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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00307157-2019| 

DECISÃO Nº 395, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

Referência: IC MPF/PRRJ 1.30.001.001764/2016-93 

 

1. Ciente da decisão do NAOP da 2ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a direitos e interesses de povo indígena, a análise da promoção de 

arquivamento é de competência da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 6ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

 

CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00305069-2019| 

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 26 DE MARÇO DE 2019 

 

Dispõe sobre a repartição das atribuições entre os Ofícios da Procuradoria da 

República no Município de Três Lagoas/MS. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício da competência prevista na Resolução CSMPF 

nº 104, de 6 de abril de 2010, que estabelece regras mínimas comuns que deverão orientar a repartição dos serviços nas diversas unidades do Ministério 

Público Federal; alterada pela Resolução nº 138, de 25 de fevereiro de 2013, dando nova redação ao art. 1º, VII; e considerando que a Portaria Conjunta 

PR/MS/TLS nº 1, de 28 de janeiro de 2019, que altera a Portaria Conjunta PR/MS/TLS nº 1, de 30 de janeiro de 2017, foi aprovada em sua 2ª Sessão 

Ordinária de 2019 (PGEA nº 1.00.001.000022/2019-22), 

RESOLVE: 

Art. 1º  A distribuição de expedientes iniciais, procedimentos extrajudiciais, inquéritos policiais e processos judiciais que não se 

enquadrarem nas hipóteses de prevenção será efetuada de forma aleatória e automática entre os dois Ofícios da unidade, por meio do Sistema Único. 

Parágrafo único.  Considera-se expediente inicial o documento cadastrado ou recebido no Setor Administrativo ou Jurídico que não 

seja resposta de ofício ou outro expediente remetido pela PRM. 
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Art. 2º  O Procurador Distribuidor terá a incumbência de analisar e determinar a distribuição dos expedientes iniciais. 

Parágrafo único.  A função de Procurador Distribuidor será exercida pelo Procurador da República designado em portaria específica. 

Art. 3º  Os expedientes iniciais que não se enquadrarem nos casos de prevenção, e ensejarem eventual instauração de procedimento 

extrajudicial, serão identificados no Setor Administrativo e analisados pelo Procurador Distribuidor. 

Art. 4º  Serão distribuídos por prevenção: 

I – os expedientes iniciais que estejam relacionados a inquéritos policiais, procedimentos extrajudiciais e processos judiciais já 

distribuídos a um dos Ofícios; 

II – ao Ofício que houver requisitado a instauração, os inquéritos policiais instaurados por requisição; 

III – ao Ofício para o qual tenham sido distribuídos os inquéritos policiais ou os procedimentos extrajudiciais, os processos judiciais 

originados daqueles procedimentos; 

IV – ao Ofício responsável pelo procedimento/processo principal, os processos ou procedimentos acessórios, tais como cautelares, 

comunicações de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória, pedidos de prisão temporária ou preventiva, pedidos de restituição de coisa 
apreendida, pedidos de quebra de sigilo e pedidos de interceptação telefônica; 

V – ao Ofício responsável pelo processo/procedimento principal, os processos/procedimentos decorrentes de separação ou 
desmembramento; 

VI – os expedientes iniciais que se refiram a fato que seja objeto de procedimento ou processo em curso, ao Ofício em que este estiver 
tramitando; 

VII – os inquéritos policiais, procedimentos extrajudiciais e processos judiciais que se refiram a fato que seja objeto de outro inquérito 

policial, procedimento extrajudicial ou processo judicial em curso, ao Ofício para o qual foi distribuído o primeiro expediente ou procedimento. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no inciso VII à repercussão cível e criminal de um mesmo fato. 

Art. 5º  Os expedientes relativos às visitas ordinárias em repartições policiais serão distribuídas da seguinte forma: 

I – o titular do 1º Ofício ficará responsável pela 1ª inspeção semestral nas unidades da Polícia Rodoviária Federal em Três Lagoas e 
Polícia Federal de Três Lagoas; e pela 2ª inspeção semestral na unidade da Polícia Rodoviária Federal de Paranaíba; 

II – o titular do 2º Ofício ficará responsável pela 1ª inspeção semestral na unidade da Polícia Rodoviária Federal de Paranaíba; e pela 

2ª inspeção semestral nas unidades da Polícia Rodoviária Federal em Três Lagoas e Polícia Federal de Três Lagoas. 

Art. 6º  O Procurador Coordenador terá a incumbência de analisar e despachar as questões administrativas da Procuradoria. 

Parágrafo único.  A função de Procurador Coordenador será exercida pelo Procurador da República designado em portaria específica. 

Art. 7º  Durante o período de férias ou outros afastamentos os Procuradores da República substituir-se-ão reciprocamente, na forma 

do art. 27 do Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014. 

Parágrafo único.  Na ausência dos titulares de ambos os Ofícios, a substituição será feita de acordo com as determinações da PR/MS. 

Art. 8º  A participação nas audiências dar-se-á mediante escala semanal, de maneira alternada entre os titulares dos 2 (dois) Ofícios. 

Parágrafo único.  A escala poderá ser alterada mediante comum acordo entre os titulares dos Ofícios. 

Art. 9º  Os casos omissos serão solucionados de comum acordo entre os titulares dos Ofícios da PRM. 

Art. 10.  Revogam-se a Portaria PRM/TLS/MS nº 2/2015, Portaria PRM/TLS/MS nº 1/2017 e Portaria PRM/TLS/MS nº 1/2019. 

Art. 11.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente 

 

LUCIANO MARIZ MAIA 

Conselheiro 

 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 

Conselheira 

 

MARIA CAETANA CINTRA SANTOS 

Conselheira 

 

CELIA REGINA SOUZA DELGADO 

Conselheira 

 

HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO 

Conselheiro 

 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Conselheiro 

 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Conselheiro 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Conselheira 
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##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00306843-2019| 

RESOLUÇÃO CSMPF/RSU Nº 28, DE 26 DE MARÇO DE 2019 

 

Dispõe sobre a repartição das atribuições entre os Ofícios da Procuradoria da 

República no Município de Resende/RJ. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício da competência prevista na Resolução CSMPF 

nº 104, de 6 de abril de 2010, que estabelece regras mínimas comuns que deverão orientar a repartição dos serviços nas diversas unidades do Ministério 

Público Federal; alterada pela Resolução nº 138, de 25 de fevereiro de 2013, dando nova redação ao art. 1º, VII; e considerando que a Portaria PRM-

RESENDE/RJ nº 1, de 13 de março de 2019, que altera a Portaria PRM-RESENDE/RJ nº 1, de 9 de maio de 2014, foi aprovada em sua 2ª Sessão 

Ordinária de 2019 (PGEA nº 1.00.001.000066/2019-52), 

RESOLVE: 

I – DA DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS EXTRAJUDICIAIS 

Art. 1º  Os feitos extrajudiciais serão distribuídos automaticamente mediante configuração aleatória e na proporção de 50% (cinquenta 

por cento), em relação aos seguintes grupos: 

I – Direitos Sociais e Fisc. de Atos Adm. em Geral; 

II – Criminal; 

III – Consumidor e Ordem Econômica; 

IV – Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural; 

V – Combate à Corrupção; 

VI – Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais; 

VII – Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional; 

VIII – Direitos do Cidadão. 

Art. 2º  Na autuação inicial ou primeira entrada de expedientes e procedimentos extrajudiciais, o Setor Jurídico deverá realizar 

pesquisas nos sistemas de informação a fim de verificar eventual existência de auto administrativo ou judicial sobre os mesmos fatos, nas áreas da tutela 
coletiva e criminal, e, em caso positivo, a distribuição do novo processo deverá ser realizada para o mesmo ofício que atua no auto preexistente. 

