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JUSTIÇA: Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de 
Porto Alegre. PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA RESPONSÁVEL: 
Rossano Biazus. CLASSIFICAÇÃO:  3º Promotor de Justiça 
da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto 
Alegre. OBJETO:  Apurar prática de venda casada. 
INVESTIGADO(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S.A. - Banrisul. LOCAL DO FATO: Porto Alegre.  
 
TIPO DE PROCEDIMENTO: Inquérito Civil. N. DO 
PROCEDIMENTO: 01593.000.514/2018. PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA: Promotoria de Justiça de Tramandaí. 
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA RESPONSÁVEL: Mari Oni 
Santos da Silva. CLASSIFICAÇÃO:  4º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça de Tramandaí. OBJETO: Verificar a 
situação da infraestrutura, recursos humanos e atendimentos 
das demandas administrativas sanitárias necessárias para o 
funcionamento institucional adequado à função de fiscalização 
sanitária no Município de Cidreira. INVESTIGADO(S): Não 
informado. LOCAL DO FATO: Cidreira.  
 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Porto Alegre, 05 de 
Agosto de 2019. 
CAROLINE VAZ,  
Coordenadora do CAO do Consumidor e da Ordem 
Econômica. 
De acordo,  
MARCELO LEMOS DORNELLES,  
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais.  

 

 

 
FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS 

 
 

 

 

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO GESTOR DO 

FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS  
LESADOS – FRBL 

 
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15/07/2019, 14h, sala de 
reuniões do 14º andar, Torre Norte da sede do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul, Av. Aureliano de 
Figueiredo Pinto, n. 80, Porto Alegre/RS. 

2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 11 do 
Regimento Interno. 

3. PRESENÇA: Presentes os Conselheiros Presidente do 
Conselho Gestor do FRBL, Subprocurador-Geral de Justiça de 
Gestão Estratégica Sérgio Hiane Harris; Irany Bernardes de 
Souza e Egon Marques Kvietinski, representantes titular e 
suplente da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos, o segundo participando como convidado; Tânia 
Regina Mello, representante da Secretaria do Meio Ambiente 
e Infraestrutura; Cristiane Becker, representante da 
Secretaria da Segurança Pública; Renata Galbinski 
Horowitz, representante da Secretaria da Cultura; 
Maximiliano Kucera Neto, representante da Procuradoria-
Geral do Estado; Cláudio Pires Ferreira, representante do 
Movimento das Donas de Casa e Consumidores do Rio 
Grande do Sul, e as servidoras Ana Carla Deczka Morsch e 
Lívia Martinewski Dreher, da Secretaria-Executiva do FRBL. 
Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Daniel Martini, 
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do 
Meio Ambiente, representante do MP/RS; Valdirene Camatti 

Sartori, representante da Universidade de Caxias do Sul; 
Roberto Rebés Abreu e José Renato de Oliveira Barcelos, 
representantes titular e suplente da Associação Gaúcha de 
Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN).  
 
