
MINISTERIO PLTBLICO DA UNIAo
 
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS
 

MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
 
MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
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Institui Forca Tarefa para acompanhamento de procedimentos 
destinados it apuracao de responsabilidades em razao das de 
desequilibrio das contas publicas no Distrito Federal , bern 
pagamento dos servidores publicos e trabalhadores terceirizados q 
services ao Distrito Federal. 

o PROCURADOR GERAL DE JUSTI<;:A DO MPDFT, 0 PROC 

speclficos 
uncias de 

3: 

como a~ 

" e prestarn
<:> 
<:> 
<:>.... 
co 
.+ 
r-J 

.......
 
0...... 
I;.... 
:t> 
Z 
<, 
N 
<:>.... 
UI 

r-.J 
<:>..
 
Vl 
co 

RADOR
CHEFE DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO DISTRITO FEDEPAL e a 
PROCURADORA-GERAL DO MTN1STERIO P(TBLICO JUNTO AO TCDF em exercicio, no uso 
de suas atribuicoes conferidas pela Lei Complementar n° 75/93 e, 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministerio Publico exercer a efesa dos 
direitos sociais e individuais indisponiveis previstos constitucionalrnente, sempre que s cuide de 
garantir-lhes 0 respeito pelos Orgaos da Administracao Publica, direta ou indireta, 0 Distrito 
Federal e Territ6rios; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministerio Publico, cada ra o em sua 
esfera de atuacao , sem prejuizo de atuacoes conjuntas , adotar as medidas necessarias par assegurar 
o respeito dos Poderes Publicos e dos services de relevancia publica aos direitos garantias 
fundamentais protegidos constitucionalmente, nos termos do artigo 129, inciso II , da C nsti tuicao 
Federal e do artigo 2° da Lei Complementar n? 75/93; 

CONSIDERANDO as denuncias de desequilibrio das contas 
Distrito Federal ; r-; \\ 
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CONSIDERANDO as suspeitas de desobediencia da ordem cro 16gica de 
pagamentos, 0 que pode configurar crime punido de acordo com 0 artigo 92 da Lei de Lie tacoes; 

CONSIDERANDO que a insuficiencia de caixa pode dar ensejo as sancoes 
da Lei de Crime Fiscais, alern de outros tipos penais, como os previstos nos artigos 359- a H (Lei 
n" 1028/00) ; 

CONSIDERANDO a hip6tese, em tese, de crime de responsabilid de (artigo 
101, V e VI da LODF); 

CONSIDERANDO que, em tese, configura improbidade adminis ativa, nos 
termos do artigo 10 da Lei n° 8.429/92, realizar operacoes financeiras sem observancia as normas 
legais, assim como a concessao de beneficios administrativos ou fiscais sem obser ancia das 
forrnalidades cabiveis, a frustracao do processo licitat6rio, a ordenacao ou perrnissao para a 
realizacao de leis nao autorizadas , entre outros; 

CONSIDERANDO que configura, igualmente, improbidade ad inistrativa 
nos termos do artigo 11 da Lei de Irnprobidade, todos os atos que atentem contra os principios 
constitucionais da Adrninistracao Publica, alem da pratica de ato visando ao fim proibid em lei ou 
ate mesmo a prevaricacao, que irnporte em retardar ou deixar de praticar, indevidame te, ato de 
oficio; 

CONSIDERANDO que restou comprovado 0 atraso de verbas s lariais aos 
servidores publicos e trabalhadores terceirizados que prestam servicos ao Distrito Feder I, medida 
que tambern se visa combater, inclusive para 0 futuro; 

RESOLVEM: 

Art. 1° Instituir Grupo Forca-Tare fa a fim de: investigar e efinir os 
responsaveis pela pratica de atos que levaram ao descontrole das contas publicas, c m ampla 
atribuicao nas areas criminal e civel decorrentes de investigacoes no Procedimento Ad9inistrativo 
n" 08190.000001/15-07, bern como em outros procedimentos especificos instaur dos pela 
Procuradoria Distrital dos Direitos dos Cidadaos e; garantir 0 devido pagamento de toda as verbas 
salariais aos servidores publicos e trabalhadores terceirizados que prestam servicos 0 Distrito 
Federal, sejam as ora atrasadas ou as verbas remunerat6rias futuras, em procedimentos e istentes e 
a serem instaurados. 

Art. 2° Integram 0 Grupo Forca-Tarefa os seguintes membros: I - pelo 
Ministerio Publico do Distrito Federal e Territ6rios: Procuradora Distrital dos Direitos d Cidadao, 
Maria Maria Rosynete de Oliveira Lima e os Promotores de Justica Adjuntos Cl dio Joao 
Medeiros Miyagawa Freire, Marcelo Santos Teixeira, Cintia Costa da Silva, Fabi Macedo 
Nascimento e Cesar Augusto Nardelli Costa; e II - pelo Ministerio Publico do Trabalho: 
Procuradores do Trabalho Alessandro Santos de Miranda, Sebastiao Vieira Caixeta, Ma ici Coelho 
de Barros Pereira, Carlos Eduardo Carvalho Brisolla e Paula de Avila e Silva Porto Nune 

Art. 3° Os Membros do MPDFT e do MPT atuarao em cooperacao tecnica 
com 0 Ministerio Publico de Contas do OF. 

Art. 4° A atuacao do Grupo Forca-Tarefa nao se limitara aapuraca dos fatos 
015.preterites, podendo e devendo adotar rnedidas correlatas, com reflexo para a e~ 
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Art. . Esta~entm vigor na data da sua publicacao . 

BrasilIa, 16 d~ elr~e 2, 5. 
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0 0 ~OE BESSA 
Procurador-Geral de)US :i~. a do Di~rito Federal e Territorios 
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ALES~NDRO NTOS DE MIRANDA 

Procurador-Chefe do Ministerio Publi 0 do Trabalho no Distrito Federal e Toe 
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CLAuDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA 

Procuradora-Geral do Ministerio Publico junto ao TCDF em exercicio 
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