§1º  Poderá o Procurador da República, indicado como prevento, nos termos do caput,  entendendo não ser caso de prevenção, restituir 
a representação ao Setor Jurídico, para fins de distribuição. 

§2º  Se negativa a pesquisa de dependência, a representação deverá ser autuada no Sistema Único sob a denominação de Notícia de 

Fato e submetida à livre distribuição entre os ofícios, de acordo com os temas, grupos de distribuição e regras previstas nesta Resolução. 

§3º  Caberá ao Procurador Distribuidor dirimir eventuais dúvidas existentes quanto à autuação e distribuição, bem como relativas à 
definição do grupo de distribuição e classificação temática. 

§4º  Também caberá ao Procurador Distribuidor a decisão de indeferimento de instauração de Notícia de Fato, nos termos do §4º do 

artigo 4º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como a decisão acerca da destinação de 
representações cuja atribuição seja de Procuradoria de outro município ou estado, equivocadamente dirigida à PRM/Resende. 

Art. 3º  A alteração da titularidade de um ofício não desvincula dele os procedimentos extrajudiciais a ele correspondentes. 

II – DA DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS JUDICIAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS 

Art. 4º  A distribuição de Autos Judiciais dar-se-á em relação aos grupos AÇÃO CIVIL PÚBLICA e DEMAIS PROCESSOS E 
INQUÉRITOS POLICIAIS, e deverá observar as seguintes regras, na ordem em que se apresentam: 

I – ao 1º Ofício da PRM/Resende serão distribuídos os seguintes processos: 

a) os inquéritos policiais, as medidas judiciais e as ações judiciais, originados de procedimentos autuados nesta Procuradoria da 
República, e vinculados ao 1º Ofício da PRM/Resende, a partir de 21 de maio de 2013; 

b) tratando-se de ações civis públicas ajuizadas antes de 21 de maio de 2013, serão distribuídas automaticamente mediante 
configuração aleatória e na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se, quando houver, o vínculo já existente (autoria da petição inicial); 

c) quanto aos demais processos e inquéritos policiais procedentes da Vara Federal e do Juizado Especial Federal da Subseção 

Judiciária da Resende/RJ, serão distribuídos automaticamente, conforme o sistema de distribuição unificada de processos judiciais criminais e inquéritos 

policiais; 

II – ao 2º Ofício da PRM/Resende serão distribuídos os seguintes processos: 

a) os inquéritos policiais, as medidas judiciais e as ações judiciais, originados de procedimentos autuados nesta Procuradoria da 
República, e vinculados ao 2ª Ofício da PRM/Resende, a partir de 21 de maio de 2013; 

b) tratando-se de ações civis públicas ajuizadas antes de 21 de maio de 2013, serão distribuídas automaticamente mediante 
configuração aleatória e na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se, quando houver, o vínculo já existente (autoria da petição inicial); 

c) quanto aos demais processos e inquéritos policiais procedentes da Vara Federal e do Juizado Especial Federal da Subseção 

Judiciária da Resende/RJ, serão distribuídos automaticamente, conforme o sistema de distribuição unificada de processos judiciais criminais e inquéritos 
policiais. 

§1º  Na primeira entrada de Inquéritos Policiais instaurados sem anterior requisição ministerial e nos casos de ações coletivas 

propostas por autor diverso do Ministério Público Federal, o Setor Jurídico deverá realizar pesquisas nos sistemas de informação a fim de verificar 

eventual existência de auto administrativo ou judicial sobre os mesmos fatos, nas áreas da tutela coletiva e criminal, e, em caso positivo, a distribuição 
do novo processo deverá ser realizada para o mesmo ofício que atua no auto preexistente. 

§2º  Cada Procurador da República participará das audiências designadas nos processos judiciais que lhe forem distribuídos. 

§3º  Caberá ao Procurador Distribuidor dirimir eventuais dúvidas existentes quanto à autuação e distribuição, bem como relativas à 
definição do grupo de distribuição e classificação temática. 
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Art. 5º  A alteração da titularidade de um ofício não desvincula dele os inquéritos policiais e feitos judiciais a ele correspondentes. 

III – DAS SUBSTITUIÇÕES POR AFASTAMENTOS, IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO 

Art. 6º  Nos afastamentos por motivos de férias, licenças-prêmio, licença-maternidade ou paternidade, licenças médicas, e outros 

correlatos, as notícias de fato, os procedimentos extrajudiciais, os inquéritos policiais e os feitos judiciais as distribuições ao ofício do membro afastado 

continuarão sendo realizadas normalmente, sendo que os autos serão conclusos em substituição ao procurador itinerante, quando houver, ou ao procurador 
titular do outro ofício, que se encontre em exercício. 

Art. 7º  Nos afastamentos para participação em reuniões, encontros, grupos de trabalho, seminários e eventos correlatos, as notícias 

de fato, os procedimentos extrajudiciais, os inquéritos policiais e os feitos judiciais continuarão sendo normalmente distribuídos e conclusos ao ofício do 
membro afastado. 

§1º  As notícias de fato, os procedimentos extrajudiciais, os inquéritos policiais e os feitos judiciais que se enquadrarem na categoria 

de urgentes serão encaminhados pelo gabinete do membro afastado, de ordem, em substituição, para conclusão ao ofício cujo titular se encontre em 
exercício. 

§2º  Caso discorde da avaliação de urgência, o membro que receber o feito avaliado como urgente poderá devolvê-lo ao ofício do 
titular, até o dia do seu retorno 

§3º  O membro afastado requererá a redesignação das audiências nas quais não poderá comparecer, salvo se, de comum acordo, ficar 
definido que participará da audiência o outro membro que estiver presente na Procuradoria. 

§4º  Por consenso entre os membros em exercício na PRM/Resende, nas hipóteses previstas neste artigo, poderão ser aplicadas, 
excepcionalmente, a regra estabelecida no art. 6º, a fim de evitar prejuízo para a tramitação dos feitos. 

Art. 8º  São considerados urgentes os feitos que dependam de: 

I – medidas destinadas a assegurar a liberdade de locomoção, evitar perecimento de direito ou garantir a efetividade da persecução, 
tais como: 

a) ciência de prisão em flagrante; 

b) manifestação em requerimento de liberdade provisória ou de revogação de prisão; 

c) manifestação sobre prisão de qualquer natureza, quando houver urgência para sua efetivação; 

d) manifestação sobre habeas corpus com paciente preso; e 

e) medidas cautelares cíveis ou penais, de qualquer espécie, cujas circunstâncias exijam pronta intervenção ministerial; 

II – medidas sujeitas a prazos fatais, como recursos e requerimentos de diligências; 

III – medidas sujeitas a prazos cuja inobservância resulte em prejuízo para a instrução criminal, como alegações finais em processo 

com réu preso. 

Art. 9º  Nos casos de impedimento ou de suspeição, os autos serão redistribuídos ao procurador titular do outro ofício, observando-

se a necessária compensação. 

Art. 10.  As atribuições do Procurador Distribuidor serão exercidas alternadamente pelos membros lotados na PRM/Resende, pelo 

período de seis meses. 

Parágrafo único.  Em casos de ausência, afastamentos, licenças e impedimentos do Procurador Distribuidor, referidas atribuições 

serão exercidas pelo Procurador Distribuidor substituto. 

Art. 11.  Revoga-se a Portaria PRM-RESENDE/RJ nº 1, de 9 de maio de 2014. 