4. PAUTA DO DIA: a) Análise das propostas de alteração do 
art. 10 da Resolução n. 01/2017 – FRBL, que trata do custeio 
de perícias; b) Deliberação sobre o projeto de orçamento 
anual e o plano plurianual do Fundo para Reconstituição de 
Bens Lesados - FRBL para o exercício de 2020, em 
cumprimento ao inciso X do artigo 4º do Regimento Interno, 
consoante disposto no inciso VIII do art. 7º do Decreto n. 
53.072/2016; c) Deliberação acerca da possibilidade de 
proceder aos ajustes necessários na documentação referente 
ao Projeto PROCON Mais Perto de Você (processo SEI n. 
17.0.000077224-0), tempestivamente encaminhada pelo 
Município de Porto Alegre ao FRBL (prazo até 10/07/2019), 
bem como autorização para aguardar a regularização de 
pendência temporária no TCE/RS e dar continuidade à 
tramitação do procedimento n. 01401.000.017/2018 com 
vistas à celebração de convênio; d) Autorização para a 
continuidade do Projeto Fiscalização Eficiente do Município 
de Rio Grande, considerado o envio tempestivo da 
documentação complementar devida (prazo até 07/06/2019), 
salvo da Certidão de Habilitação em Convênios (CHE), 
mediante justificativa de pendência temporária no TCE/RS, já 
regularizada e satisfeita junto ao FRBL em 18/06/2019, 
registrando-se que a retificação do Plano de Trabalho, 
adequando as quantidades de alguns itens em virtude dos 
valores de mercado, resultou na redução do valor total do 
projeto; e) Deliberação acerca do seguimento ou não do 
Projeto do Loteamento Estrada do Engenho (procedimento 
n. 01401.000.017/2018), com vistas à celebração de convênio 
com o Município de Pelotas, em face da remessa tempestiva 
de certidão positiva do CADIN, informando a judicialização da 
dívida com a CEEE, e de certidão do 1º Tabelionato de 
Pelotas comprobatória da tramitação da escritura pública de 
doação da área, acompanhada de pedido de dilação de prazo 
(por mais 10 dias, até 22/06/2019) para apresentar a matrícula 
do imóvel. A seguir, complementou com Certidão Fiscal da 
Secretaria da Fazenda (13/06/2019), demonstrando a regular 
situação fiscal do Município face à suspensão da exigibilidade 
e embargo da execução dos débitos existentes. Ainda, 
apresentou cópia da Escritura Pública de Doação lavrada 
(28/06/2019), cujo registro informou (10/07/2019) estar sendo 
ultimado pelo Cartório do Registro de Imóveis de Pelotas; f) 
Informações sobre o andamento dos editais do FRBL (Edital n. 
03/2019 e Edital de Chamamento Público n. 04/2019); g) 
Assuntos Gerais. 
 
5. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, o Presidente do 
Conselho Gestor do FRBL, Dr. Sérgio Hiane Harris deu boas 
vindas e procedeu à apresentação dos dois novos integrantes 
do Colegiado: Promotor de Justiça Dr. Rossano Biazus, com 
atuação na Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do 
Consumidor de Porto Alegre (MP/RS), em substituição ao 
Promotor de Justiça Dr. Gustavo Munhoz; e Cel. Egon 
Marques Kvietinski, como representante suplente da 
Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, em 
substituição à Sra. Maria Elizabeth Pereira. A seguir, 
considerando que houve remessa prévia da Ata da sessão 
anterior aos Conselheiros, via email em 02/07/2019, e que o 
único acréscimo sugerido pelo Conselheiro Irany (valor 
expresso do saldo do FRBL em 30/06/2019), o que restou 
incorporado ao item g.1 da Ata, a leitura foi dispensada, sendo 
aprovada, por unanimidade, e assinada. Cumprido isso, de 
imediato, passou-se à apreciação dos itens pontualmente 
pautados: a) a pedido do Conselheiro Maximiliano Kucera 
Neto, face à tramitação interna da questão na PGE, ainda não 
concluída, houve novo adiamento da apreciação da proposta 
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de alteração do art. 10 da Resolução n. 01/2017 – FRBL, 
mediante deliberação consensual no sentido de aguardar a 
manifestação do Conselheiro da PGE/RS quanto às 
conclusões do órgão para retomar o assunto; b) a fim de dar 
cumprimento à deliberação sobre o Plano Plurianual 
2020/2023 e da previsão orçamentária para o exercício de 
2020, prevista no inciso X do artigo 4º do Regimento Interno, o 
Presidente do Conselho Gestor explanou os principais 
aspectos e conclusões de reuniões de trabalho da servidora 
Ana Carla, Secretária-Executiva do Fundo, com a 
Coordenadora e equipe da Assessoria de Planejamento e 
Orçamento do MP/RS, responsável pelos projetos de lei do 
PPA e da LOA do MP/RS, nos quais se insere o FRBL. 
Enfatizou aos presentes que o fato dos recursos do FRBL 
serem vinculados (de uso exclusivo do Fundo), tem-se maior 
mobilidade financeira para suplementação ou redução (no 
caso de ingresso pecuniário aquém do provisionado), pois os 
valores não aplicados, por qualquer motivo, retornam à conta 
do Fundo. Quanto ao PPA foi acolhida a sugestão de manter o 
produto de modo genérico (aplicação dos recursos do FRBL 
em favor da sociedade gaúcha), face à impossibilidade de 
definir percentuais para as possíveis fontes de receita (TACs, 
condenações judiciais, acordos judiciais e extrajudiciais, etc), 
nem mesmo estimar seu ingresso, bastante variável. Com 
essas ponderações, considerando o contexto envolvendo o 
saldo atual acumulado do FRBL, os valores dos projetos 
aprovados em 2018 com recursos ainda não repassados, 
inclusive do previsto no Edital de Chamamento Público n. 
04/2019, deduzidos três deles com valores já reservados pela 
APO, a par do total ofertado pelo Edital 03/2019 – FRBL (em 
andamento), projetou-se como meta para 2020, a aplicação de 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), acolhida e 
aprovada, por unanimidade, pelo Colegiado; c) quanto ao 
Projeto PROCON Mais Perto de Você, do Município de 
Porto Alegre, o colegiado concedeu prazo resolutivo de 30 
dias para a regularização da pendência no TCE/RS, 
pressuposto à continuidade da tramitação do expediente 
(CO.34441 - PR.00958.03713/2017-9) e celebração do 
convênio. Declarou-se impedido de votar o Conselheiro 
representante do Movimento das Donas de Casa - MDDC/RS, 
face à atuação fiscalizatória exercida em razão da Presidência 
do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de Porto 
Alegre junto ao PROCON; d) Os Conselheiros presentes, à 
unanimidade, autorizaram a continuidade do Projeto 
Fiscalização Eficiente do Município de Rio Grande, 
considerando que foram regularizadas, ainda no mês de junho 
do corrente, as pendências junto ao FRBL, e que a redução 
no valor total do projeto (retificação do Plano de Trabalho 
diminuiu a quantidade de alguns itens devido a alterações de 
custos) não implica qualquer prejuízo ao seu objeto 
(procedimento n. 01401.000.019/2018); e) Cientificado da 
apresentação ao FRBL da Escritura Pública de Doação 
(lavrada em 28/06/2019), e da tramitação no Cartório da 
transferência da propriedade do imóvel para o Município de 
Pelotas, o Colegiado, por unanimidade, concedeu prazo 
resolutivo de 30 dias para o interessado apresentar a 
matrícula comprobatória da propriedade, pressuposto à 
celebração de convênio referente ao Projeto do Loteamento 
Estrada do Engenho (procedimento n. 01401.000.017/2018); 
f) o Presidente informou aos Conselheiros que alguns 
interessados já enviaram projetos/propostas referentes ao 
Edital n. 03/2019, cujo prazo para apresentação termina em 
30 de julho. Quanto ao Edital de Chamamento Público n. 
04/2019, registrou que ainda não houve organizações 
inscritas, porém, o prazo para inscrições está em curso e vai 
até 26/07/2019); g) Assuntos Gerais: g.1) o Presidente 
comunicou que o Termo de Convênio N. 3043/2018 – apoio à 
construção de unidade de acolhimento de idosos - com o 
Município de Vacaria foi celebrado, com repasse, em 
02/07/2019, da 1ª parcela dos recursos aprovados pelo 

