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Vitória (ES), Segunda-feira, 19 de Junho de 2017.
Promotoria de Justiça Cível de 
Vila Velha
Pessoa cientificada: Selmo Riva
Extrato da decisão: 
Considerando que a idosa 
é lúcida e segundo últimos 
acompanhamentos da equipe de 
assistência social, verbalizou não 
ter interesse em dar andamento 
ao prosseguimento do feito, 
esclarecendo que após a saída 
do filho da prisão este melhorou 
seu comportamento. Deste 
modo promovo o arquivamento 
do presente procedimento, sem 
prejuízo da adoção de outras 
providências, se de novas provas 
tiver notícias.

Vitória, 14 de junho de 2017.
Claudine Rodrigues Pimenta
4º Promotor de Justiça Cível de 
Vila Velha
PORTARIA Nº 4.542 de 14 de 
junho de 2017
CIENTIFICAÇÃO DE PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO
Procedimento Preparatório MPES 
- nº 2017.0008.1163-62
Promotoria de Justiça Cível de 
Linhares
Pessoa Cientificada: Eventuais 
interessados.
Extrato da Decisão: Trata-se de 
inquérito civil instaurado com o fim 
de apurar suposta irregularidade 
na contratação de empresa de 
vigilância armada para atender ao 
Hospital Geral de Linhares. [...] Pois 
bem, o procedimento preparatório 
foi instaurado a partir de denúncia 
apócrifa formulada no site da 
Ouvidoria do MPES (fl. 02), na qual 
o denunciante relatava suposta 
irregularidade em contratação 
emergencial de uma empresa de 
vigilância armada para atender ao 
Hospital Geral de Linhares. Com 
base nos fatos listados na denúncia, 
foram solicitados esclarecimentos ao 
Município de Linhares, que apresentou 
resposta em mídia às fls. 07/08 
contendo na íntegra o processo nº. 
2137/2017, que tem como objeto a 
contratação emergencial de empresa 
de vigilância armada destinada ao 
HGL. Segundo informações obtidas 
pelos documentos extraídos do 
processo de contratação temporária 
nº. 2137/2017, após o “caos na 
segurança pública” que assolou o 
Estado e visando manter as condições 
de trabalho para os servidores 
que prestam serviços no HGL, o 
Município de Linhares, em caráter de 
emergência, com fundamento no art. 
24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, 

realizou a contratação de empresa 
especializada em serviço de vigilância 
armada por um período de 90 dias por 
R$ 300.659,46. Nesse sentido, para 
realizar a contratação da empresa 
Capixaba Vigilância e Segurança 
Ltda., o Município de Linhares 
realizou pesquisa de preços com duas 
outras empresas (ACM Serviços de 
Segurança e RPL segurança privada 
Ltda. ME), conforme demonstrado 
nos documentos de fls. 11/13, 
sendo a empresa contratada a que 
apresentou o menor preço por item. 
Em complementação às informações 
prestadas, foi explicado que, após 
o término do Contrato nº. 07/2017 
firmado em caráter emergencial pelo 
prazo de 90 dias, foi realizado, pelo 
mesmo valor de R$ 300.659,46, 
termo aditivo por mais 90 dias com a 
mesma empresa. Como se observa, 
inicialmente o Município de Linhares, 
mediante dispensa de licitação (art. 
24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93), 
celebrou o Contrato FMS nº. 07/2017 
com a Capixaba Vigilância e Segurança 
Ltda., pelo prazo de 90 dias por R$ 
300.659,46, tendo sido realizado 
aditivo (fls. 35/36) ao contrato por 
mais 90 dias pelo mesmo valor. Com 
efeito, em análise das informações 
colhidas no procedimento, verifica-
se que o Município de Linhares, 
diante de uma situação temporária 
de emergência (crise na segurança 
pública no Estado), optou pela 
contratação emergencial de empresa 
especializada em serviços de 
vigilância armada para atender ao 
HGL pelo prazo total de 180 dias. 
Como se observa, muito embora o 
Município de Linhares tenha firmado 
contrato emergencial com dispensa 
de licitação, não se vislumbra prejuízo 
sofrido em virtude da celebração do 
contrato, haja vista que a empresa 
Capixaba Vigilância e Segurança 
Ltda. foi a que ofereceu menor preço 
pelo serviço objeto da contratação. 
Desse modo, considerando os 
valores apresentados, bem como a 
situação de caos que afligia o Estado 
do Espírito Santo, inclusive com 
episódios específicos de agressões 
e tumultos ocorridos no Hospital 
Geral de Linhares pela paralização 
da polícia militar, entendo que a 
elaboração do contrato emergencial 
não apresenta irregularidades ou 
indícios de superfaturamento. Neste 
passo, o Ministério Público promove 
o arquivamento do procedimento 
preparatório, nos termos do art. 
24, inciso I, c/c art. 32, inciso § 5º, 
da Resolução 006/2014 do Colégio de 
Procuradores de Justiça do Estado do 