Art. 12.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente 

 

LUCIANO MARIZ MAIA 

Conselheiro 

 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 

Conselheira 
 

MARIA CAETANA CINTRA SANTOS 

Conselheira 
 

CELIA REGINA SOUZA DELGADO 

Conselheira 

 

HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO 

Conselheiro 

 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Conselheiro 

 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Conselheiro 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Conselheira 
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##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00306849-2019| 

RESOLUÇÃO CSMPF/RSU Nº 29, DE 2 DE ABRIL DE 2019 

 

Dispõe sobre a repartição das atribuições entre os Ofícios da Procuradoria da 

República em Santa Catarina, da Procuradoria da República Polo nos Municípios 

de Itajaí e Brusque, da Procuradoria da República no Município de Caçador, da 

Procuradoria da República no Município de Joaçaba e da Procuradoria da 

República no Município de Rio do Sul. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício da competência prevista na Resolução CSMPF 

nº 104, de 6 de abril de 2010, que estabelece regras mínimas comuns que deverão orientar a repartição dos serviços nas diversas unidades do Ministério 

Público Federal; alterada pela Resolução nº 138, de 25 de fevereiro de 2013, dando nova redação ao art. 1º, VII; e considerando que a Portaria PR/SC nº 

770, de 3 de dezembro de 2018, foi aprovada em sua 3ª Sessão Ordinária de 2019 (PGEA nº 1.00.001.000047/2019-26), 

RESOLVE: 

Art. 1º  O Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Caçador, a partir da entrada em vigor desta Resolução, terá 

atribuição exclusiva para matéria cível, custos legis e tutela coletiva de 1ª, 3ª, 4ª, 6ª e 7ª CCRs e PFDC, dos municípios compreendidos nas Subseções 

Judiciárias de Caçador, Joaçaba e Rio do Sul. 

§1º  O Procurador da República titular do Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Caçador será responsável pela 

representação do Ministério Público Federal: 

I – em todas as audiências da Vara Federal de Caçador, inclusive as criminais remanescentes e excluídas as de ações de improbidade 

administrativa; 

II – em todas as audiências das Varas Federais de Joaçaba e Rio do Sul, salvo as relativas a ações de improbidade administrativa e as 

relativas a processos criminais. 

§2º  Havendo conflito de pauta de audiências entre as Subseções Judiciárias referidas no parágrafo anterior, caberá à Procuradoria da 

República no Município de Caçador solicitar ao Procurador-Chefe a designação de membro de outra unidade do MPF em Santa Catarina. 

§3º  O Procurador da República titular do Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Caçador manterá um programa 

de visitas periódicas às Comunidades Indígenas situadas nos municípios compreendidos nas Subseções Judiciárias de Caçador, Joaçaba e Rio do Sul. 

Art. 2º  Os Ofícios da Procuradoria da República Polo nos Municípios de Itajaí e Brusque, a partir da entrada em vigor desta 

Resolução, terão atribuição exclusiva para matéria cível, custos legis e tutela coletiva de 1ª, 3ª, 4ª, 6ª e 7ª CCRs e PFDC, dos municípios compreendidos 

na Subseção Judiciária de Brusque, sem prejuízo de suas atribuições atinentes à Subseção Judiciária de Itajaí, definidas em ato normativo próprio. 

§1º  Os Procuradores da República titulares de ofícios da Procuradoria da República Polo nos Municípios de Itajaí e Brusque serão 

responsáveis pela representação do Ministério Público Federal em todas as audiências da Vara Federal de Brusque, inclusive as criminais remanescentes 

e excluídas as de ações de improbidade administrativa. 

§2º  A divisão interna de atribuição entre os ofícios da Procuradoria da República Polo nos Municípios de Itajaí e Brusque e a 

participação de cada membro na pauta de audiências continuam sendo reguladas pela Portaria nº 01/2016 – PRM Itajaí/SC, ou pelo ato normativo que 

venha a substituir. 

Art. 3º  O Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Joaçaba, a partir da entrada em vigor desta Resolução, terá 

atribuição para matéria criminal de toda a região, concorrentemente com ofícios da Procuradoria da República em Santa Catarina, conforme detalhado 

nos artigos seguintes. 

Parágrafo único.  O Procurador da República titular do Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Joaçaba será 

responsável pela representação do Ministério Público Federal nas audiências criminais remanescentes da Vara Federal de Joaçaba, sem prejuízo de sua 

participação nas audiências das Varas Federais de Florianópolis. 

Art. 4º  O Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul, a partir da entrada em vigor desta Resolução, terá 

atribuição para matéria criminal de toda a região e para a matéria cível e de tutela coletiva de 1ª e 5ª CCRs, concorrentemente com ofícios da Procuradoria 

da República em Santa Catarina, conforme detalhado nos artigos seguintes. 

Parágrafo único.  O Procurador da República titular do Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul será 

responsável pela representação do Ministério Público Federal nas audiências criminais remanescentes da Vara Federal de Rio do Sul e nas audiências de 

ações de improbidade administrativa nas Subseções Judiciárias de Brusque, Caçador, Joaçaba e Rio do Sul, sem prejuízo de sua participação nas 

audiências das Varas Federais de Florianópolis. 

Art. 5º  Salvo naquilo que for incompatível com o disposto na presente Resolução, as atribuições dos ofícios da Procuradoria da 

República em Santa Catarina continuam regulados pela Resolução CSMPF/RSU nº 7/2018, ou pelo ato normativo que venha a substituí-la. 

Art. 6º  A partir da entrada em vigor desta Resolução, os casos criminais de 4ª CCR serão distribuídos da seguinte forma: 

I – casos ocorridos nos municípios compreendidos nas Subseções Judiciárias de Brusque, Caçador, Joaçaba e Rio do Sul: 

a) 19% (dezenove por cento) para o 1º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

b) 19% (dezenove por cento) para o 2º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

c) 19% (dezenove por cento) para o 3º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

d) 19% (dezenove por cento) para o 4º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

e) 19% (dezenove por cento) para o Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Joaçaba; 

f) 5% (cinco por cento) para o Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul; 

II – casos ocorridos nos municípios compreendidos na Subseção Judiciária de Florianópolis: para o 9º, 10º e 11º Ofícios da 

Procuradoria da República em Santa Catarina, conforme definido na Resolução CSMPF/RSU nº 7/2018. 

Art. 7º  A partir da entrada em vigor desta Resolução, os casos criminais de 2ª e 7ª CCR de toda a região serão distribuídos da seguinte 

forma: 

a) 19% (dezenove por cento) para o 1º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

b) 19% (dezenove por cento) para o 2º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

c) 19% (dezenove por cento) para o 3º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

d) 19% (dezenove por cento) para o 4º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 
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e) 19% (dezenove por cento) para o Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Joaçaba; 

f) 5% (cinco por cento) para o Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul. 

Art. 8º  A partir da entrada em vigor desta Resolução, os casos de 5ª CCR, cíveis e criminais, de toda a região, serão distribuídos da 
seguinte forma: 

a) 1/3 (um terço) para o 5º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

b) 1/3 (um terço) para o 6º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

c) 1/3 (um terço) para o Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul. 

Art. 9º  A partir da entrada em vigor desta Resolução, os casos de 1ª CCR, relativos aos municípios compreendidos na Subseção 

Judiciária de Florianópolis, serão distribuídos da seguinte forma: 

a) 1/3 (um terço) para o 5º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

b) 1/3 (um terço) para o 6º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina; 

c) 1/3 (um terço) para o Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul. 