Conselho Gestor (R$ 66.528,15); g.2) foi aprovado o teor da 
Moção de Reconhecimento em homenagem à ex-Presidente 
do CG-FRBL, Promotora de Justiça Dra Ana Cristina Cusin 
Petrucci,  e a entrega na próxima sessão, mediante convite e 
confirmação de presença da homenageada; g.3) o Presidente 
comunicou o saldo do FRBL em 30/06/2019 (R$ 
15.000.907,91) e os valores que ingressaram no mês de 
junho/2019 (R$ 194.642,22); g.4) também informou que a 
distribuição do pedido de custeio de perícia pelo FRBL para 
Relatoria da Conselheira Renata Horowitz, relativo ao Plano 
de Salvamento do Acervo Documental do Castelo de Pedras 
Altas (Ação Civil Pública n. 117/1.18.0000505-8), estabelecida 
na 25ª sessão ordinária, ainda não foi possível, mas será 
efetivada ainda no mês de julho, para ulterior apresentação do 
voto e deliberação do Conselho Gestor, nos termos 
regimentais; g.5) o Colegiado definiu o calendário das sessões 
ordinárias para o período de agosto de 2019 até maio 2021, e 
aprovou sessão extraordinária para agosto, após votação de 
duas tabelas propostas, resultando uma terceira versão 
aprovada, a ser enviada a todos os Conselheiros titulares 
junto com a convocação para a próxima sessão ordinária, 
antecipada para 05/08/2019, a fim de agilizar os 
procedimentos decorrentes da apresentação de propostas do 
Edital n. 03/2019-FRBL (distribuição aos Conselheiros), e com 
o intuito de possibilitar a deliberação sobre os respectivos 
projetos na sessão extraordinária agendada para 26/08/2019; 
g.6) o Presidente comunicou aos presentes que, a pedido da 
Secretaria-Executiva do FRBL, está sendo providenciado junto 
ao Banrisul, pela Assessoria de Planejamento e Orçamento do 
MP/RS, a obtenção de informações quanto à localidade e 
origem dos valores creditados ao Fundo; g.7) noticiou a 
realização de visita técnica custeada pelo MP/RS, pelas 
servidoras Ana Carla e Lívia ao FRBL de Santa Catarina, em 
27/06/19, cujas informações e conclusões serão objeto de 
reunião administrativa com a Presidência, com 
disponibilização do relatório ao colegiado prevista para a 
próxima sessão; g.8) constatado erro no Edital n. 
04/2018/FRBL (DEMP de 05/11/2018), quanto ao biênio a que 
corresponde o mandato das representantes da Fundação da 
Universidade de Caxias do Sul, iniciado em novembro de 
2018, registrou ao Colegiado que a Secretaria-executiva 
providenciará sua retificação e publicação, para fazer constar 
o biênio correto: “2018-2020”; g.9) o Presidente Dr. Sérgio 
Harris noticiou ao Conselho Gestor que, considerando pedido 
de custeio de honorários periciais encaminhado pelo Promotor 
de Justiça Dr. Daniel Barbosa Fernandes, a partir de 
determinação judicial de perícia, com nomeação de perita da 
confiança do Juízo, com honorários de R$ 5.500,00, remeteu 
o Ofício n. 14/2019 PRES-FRBL ao Juiz Dr. Juliano Rossi, da 
Comarca de Erechim, a fim de esclarecer os critérios do 
Conselho Gestor para a análise e custeio de pedidos de 
perícias judiciais. Face ao exposto, o pedido será distribuído 
para Relatoria na ordem legal; g.10) o Dr. Sérgio Hiane Harris 
comunicou o teor despacho proferido pela juíza da Drª Jane 
Vidal, de 19/06/2019, manifestando irresignação com o 
indeferimento de custeio pelo FRBL de honorários periciais na 
gestão da Dra. Ana Cristina Cusin Petrucci, nos autos do 
processo judicial n. 001/1.14.0192079-0, em virtude de 
compreensão equivocada de que os recursos do Fundo 
seriam geridos pelo MP/RS, desconhecendo a múltipla 
composição do Conselho Gestor (MP/RS, Secretarias de 
Estado, PGE e Associações); g.11) o Presidente, a exemplo 
do critério adotado pelo FRBL-SC, colocou em debate 