Espírito Santo.

Linhares, 14 de junho de 2017.
MARCELO PAIVA PEDRA
Promotor de Justiça Cível de 
Linhares

PORTARIA Nº 4.543 de 09 de 
junho de 2017
Processo MPES nº. 2017.0009.1026-76
Promotoria de Justiça Cível de Vitória
Pessoa cientificada: A sociedade
EXTRATO DE DECISÃO: O Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo, 
por sua 12ª Promotoria de Justiça 
Cível de Vitória, vem por meio deste, 
nos moldes do artigo 24, §2º e 4º, da 
Resolução 006/2014 do Colégio de 
Procuradores do Estado do Espírito 
Santo, informar que o Inquérito 
Civil MPES- Nº 2017.0009.1026-
76, instaurado nesta Promotoria de 
Justiça para apurar suposta invasão 
às margens da Rodovia Serafim 
Derenzi, foi arquivado, e será enviado 
ao Conselho Superior do Ministério 
Público, para análise e homologação 
da Promoção de Arquivamento.

Vitória, 09 de junho de 2017.
MARCELO LEMOS VIEIRA
Promotor de Justiça Cível de Vitória 

PORTARIA Nº 4.544 de 01 de 
junho de 2017
Processo MPES nº. 2017.0004.6955-
66
Promotoria de Justiça Cível de Vitória
Pessoa cientificada: Franceso de 
Agazio
EXTRATO DE DECISÃO: O Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo, 
por sua 12ª Promotoria de Justiça 
Cível de Vitória, vem por meio deste, 
nos moldes do artigo 24, §2º e 4º, da 
Resolução 006/2014 do Colégio de 
Procuradores do Estado do Espírito 
Santo, informar que a Notícia de 
Fato MPES- Nº 2017.0004.6955-
66, instaurado nesta Promotoria de 
Justiça para apurar a possível análise 
de recuperação da vegetação do 
antigo mangue nas áreas de encosta 
da Bahia de Vitória, foi arquivado.

Vitória, 01 de junho de 2017.
MARCELO LEMOS VIEIRA
Promotor de Justiça Cível de Vitória

PORTARIA Nº 4.545 de 14 de 
junho de 2017
Cientificação de Promoção de 
arquivamento
3ª Promotoria de Justiça 
Cumulativa de Aracruz/ES
Inquérito Civil MPES (GAMPES nº 
2016.0013.6049-74)