Art. 10.  Os feitos, judiciais e extrajudiciais, registrados antes da entrada em vigor desta Resolução serão redistribuídos de imediato, 

conforme segue: 

I – todos os feitos vinculados à 5ª CCR, cíveis e criminais, do Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Caçador, 

do Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Joaçaba, do Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul e 

dos Ofícios da Procuradoria da República Polo nos Municípios de Itajaí e Brusque, desde que afetos aos municípios vinculados à Subseção Judiciária de 

Brusque, serão redistribuídos para o Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul; 

II – todos os feitos criminais, exceto os vinculados à 5ª CCR, judiciais e extrajudiciais, do Ofício Único da Procuradoria da República 

no Município de Caçador, do Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Joaçaba, do Ofício Único da Procuradoria da República no 

Município de Rio do Sul e dos ofícios da Procuradoria da República Polo nos Municípios de Itajaí e Brusque, desde que afetos aos municípios vinculados 

à Subseção Judiciária de Brusque, serão redistribuídos para o Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Joaçaba; 

III – todos os feitos não criminais relativos às matérias da 1ª, 3ª, 4ª, 6ª e 7ª CCRs e PFDC do Ofício Único da Procuradoria da 

República no Município de Joaçaba e do Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul serão redistribuídos para o Ofício Único 

da Procuradoria da República no Município de Caçador; 

IV – 1/3 (um terço) do acervo do 5º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina será redistribuído para o Ofício Único 

da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul; 

V – 1/3 (um terço) do acervo do 6º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina será redistribuído para o Ofício Único da 

Procuradoria da República no Município de Rio do Sul. 

Art. 11.  A distribuição será feita de forma automática e aleatória, pelo Sistema Único, e ficará sob a responsabilidade técnica do 

respectivo Setor Jurídico/Subcoordenadoria Jurídica da unidade gestora do grupo de distribuição. 

Parágrafo único.  Em relação aos grupos de distribuição em que participem Ofícios de mais de uma unidade, as Subcoordenadorias 

Jurídicas, Setores Jurídicos ou os Procuradores da República poderão suscitar dúvidas quantos aos critérios de distribuição, que serão resolvidas pelo 

Procurador-Chefe. 

Art. 12.  A representação do Ministério Público Federal nas audiências judiciais das Varas Criminais de Florianópolis será organizada 

mediante escala semanal, da qual participarão os titulares dos Ofícios a seguir discriminados, em sistema de rodízio, do membro mais moderno para o 

mais antigo, na seguinte proporção: 

a) 1º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina: 1/7 (um sétimo); 

b) 2º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina: 1/7 (um sétimo); 

c) 3º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina: 1/7 (um sétimo); 

d) 4º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina: 1/7 (um sétimo); 

e) 5º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina: 1/14 (um quatorze avos); 

f) 6º Ofício da Procuradoria da República em Santa Catarina: 1/14 (um quatorze avos); 

g)  Ofício Único da Procuradoria da República de Joaçaba:1/7 (um sétimo); 

h) Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul:1/7 (um sétimo). 

§1º  As audiências referentes a crimes ambientais ocorridos nos municípios vinculados à Subseção Judiciária de Florianópolis 

continuarão sendo feitas pelos titulares do 9º, 10º e 11º Ofícios da Procuradoria da República em Santa Catarina, na forma definida na Resolução 

CSMPF/RSU nº 7/2018. 

§2º  Havendo incompatibilidade de horários que impeça a participação dos membros responsáveis, conforme regra estabelecida no 

caput, a substituição será feita mediante tabela para substituições, a ser organizada pela Coordenadoria Jurídica e de Documentação, em sistema de 

rodízio. 

§3º  A participação do membro do MPF nas audiências será preferencialmente presencial, sem prejuízo do uso de videoconferência 

em situações excepcionais. 

Art. 13.  A expressão “região”, constante nesta Resolução, inclui as Subseções Judiciárias de Florianópolis, Brusque, Caçador, 

Joaçaba e Rio do Sul. 

Art. 14.  Os Anexo I e II desta Resolução consolidam as atribuições dos ofícios da região, considerando o disposto nesta Resolução, 

na Resolução CSMPF/RSU nº 7/2018 e na Portaria nº 01/16 – PRM-Itajaí. 

Art. 15.  O Anexo III desta Resolução sintetiza esquematicamente a responsabilidade dos membros titulares dos ofícios da região 

pelas pautas de audiências, considerando o disposto nesta Resolução, na Resolução CSMPF/RSU nº 7/2018 e na Portaria nº 01/16 – PRM Itajaí. 
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Art. 16.  Ficam desinstalados de forma temporária, por até 4 (quatro) anos, o Ofício Único da Procuradoria da República no Município 

de Joaçaba e o Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Rio do Sul, período em que funcionarão na sede da Procuradoria da República 

em Santa Catarina, em Florianópolis, bem como redistribuídas as atribuições entre os ofícios da região, nos termos desta Resolução. 

Parágrafo Único.  Em Joaçaba e Rio do Sul serão mantidos Postos Avançados de Atendimento ao Cidadão. 

Art. 17.  A presente Resolução será reavaliada no prazo de 12 (doze) meses, continuando a vigorar indefinidamente, até que nova 

resolução a emende ou substitua. 

Art. 18.  Revoga-se a Portaria PR/SC nº 770/2018. 

Art. 19.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Anexo I 

Consolidação das atribuições dos Ofícios da região por matéria 

      

Matéria Criminal Cível Local do fato Ofício Participação 

1ª CCR  X 

Subseção Judiciária de Florianópolis 

5º Ofício PR/SC 1/3 

6º Ofício PR/SC 1/3 

Ofício Único PRM Rio do Sul 1/3 

Subseção Judiciária de Brusque 2º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 100% 

Subseção Judiciária de Caçador 

Ofício Único PRM Caçador 100% Subseção Judiciária de Joaçaba 

Subseção Judiciária de Rio do Sul 

2ª CCR X  Todas as Subseções 

1º Ofício PR/SC 19% 

2º Ofício PR/SC 19% 

3º Ofício PR/SC 19% 

4º Ofício PR/SC 19% 

Ofício Único PRM Joaçaba 19% 

Ofício Único PRM Rio do Sul 5% 

3ª CCR  X 

Subseção Judiciária de Florianópolis 
8º Ofício PR/SC 

100% * 
12º Ofício PR/SC 

Subseção Judiciária de Brusque 1º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 100% 

Subseção Judiciária de Caçador 

Ofício Único PRM Caçador 100% Subseção Judiciária de Joaçaba 

Subseção Judiciária de Rio do Sul 
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4ª CCR 

X X Subseção Judiciária de Florianópolis 

9º Ofício PR/SC 
divisão por município 

** 
10º Ofício PR/SC 

11º Ofício PR/SC 

 

X Subseção Judiciária de Brusque 1º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 100% 

X 

Subseção Judiciária de Caçador 

Ofício Único PRM Caçador 100% Subseção Judiciária de Joaçaba 

Subseção Judiciária de Rio do Sul 

X  Subseções Judiciárias de Brusque, Caçador, 

Joaçaba e Rio do Sul 

1º Ofício PR/SC 19% 

2º Ofício PR/SC 19% 

3º Ofício PR/SC 19% 

4º Ofício PR/SC 19% 

Ofício Único PRM Joaçaba 19% 

Ofício Único PRM Rio do Sul 5% 

5ª CCR X X Todas as Subseções 

5º Ofício PR/SC 1/3 

6º Ofício PR/SC 1/3 

Ofício Único PRM Rio do Sul 1/3 

6ª CCR  X 

Subseção Judiciária de Florianópolis 9º Ofício PR/SC 100% 

Subseção Judiciária de Brusque 1º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 100% 

