
PROMOTORIA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
DA COMARCA DE LONDRINA

INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO

OBJETO:  Eventual  irregularidade  referente  a  doação  do  Lote  nº  8-A/2-II,  pelo

Município  de  Londrina  a  Empresa  Maria  de  Lourdes  Cristiane  –  Tubo  Fênix,

anteriormente destinado à construção do cemitério. 

Trata-se de notícia  de fato instaurada a partir  da representação

encaminhada a 26ª Promotoria de Justiça, em que se narra eventual irregularidade

na doação do bem desapropriado em 2016 (escritura do Livro 573-N, folha 28 do

10º Serviço Notarial da Comarca de Londrina) cujo objeto reside na instalação de

cemitério municipal, na cidade de Londrina. Segundo a representação, a empresa

BRF  S/A  teria  sido  beneficiada  com  o  ato,  sem as  formalidades  inerentes  ao

processo de doação. 

Considerando  que  o  fato  noticiado  pode  caracterizar  possível

violação  aos  princípios  que  guarnecem  à  Administração  Pública  e  portanto,

acarretar ato ímprobo;

Considerando  a  necessidade  de  se  proceder  a  ulteriores

diligências para o completo esclarecimento dos fatos; 

Considerando,  ainda,  o  teor  das  disposições  contidas  na

Resolução  nº  174,  de  4  de  julho  de  2017,  do  Douto  Conselho  Nacional  do

Ministério Público, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público, a instauração

e tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, bem como no

Art.5º,  III,  do  Ato  Conjunto n°  001/2019 da Procuradoria-Geral  de Justiça  e da

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Paraná, determina-se a expedição de

ofício ao Município de Londrina para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

1. Encaminhe as informações que entender cabíveis ao presente

procedimento,  justificando  o  processo  de  escolha  da  empresa  que  recebeu  o
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respectivo  terreno  em  doação,  notadamente,  se  houve  processo  licitatório  ou

chamamento correspondente, enviando as respectivas cópias dos procedimentos.

2.  As anotações pertinentes no sistema PRO-MP.

Londrina, 30 de março de 2022

Ricardo Benvenhu

Promotor de Justiça
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