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Autos nº 0088.20.001450-9

1. Considerando a necessidade de prosseguimento das
investigações, com fundamento no art. 7º, da Resolução nº 174/2017/CNMP,1 e no
art. 8º, inciso I, do Ato Conjunto nº 01/2019, da Procuradoria-Geral de Justiça e da
Corregedoria Geral do Ministério Público,2 converto os presentes autos de notícia de
fato em INQUÉRITO CIVIL, determinando que sejam feitas as devidas alterações na
autuação e no sistema PROMP.

2. Determino, outrossim, que seja baixada PORTARIA, na
forma estabelecida pelo art. 24 do citado Ato Conjunto, fazendo constar:

2.1. como representante: ANÔNIMO;

2.2. como investigado: MUNICÍPIO DE MARINGÁ; e

2.3.  como  objeto: “apuração  de  eventuais
irregularidades  na  aquisição  de  imóvel  para  abrigar  a  nova  sede  do  PROCON de
Maringá.”

3. Delibero, outrossim, pela realização da (s) seguinte (s)
diligência (s) preliminar (es):

3.1.  expedição  de  ofício  ao  Dr.  Procurador  Geral  do
Município de Maringá, requisitando, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a remessa
de  cópia  integral,  em  meio  eletrônico,  do  processo  administrativo  relativo  à
desapropriação do imóvel destinado a abrigar a nova sede do PROCON de Maringá
(objeto do Decreto nº 1976/2019);

1  “Art. 7º O membro do Ministério Público, verificando que o fato requer apuração ou acompanhamento ou vencido o
prazo do caput do art. 3º, instaurará o procedimento próprio.”

2  “Art. 8º A Notícia de Fato será encerrada por meio de ato do membro do Ministério  Público que determine:  I - a
instauração de procedimento apropriado;”
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3.2. expedição de ofício ao Sr. Secretário Municipal da
Fazenda de Maringá, requisitando,  no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a remessa
de cópia integral dos documentos relativos ao imóvel cadastrado sob nº 1199300,
inclusive todas as avaliações feitas para fins de lançamento de valor de IPTU, bem
como cópia dos extratos de IPTU do referido imóvel relativos aos últimos 5 anos; 

4.  Decorridos  os  referidos  prazos,  não  havendo
resposta, cobre-se via telefone. Não se obtendo resposta ainda assim, reiterem-se
por escrito, com as advertências legais.

5. Oportunamente voltem para deliberação.

Maringá, 08 de julho de 2020.

     PEDRO IVO ANDRADE
Promotor de Justiça 
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