Subseção Judiciária de Caçador 

Ofício Único PRM Caçador 100% Subseção Judiciária de Joaçaba 

Subseção Judiciária de Rio do Sul 

7ª CCR 

X  Todas as Subseções 

1º Ofício PR/SC 19% 

2º Ofício PR/SC 19% 

3º Ofício PR/SC 19% 

4º Ofício PR/SC 19% 

Ofício Único PRM Joaçaba 19% 

Ofício Único PRM Rio do Sul 5% 

 X 

Subseção Judiciária de Florianópolis 

1º Ofício PR/SC 10% *** 

2º Ofício PR/SC 10% *** 

3º Ofício PR/SC 10% *** 

4º Ofício PR/SC 10% *** 

5º Ofício PR/SC 10% *** 

6º Ofício PR/SC 10% *** 

8º Ofício PR/SC 10% *** 

9º Ofício PR/SC 10% *** 

10º Ofício PR/SC 10% *** 

11º Ofício PR/SC 10% *** 

7º Ofício PR/SC 50% *** 

12º Ofício PR/SC 50% *** 

Subseção Judiciária de Brusque 
3º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 50% 

4º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 50% 

Subseção Judiciária de Caçador 

Ofício Único PRM Caçador 100% Subseção Judiciária de Joaçaba 

Subseção Judiciária de Rio do Sul 

PFDC  X 

Subseção Judiciária de Florianópolis 
7º Ofício PR/SC 

divisão temática **** 
12º Ofício PR/SC 

Subseção Judiciária de Brusque 2º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 100% 

Subseção Judiciária de Caçador 
Ofício Único PRM Polo 

Caçador/Joaçaba/Rio do Sul 
100% Subseção Judiciária de Joaçaba 

Subseção Judiciária de Rio do Sul 

 X Subseção Judiciária de Florianópolis 5º Ofício PR/SC divisão temática ***** 
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Custos 

Legis 

6º Ofício PR/SC divisão temática ***** 

7º Ofício PR/SC divisão temática ***** 

8º Ofício PR/SC divisão temática ***** 

9º Ofício PR/SC divisão temática ***** 

10º Ofício PR/SC divisão temática ***** 

11º Ofício PR/SC divisão temática ***** 

12º Ofício PR/SC divisão temática ***** 

Subseção Judiciária de Brusque 

1º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 25% 

2º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 25% 

3º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 25% 

4º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 25% 

Subseção Judiciária de Caçador 
Ofício Único PRM Polo 

Caçador/Joaçaba/Rio do Sul 
100% Subseção Judiciária de Joaçaba 

Subseção Judiciária de Rio do Sul 

      

Notas:      

* O 8º Ofício da PR/SC responde pela matéria do Consumidor, enquanto o 12º Ofício da PR/SC responde pela matéria da Ordem Econômica. 

** O 9º Ofício da PR/SC reponde pelos fatos ocorridos na Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa, Rio Vermelho, Moçambique, Ilha do 

Campeche, Saco dos Limões, Costeira, Costeira do Pirajubaé, Tapera, Santa Mônica, Itacorubi, Córrego Grande, Jardim Anchieta e Trindade, 

Governador Celso Ramos, Rancho Queimado, Anitápolis, Alfredo Wagner, São Pedro de Alcântara e São Bonifácio.  
O 10º Ofício da PR/SC responde pelos fatos ocorridos na Praia Mole, Galheta, Gravatá, Joaquina, João Paulo, Saco Grande, Cacupé, Santo 

Antônio de Lisboa, Sambaqui, Praia do Forte, Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Lagoinha, Ponta das Canas, Praia Brava, Daniela e 

Carianos, Palhoça, Paulo Lopes e ilhas (exceto a do Campeche).  
O 11º Ofício da PR/SC responde pelos fatos ocorridos no Campeche, Morro das Pedras, Armação, Matadeiro, Pântano do Sul, Caieira da 

Barra do Sul, Solidão, Açores, Ribeirão da Ilha, Naufragados, Centro até a Agronômica, Maciço do Morro da Cruz e Continente, Biguaçu, 

São José, Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, Antônio Carlos e Angelina. 

*** O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º e 11º Ofícios da PR/SC dividem a atribuição para o controle externo da atividade policial, enquanto o 7º e 

12º Ofícios da PR/SC dividem a atribuição para o controle externo do sistema prisional. 

**** O 7º Ofício da PR/SC trata da matéria de Saúde, enquanto o 12º Ofício da PR/SC trata da matéria de Educação. Ambos dividem igualmente 

a matéria de cidadania residual. 

***** O custos legis é dividido entre os Ofícios segundo a temática, enquanto o residual é dividido igualmente. 

 

Anexo II 

Consolidação das atribuições dos Ofícios da região por ofício 

        

   Subseção 

Ofício Matéria Florianópolis Brusque Caçador Joaçaba Rio do Sul 

1º Ofício PR/SC 

2ª CCR Criminal X X X X X 

4ª CCR Criminal  X X X X 

7ª CCR 
Cível X     

Criminal X X X X X 

2º Ofício PR/SC 

2ª CCR Criminal X X X X X 

4ª CCR Criminal  X X X X 

7ª CCR 
Cível X     

Criminal X X X X X 

3º Ofício PR/SC 

2ª CCR Criminal X X X X X 

4ª CCR Criminal  X X X X 

7ª CCR 
Cível X     

Criminal X X X X X 

4º Ofício PR/SC 

2ª CCR Criminal X X X X X 

4ª CCR Criminal  X X X X 

7ª CCR 
Cível X     

Criminal X X X X X 
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5º Ofício PR/SC 

1ª CCR Cível X     

5ª CCR 
Cível X X X X X 

Criminal X X X X X 

7ª CCR Cível X     

Custos Cível X     

6º Ofício PR/SC 

1ª CCR Cível X     

5ª CCR 
Cível X X X X X 

Criminal X X X X X 

7ª CCR Cível X     

Custos Cível X     

7º Ofício PR/SC 

7ª CCR Cível X     

PFDC Cível X     

Custos Cível X     

8º Ofício PR/SC 

3ª CCR Cível X     

7ª CCR Cível X     

Custos Cível X     

9º Ofício PR/SC 

4ª CCR 
Cível X     

Criminal X     

6ª CCR Cível X     

7ª CCR Cível X     

Custos Cível X     

10º Ofício PR/SC 

4ª CCR 
Cível X     

Criminal X     

7ª CCR Cível X     

Custos Cível X     

11º Ofício PR/SC 

4ª CCR 
Cível X     

Criminal X     

7ª CCR Cível X     

Custos Cível X     

12º Ofício PR/SC 

3ª CCR Cível X     

7ª CCR Cível X     

PFDC Cível X     

Custos Cível X     

Ofício Único PRM Joaçaba 

2ª CCR Criminal X X X X X 

4ª CCR Criminal  X X X X 

7ª CCR Criminal X X X X X 

Ofício Úncio PRM Rio do Sul 

1ª CCR Cível X     

2ª CCR Criminal X X X X X 

4ª CCR Criminal  X X X X 

5ª CCR 
Cível X X X X X 

Criminal X X X X X 

7ª CCR Criminal X X X X X 

1º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 

3ª CCR Cível  X    

4ª CCR Cível  X    

6ª CCR Cível  X    

Custos Cível  X    

2º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 

1ª CCR Cível  X    

4ª CCR Cível  X    

PFDC Cível  X    

Custos Cível  X    

3º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 7ª CCR Cível  X    
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Custos Cível  X    