Objeto: Apurar denúncia de 
manipulação do ponto pelos 
servidores da Câmara de vereadores 
marcos Vinicius Zamperline e Tatiane.
Pessoas cientificadas: Denúncia 
anônima
Extrato da Decisão: O Inquérito 
Civil em epígrafe foi instaurado a 
partir de manifestação anônima 
registrada no banco de dados e 
controle da Ouvidoria do MPES (n.º 
37887012016-7), indicando diversas 
irregularidades praticadas no âmbito 
da Câmara Municipal de Aracruz, 
dentre as quais, recebimento 
de vantagens indevidas a cargo 
de parlamentares, esquema de 
divisão de salários dos assessores 
comissionados, burla do sistema de 
controle de jornada do órgão etc. 
(...)
Tem-se assim que, seja pelo acervo 
documental constante de fls. 14 a 
51, seja pelo conjunto probatório 
decorrente dos depoimentos 
angariados, não se mostra viável 
concluir pela prática de atos de 
improbidade administrativa ou 
lesivos ao erário a cargo de MARCOS 
VINICIUS SFALSIN ZAMPERLINI. 
(...)
Certo é que, tanto no tocante à TATINA 
NUNES CORDEIRO, como acerca de 
TATIANE DE MORAIS TOMAS BORLINI, 
não foi possível concluir pela prática 
de atos antijurídicos, destacando-se 
que a prova amealhada indica que 
referidas servidoras eram assíduas no 
órgão, sem que tenham apresentado 
comportamento dúbio no tocante ao 
registro da jornada de trabalho. (...)
Assim é que, em se considerando tais 
elementos, não se mostra razoável a 
manutenção da presente tramitação, 
haja vista que a prova até aqui 
angariada indica que os investigados 
não atuaram na contramão da 
probidade administrativa.
Lado outro, a feição temporária dos 
procedimentos investigativos, ladeado 
pelo princípio da duração razoável 
do processo, o qual também tem 
aplicação em sede administrativa, 
tornam ainda mais recomendável o 
arquivamento deste feito.
Destarte, determino o 
ARQUIVAMENTO deste Inquérito 
Civil, com fundamento no artigo 9º, 
caput, da Lei n.º 7.347/85 e artigo 24, 
inciso I, da Resolução n.º 006/2014 
do Colégio de Procuradores de Justiça.

Aracruz, 14 de junho de 2017.
Carina Jovita de Sá Santos 
Bittencourt
Promotora de Justiça

Protocolo 321643

Grupo de Recursos Humanos

PORTARIA CESV Nº  617, DE 14 DE JUNHO DE 2017.
Rescindir o Termo de Compromisso de Estágio de Complementação Educacional 
do (a) seguinte estagiário (a), de acordo com a Lei nº. 11.788/2008:

NOME DEFENSORIA DE LOTAÇÃO TURNO TÉRMINO
Julia Belloti Munhão 2ª Defensoria Recursal Cível Vespertino 10/07/2017

Vitória/ES, 14 de junho de 2017.
Denize Brandão Vianna
Diretora de Gestão de Pessoas

Protocolo 321619

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Praça Manoel Silvino Monjardim, nº 54, Centro, Vitória/ES – CEP 29010-520 - www.defensoria.es.def.br

Membros do Conselho Superior da Defensoria Pública do Espírito Santo:

Fábio Ribeiro Bittencourt

Lívia Souza Bittencourt

Pedro Pessoa Temer

Alexandre Corsini Pagani

Rafael Miguel Delfino

Leonardo Gomes Carvalho

Rodrigo Borgo Feitosa

Saulo Alvim Couto

Fábio Ribeiro Bittencourt

Subdefensor Público Geral

Lívia Souza Bittencourt

Corregedora Geral

Layra Francini Rizzi Casagrande

Chefe de Gabinete

Sandra Mara Vianna Fraga

Defensora Pública-Geral

Sandra Mara Vianna Fraga

(Presidente do Conselho)

Vivian Silva de Almeida
Coordenadora de Direitos Humanos

Geraldo Elias de Azevedo
Coordenador de Direito Penal

Roberta Ferraz Barbosa Piquet de Azeredo Bastos
Coordenadora de Execução Penal

Giuliano Monjardim Valls Piccin
Coordenador de Direito Civil

Hugo Fernandes Matias
Coordenador da Infância e Juventude

Alex Pretti
Coord. de Administração e Recursos Humanos
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