eventual possibilidade do Conselho Gestor FRBL-RS reservar 
os editais somente para a destinação de recursos para 
parcerias (Organizações da Sociedade Civil), e que projetos 
de convênios possam ingressar ao longo do exercício e 
serem analisados pelo Conselho Gestor na medida em que 
sejam apresentados. As diversas ponderações culminaram em 
consenso pelo exame jurídico prévio da ideia, mencionando a 
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existência de Parecer do TCE/RS e/ou PGE sobre editais 
permanentes ou abertura de editais para destinar recursos, 
exarado no 2º semestre de 2018, e verificar se há restrição no 
TCE, para subsidiar posterior debate do Colegiado, com 
pesquisa a ser providenciada no âmbito da Secretaria-
Executiva; g.12) para estabelecer a ordem de distribuição 
para Relatoria dos projetos/propostas, após distribuídos 
aos Conselheiros representantes dos órgãos públicos na 
ordem prevista no art. 7º da Lei n. 14.791/2015, delimitado no 
art. 6º Decreto 53.072/2016, observado o disposto nos § 2º e 
3º do art. 27 do Regimento Interno, o Colegiado presenciou o 
sorteio das associações (AGAPAN, MDCC/RS e UCS), 
ficando definida a respectiva ordem: 9ª (nona), 10ª (décima) e 
11ª (décima primeira), ressalvado que, no momento da efetiva 
distribuição, será verificado se o órgão/associação que o 
Relator representa coincide com a entidade proponente do 
projeto ou sugestão temática ou se tem interesse na matéria, 
situação que, caso constatada, remeterá ao seguinte 
Conselheiro da lista, mediante compensação posterior; g.13)  
o Presidente trouxe ideia aplicada no FRBL-SC, no sentido de 
oportunizar ao proponente cerca de 10 minutos na sessão 
para defesa oral do projeto/proposta, a critério de cada 
Conselheiro Relator (se entender necessário para esclarecer 
algum ponto acerca da proposta), antes de ser apresentado 
voto e deliberação de aprovação ou não de recursos. A 
maioria dos presentes entendeu prejudicado o exame do 
tema, pois a abertura de tal espaço demandaria muito tempo 
nas sessões, e poderia gerar tratamento não isonômico dos 
proponentes; g.14) Levantada a questão da utilização da 
Comissão de Seleção já escolhida na 21ª reunião para atuar 
nas atividades do Edital de Chamamento Público n. 04/2019-
FRBL, ou se o Conselho Gestor escolherá outra, o Colegiado 
decidiu por escolher outra na próxima sessão; g.15)  a pedido 
da Secretaria, considerando o caso concreto do Projeto 
Preparando a Quadra em que foi necessária a solicitação de 
correções no Plano de Trabalho e identificadas pendências 
em certidões, para conferir maior mobilidade na tramitação 
dos procedimentos do FRBL, o Presidente sugeriu ao 
Colegiado definir prazos padrão para entidades com 
recursos já aprovados, sendo de 05 dias úteis para 
corrigir/retificar plano de trabalho e de 15 dias para 
substituição de certidões/documentos com prazo de validade 
expirado. O Conselho Gestor, por unanimidade, aprovou o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, no entanto, para documentos 
expirados decidiu por prazo de 30 (trinta) dias, para evitar 
pedidos de prorrogação. Diante disso, alguns Conselheiros 
suscitaram a possibilidade de deixar a atualização de 
certidões para antes da celebração dos termos. Assim, 
definiu-se que a Secretaria-Executiva irá contatar a Assessoria 
Jurídica da Direção-Geral sobre o assunto, trazendo uma 
posição a respeito na próxima sessão. Nada mais havendo a 
tratar, a sessão foi encerrada e assinada a lista de presença. 
A próxima sessão ordinária do Conselho Gestor, nos termos 
do Regimento Interno, está prevista para realizar-se no dia 05 
de agosto de 2019, às 14h.   

  
 