4º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 
7ª CCR Cível  X    

Custos Cível  X    

Ofício Único PRM Caçador 

1ª CCR Cível   X X X 

3ª CCR Cível   X X X 

4ª CCR Cível   X X X 

6ª CCR Cível   X X X 

7ª CCR Cível   X X X 

PFDC Cível   X X X 

Custos Cível   X X X 
 

Anexo III 

Responsabilidades dos membros pelas audiências 

 

Ofício Responsabilidade 

1º Ofício PR/SC 1/7 das audiências criminais de Florianópolis 

2º Ofício PR/SC 1/7 das audiências criminais de Florianópolis 

3º Ofício PR/SC 1/7 das audiências criminais de Florianópolis 

4º Ofício PR/SC 1/7 das audiências criminais de Florianópolis 

5º Ofício PR/SC 
1/14 das audiências criminais de Florianópolis 

Audiências cíveis de Florianópolis nos casos distribuído ao Ofício 

6º Ofício PR/SC 
1/14 das audiências criminais de Florianópolis 

Audiências cíveis de Florianópolis nos casos distribuído ao Ofício 

7º Ofício PR/SC Audiências cíveis de Florianópolis nos casos distribuído ao Ofício 

8º Ofício PR/SC Audiências cíveis de Florianópolis nos casos distribuído ao Ofício 

9º Ofício PR/SC Audiências cíveis e criminais de Florianópolis nos casos distribuídos ao Ofício 

10º Ofício PR/SC Audiências cíveis e criminais de Florianópolis nos casos distribuídos ao Ofício 

11º Ofício PR/SC Audiências cíveis e criminais de Florianópolis nos casos distribuídos ao Ofício 

12º Ofício PR/SC Audiências cíveis de Florianópolis nos casos distribuído ao Ofício 

Ofício Único PRM Joaçaba 
1/7 das audiências criminais de Florianópolis 

Audiências criminais remanescentes de Joaçaba 

Ofício Único PRM Rio do Sul 

1/7 das audiências criminais de Florianópolis 

Audiências cíveis de Florianópolis nos casos distribuído ao Ofício 

Audiências de improbidade administrativa de Brusque 

Audiências de improbidade administrativa de Caçador 

Audiências de improbidade administrativa de Joaçaba 

Audiências de improbidade administrativa de Rio do Sul 

Audiências criminais remanescentes de Rio do Sul 

1º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 
Audiências cíveis de Brusque nos casos distribuído ao Ofício 

Audiências criminais remanescentes de Brusque 

2º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 
Audiências cíveis de Brusque nos casos distribuído ao Ofício 

Audiências criminais remanescentes de Brusque 

3º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 
Audiências cíveis de Brusque nos casos distribuído ao Ofício 

Audiências criminais remanescentes de Brusque 

4º Ofício PRM Polo Itajaí/Brusque 
Audiências cíveis de Brusque nos casos distribuído ao Ofício 

Audiências criminais remanescentes de Brusque 

Ofício Único PRM Caçador 

Audiências cíveis de Caçador nos casos distribuído ao Ofício 

Audiências cíveis de Joaçaba nos casos distribuído ao Ofício 

Audiências cíveis de Rio do Sul nos casos distribuído ao Ofício 

Audiências criminais remanescentes de Caçador 
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##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00306854-2019| 

RESOLUÇÃO CSMPF/RSU Nº 30, DE 2 DE ABRIL DE 2019 

 

Dispõe sobre a repartição das atribuições entre os Ofícios da Procuradoria da 

República no Mato Grosso do Sul. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício da competência prevista na Resolução CSMPF 

nº 104, de 6 de abril de 2010, que estabelece regras mínimas comuns que deverão orientar a repartição dos serviços nas diversas unidades do Ministério 

Público Federal; alterada pela Resolução nº 138, de 25 de fevereiro de 2013, dando nova redação ao art. 1º, VII; e considerando que a Portaria PR/MS nº 

57, de 12 de fevereiro de 2019, foi aprovada em sua 3ª Sessão Ordinária de 2019 (PGEA nº 1.00.001.000055/2019-72), 

RESOLVE: 

 

INTRODUÇÃO 

 

Art. 1º  A distribuição de atribuições na Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul será feita entre os 10 (dez) 

ofícios do Ministério Público Federal em Campo Grande, conforme estabelecido nos artigos seguintes. 

§1º  O ofício é a menor unidade de atuação funcional de Procurador da República na Procuradoria da República no Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

§2º  A titularidade dos 10 (dez) ofícios, bem como questões pontuais a respeito da distribuição de atribuições, incluindo coordenações, 

serão disciplinadas em portarias específicas. 

 

CAPÍTULO I 

DA MATÉRIA CRIMINAL 

 

Art. 2º  Os inquéritos policiais, termos circunstanciados e ações penais em geral, com ou sem atribuição de numeração judicial, que 

ingressarem nesta Procuradoria da República pela primeira vez serão distribuídos ao Grupo Criminal composto pelos 4º, 7º, 8º e 9º Ofícios, aos três 

primeiros de forma automatizada, aleatória, impessoal e equitativa e ao último o que for relacionado a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e os 

crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, das Varas Federais criminais da 1ª Subseção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul 

(Campo Grande). 

§1º  Os incidentes processuais (quebras de sigilo, interceptações telefônicas, sequestro, exceções e outros), independentemente da 

numeração conferida pela Justiça Federal, serão distribuídos ao ofício ao qual couber a atribuição para oficiar no inquérito policial ou feito judicial 

respectivo, de acordo com a regra de distribuição do caput. 

§2º  Os processos criminais em grau de recurso do Juizado Especial Federal serão distribuídos, de forma automatizada, aleatória, 

impessoal e equitativa entre os ofícios criminais. 

§3º  Os feitos que tramitarem na Corregedoria/Anexo de Vara Federal responsável pela Penitenciária Federal de Campo Grande, com 

ou sem atribuição de numeração judicial, que ingressarem nesta Procuradoria da República serão distribuídos ao Ofício Único da Procuradoria da 

República no Município de Coxim, enquanto esta estiver em funcionamento físico nas dependências da Procuradoria da República no Mato Grosso do 

Sul, conforme deliberação do Conselho Superior do Ministério Público Federal proferida na 3ª Sessão Ordinária, realizada em 3 de abril de 2018. 

Art. 3º  As Notícias de Fato envolvendo matéria criminal serão distribuídas de acordo com a regra disposta pelo art. 2º desta Resolução, 

ainda que haja a conversão em Procedimento Investigatório Criminal. 

Parágrafo único.  Inquéritos policiais, termos circunstanciados e ações penais instaurados com base em procedimento tratado no caput 
serão distribuídos por prevenção aos titulares das respectivas Notícias de Fato ou Procedimentos Investigatórios Criminais. 

Art. 4º  Ações penais que resultarem de desmembramento serão distribuídas por prevenção ao procurador natural do processo principal 

desmembrado, salvo os casos em que não houver conexão. 

Parágrafo único.  Quando um ou mais inquéritos policiais forem instaurados em razão de pronunciamento do procurador natural do 

feito judicial, não haverá vinculação deste ao novo ou aos novos cadernos investigatórios, dando-se a eles distribuição natural, exceto se for o mesmo 

caso de desmembramento do fato conexo ou continente referido no caput. 

Art. 5º  Feitos extrajudiciais criminais, termos circunstanciados e inquéritos policiais referentes a fatos que pelas condições de tempo, 

lugar e maneira de execução justificarem seu apensamento serão distribuídos a apenas um ofício, por prevenção, aplicando-se as regras previstas no art. 

2º. 

