catarina.  
PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE. 
Blumenau, 15 de junho de 2020. 
GUSTAVO MERELES RUIZ DIAZ 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 
 
 
 
PORTARIA N. 0010/2020/SEC/BRU 
O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BRUSQUE, Comarca-Sede
da 20ª Circunscrição do Ministério Público de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019 (Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina), Portaria n.
3.731/2019/PGJ, de 13 de setembro de 2019, e com suporte nas disposições do Ato n. 828/2019/PGJ, de 2 de dezembro de
2019, 
RESOLVE: 
DESIGNAR a servidora JÉSSICA ARCHER GAMBA, matrícula n. 9916024, ocupante do cargo de Assistente de Promotoria
Volante, para, no período de 15 a 28 de junho de 2020, atuar em caráter de substituição na 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Brusque/SC, integrante da 20ª Circunscrição do Ministério Público de Santa Catarina. 
PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE 
Brusque, 12 de junho de 2020. 
CRISTIANO JOSÉ GOMES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 
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