 

CAPÍTULO ll 

DA TUTELA COLETIVA 

 

Art. 6º  Feitos judiciais e extrajudiciais da tutela coletiva que tratem dos direitos à saúde, à educação e das pessoas com deficiência, 

seja no aspecto referente à cidadania, seja no que tange à proteção do patrimônio público e social e à legalidade lato sensu dos atos administrativos, 
exceto nos casos em que houver afirmação ou indícios de improbidade administrativa, serão distribuídos ao 10º Ofício. 

Art. 7º  Feitos judiciais e extrajudiciais da tutela coletiva que tratem dos direitos relacionados à proteção do patrimônio público e 

social, à legalidade lato sensu dos atos administrativos e à cidadania, exceto nos casos em que houver afirmação ou indícios de improbidade 
administrativa, serão distribuídos ao 1º O fício. 

§1º  Não se inclui na tutela referida no caput a proteção dos direitos à saúde, à educação e das pessoas com deficiência, ou feitos 

extrajudiciais e judiciais que tenham por objeto, no trato coletivo, questões envolvendo órgãos federais que prestam serviços diretamente relacionados à 

saúde e à educação. 

§2º  Incumbem ao 1º Ofício os feitos extrajudiciais e judiciais que versem, no trato coletivo, matérias cíveis não abrangidas pelas 

atribuições do 5º, 6º e 10º Ofícios e Núcleo de Combate à Corrupção, inclusive feitos judiciais e administrativos relacionados a concursos públicos e 

reforma agrária. 
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§3º  Os feitos extrajudiciais e judiciais que versem, no trato coletivo, questões relativas a concursos públicos, em que a matéria 

questionada repercuta nos serviços diretamente relacionados à saúde e à educação ou no direito das pessoas com deficiência, serão distribuídos ao 10º 

Ofício. 

§4º  Nos casos em que couber ao 1º Ofício atuar de modo uniforme no controle de atos administrativos, relativamente a diversos 

órgãos federais, será afastada a regra da parte final do §1º, cabendo a esse ofício atuar também nos feitos que envolvam os órgãos ali referidos. 

Art. 8º  Feitos judiciais e extrajudiciais que versem sobre matérias relativas a índios e minorias serão distribuídos ao 5º Ofício. 

Art. 9º  Feitos judiciais e extrajudiciais que versem sobre matérias relativas à ordem econômica, consumidor, meio ambiente e 

patrimônio histórico e cultural serão distribuídos ao 6º Ofício. 

 

CAPÍTULO III 

DO COMBATE À CORRUPÇÃO 

 

Art. 10.  Feitos judiciais e extrajudiciais cíveis e criminais que tratem da repressão de atos e condutas que caracterizem violação à Lei 

de Improbidade Administrativa e/ou legislação penal serão distribuídos, de forma equitativa, ao Núcleo de Combate à Corrupção, composto pelos 2º e 3º 

Ofícios. 

§1º  A legislação penal a que se refere o caput são as infrações penais constantes do §5º do art. 2º da Resolução nº 20, de 6 fevereiro 

de 1996, com as alterações inseridas pela Resolução nº 148, de 1º de abril de 2014, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

§2º  Serão ainda de atribuição dos ofícios de combate à corrupção os feitos relacionados à Lei nº 12.846/2013 (responsabilização de 

pessoas jurídicas), ainda que de natureza exclusivamente cível, bem como a promoção do ressarcimento de dano ao erário decorrente de ato configurador 

de crime de sua atribuição, mesmo que não se trate de improbidade administrativa. 

§3º  Se no curso das investigações surgirem indícios da prática de crime conexo que exceda a atribuição fixada no caput e no §1º 

deste artigo, esta será prorrogada. 

§4º  Se no curso das investigações surgirem indícios da prática de crime absolutamente independente daquele que deu origem à 

atividade investigatória, e que exceda a atribuição fixada no caput e no §1º deste artigo, será promovido o desmembramento com a remessa das peças 

para distribuição aos ofícios criminais. 

§5º  Se no curso das investigações criminais houver a desclassificação do delito para outro afeto à atribuição dos ofícios criminais, o 

feito será redistribuído de forma automatizada, aleatória, impessoal e equitativa entre os ofícios criminais. 

§6º  As representações protocolizadas na Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul de atribuição dos ofícios de 

combate à corrupção serão encaminhadas ao Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção, a quem caberá determinar sua distribuição. 

§7º  Os incidentes processuais (quebras de sigilo, interceptações telefônicas, sequestro, exceções e outros) serão distribuídos ao ofício 

ao qual couber a atribuição para oficiar no inquérito policial ou feito principal respectivo, de acordo com a regra de distribuição do caput. 

§8º  O ofício que primeiro receber a distribuição, nos termos do caput, relativamente a determinados fatos, ficará prevento para todos 

os outros expedientes, procedimentos ou processos que tratarem dos mesmos fatos ou fatos conexos ou continentes, seja na esfera criminal, seja na cível. 

§9º  Se o procurador oficiante ou o distribuidor visualizar a possibilidade de mais de uma atuação do Ministério Público Federal em 

razão da coexistência de objetos diversos e não conexos ou continentes numa mesma representação, determinará, mediante decisão fundamentada, a 

extração de cópia, e a sua movimentação ao setor responsável da Coordenadoria Jurídica e de Documentação para autuação em Notícia de Fato e 

distribuição conforme a regra do caput. 

Art. 11.  As Notícias de Fato envolvendo matéria criminal de atribuição dos ofícios de combate à corrupção serão distribuídas de 

acordo com a regra disposta no art. 10 desta Resolução, ainda que haja a conversão em procedimento investigatório criminal, caso em que será mantida 

a mesma distribuição. 

Parágrafo único.  Inquéritos Policiais e Ações Penais instaurados com base em procedimento tratado no caput serão distribuídos por 

prevenção aos titulares das respectivas Notícias de Fato ou Procedimentos Investigatórios Criminais. 

Art. 12.  As Notícias de Fato envolvendo matéria cível de atribuição dos ofícios de combate à corrupção serão distribuídas de acordo 

com a regra disposta no art. 10 desta Resolução, ainda que haja a conversão em Procedimento Preparatório e/ou Inquérito Civil, sempre mantida a 

distribuição. 

Parágrafo único.  Processos judiciais instaurados com base em procedimento tratado no caput serão distribuídos por prevenção aos 

titulares das respectivas Notícias de Fato, Procedimentos Preparatórios e/ou Inquérito Civil. 

Art. 13.  Processos judiciais criminais ou cíveis que resultarem de desmembramento seguirão sendo distribuídos ao procurador natural 

do processo principal desmembrado. 

§1º  Se o procurador natural do caso verificar novos fatos com conexão ou continência em relação aos fatos objeto de sua atuação, 

esta àqueles estender-se-á. 

§2º  Se os fatos novos verificados não se enquadrarem no disposto no parágrafo precedente, o procurador encaminhará cópias para 

regular distribuição. 

 

CAPÍTULO IV 

DA MATÉRIA CÍVEL RESIDUAL 

 

Art. 14.  Os processos judiciais de natureza cível, que tramitem na Subseção Judiciária de Campo Grande, excetuados aqueles que 

tratarem de matéria de desapropriação, serão distribuídos ao 6º Ofício. 

§1º  Os processos judiciais de natureza cível que tratarem de matéria de desapropriação, bem como os procedimentos extrajudiciais 

relativos à matéria, serão distribuídos ao 1º Ofício. 

§2º  Os processos judiciais de natureza cível que tratarem de temas relacionados à atuação dos ofícios criminais, de tutela coletiva ou 

de combate à corrupção, serão distribuídos aos respectivos ofícios. 

Art. 15.  Os processos do Juizado Especial Cível, no primeiro grau, em regra, acessados pela via eletrônica, serão distribuídos ao 6º 

Ofício. 

Parágrafo único.  Os processos cíveis em grau de recurso do Juizado Especial Federal e todas as pautas de sessões da Turma Recursal 

serão distribuídos ao 1º Ofício. 
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CAPÍTULO V 

DAS CARTAS PRECATÓRIAS E DE ORDEM 
 

Art. 16.  Incumbe aos ofícios que compõem o Grupo Criminal, com distribuição automática, a atuação nas cartas precatórias criminais e de 

ordem recebidas da Justiça Federal em Campo Grande, ressalvadas aquelas que forem pertinentes ao Núcleo de Combate à Corrupção, que serão distribuídas aos 

respectivos ofícios. 

Art. 17.  As cartas precatórias cíveis e de ordem serão distribuídas, conforme a matéria, aos ofícios especializados e, quando se tratar 

de matéria cível residual, ao 6º Ofício. 
 

CAPÍTULO VI 

DA FUNÇÃO ELEITORAL 
 

Art. 18.  Compete à função eleitoral a atribuição plena disposta na Lei Complementar nº 75/1993, com mandato e regras estabelecidos pela 

legislação específica. 

Parágrafo único.  A função eleitoral será exercida pelo Procurador Regional Eleitoral e seu substituto, escolhidos dentre os Procuradores da 

República lotados na PR/MS e designados pelo Procurador-Geral da República. 
 

CAPÍTULO VII 

DA PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

Art. 19.  Compete à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão a atribuição plena disposta na Lei Complementar nº 75/1993, 

com mandato e regras estabelecidos pela legislação específica. 

§1º  A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão será titularizada e substituída por Procuradores da República escolhidos pelo Colégio 

de Procuradores de Mato Grosso do Sul, dentre os membros lotados no Estado, e designados pelo Procurador-Geral da República. 

§2º  Sem prejuízo de suas atribuições previstas na LC 75/1993, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão encaminhará as 
representações e expedientes relativos às matérias de atribuição dos respectivos ofícios para distribuição. 

§3º  Compete ao Procurador Regional dos Direitos do Cidadão a participação representando o Ministério Público Federal nos 

conselhos, comitês e quejandos relacionados à temática da cidadania, tais quais o Conselho da Comunidade da Penitenciária Federal de Campo Grande, 

o Comitê Estadual do Fórum Judiciário para Saúde, o Cetrap/MS e o Provita/MS. 

§4º  O disposto no parágrafo anterior não impede que a participação ali indicada se dê por outro Procurador da República, mediante 

mútuo consentimento. 
 

CAPÍTULO VIII 

DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E SISTEMA PRISIONAL 
 

Art. 20.  O Controle Externo da Atividade Policial será realizado, conforme determina a Resolução CNMP nº 20/2007 e a Resolução 

CSMPF nº 127/2012, pelos ofícios com atribuição para o Controle Externo da Atividade Policial. 

§1º  O Controle Externo da Atividade Policial será composto pelos ofícios do Grupo Criminal e do Núcleo de Combate à Corrupção, sendo 

a distribuição feita nos termos do art. 25 desta Resolução. 

§2º  As inspeções em unidades policiais nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro, de que trata o art. 4º, inciso I, da Resolução 

CNMP nº 20/2007, serão realizadas pelos ofícios com atribuição para o Grupo do Controle Externo da Atividade Policial, os quais definirão a escala em rodízio, 

com a coordenação do Representante da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF no Estado para fins de Controle Externo da Atividade Policial. 

§3º  A inspeção mensal na Penitenciária Federal de Campo Grande, de que trata o art. 1º da Resolução CNMP nº 56/2010, será realizada pelo 

titular do Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Coxim, enquanto esta estiver em funcionamento físico nas dependências da Procuradoria 

da República no Mato Grosso do Sul, conforme deliberação do Conselho Superior do Ministério Público Federal proferida na 3ª Sessão Ordinária, 
realizada em 3 de abril de 2018. 

 

CAPÍTULO IX 

DA REPRESENTAÇÃO PERANTE AS CÂMARAS E DAS COORDENAÇÕES 
 

Art. 21.  Os representantes estaduais perante as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, e seus respectivos 

substitutos, inclusive os do Controle Externo da Atividade Policial e do Controle Externo do Sistema Prisional, serão escolhidos dentre os membros lotados no 

Estado para um mandato de 2 (dois) anos, permitida recondução. 

Art. 22.  Os Coordenadores Criminal, de Tutela Coletiva e do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Mato Grosso 

do Sul, e seus respectivos substitutos, serão escolhidos dentre e pelos integrantes de cada área, para mandato de 2 (dois) anos, permitida recondução, e serão 

designados pelo Procurador-Chefe da PR/MS em atos normativos. 

Art. 23.  O Coordenador da Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada – ASSPAD da Procuradoria da República no Mato Grosso do 

Sul, e seu substituto, serão escolhidos dentre integrantes que compõem os ofícios criminais e de combate à corrupção, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 

recondução, e serão designados pelo Procurador-Chefe da PR/MS em ato normativo. 

Art. 24.  O representante do MPF no Conselho Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e seu substituto, serão escolhidos dentre os 

membros lotados na PR/MS e o membro lotado no Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Coxim enquanto esta estiver em funcionamento 

físico nas dependências da Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul, conforme deliberação do Conselho Superior do Ministério Público Federal proferida 

na 3ª Sessão Ordinária, realizada em 3 de abril de 2018. 
 

CAPÍTULO X 

DO PROCURADOR DISTRIBUIDOR E DA AUTUAÇÃO DE FEITOS 

DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 

Art. 25.  Os Coordenadores Criminal, de Tutela Coletiva e do Núcleo de Combate à Corrupção da PR/MS são os Procuradores 

Distribuidores das respectivas áreas. 
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§1º  Nas Procuradorias da República localizadas nos demais municípios deste Estado, onde a lotação permitir, haverá a escolha de, 

pelo menos, um Procurador Distribuidor, para mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução, nos termos da Resolução CSMPF nº 104/2010. 

§2º  Procedida a distribuição regular, a determinação de autuação de feitos extrajudiciais cíveis e criminais nesta Procuradoria da 

República, na Capital, será de competência dos procuradores naturais de cada um dos ofícios desta unidade. 

§3º  No caso de recebimento de autos, representação ou de qualquer outra forma de comunicado interno ou externo nesta unidade, 

dirigidos ao Gabinete do Procurador-Chefe, ao Procurador Regional dos Direitos do Cidadão ou ao Gabinete de qualquer outro procurador, o despacho 

do destinatário, não se tratando de matéria que ao mesmo couber distribuição automática, deverá ser de encaminhamento ao membro competente para 

deliberação a respeito, na forma definida neste capítulo. 

§4º  Os núcleos que compõem a Coordenadoria Jurídica e de Documentação desta Procuradoria somente autuarão feitos extrajudiciais 

criminais e cíveis que lhes forem encaminhados na forma determinada neste artigo e seus parágrafos ou, em casos excepcionais, devidamente esclarecidos, 

em despacho escrito, pelo membro ministerial que assim pretender. 

Art. 26.  O Coordenador Criminal da PR/MS, sem prejuízo das suas atribuições inerentes, será o responsável pelo atendimento das 

questões urgentes relacionadas à seara criminal que aportarem nesta Procuradoria da República, nos casos em que elas não tenham ainda solução de 

distribuição pelas regras desta Resolução. 

Art. 27.  O atendimento inicial ao público na PR/MS será de responsabilidade da Sala de Atendimento ao Cidadão. 

§1º  Caso seja necessário para a realização do atendimento inicial, o membro ou integrante da equipe de apoio da respectiva área de 

atuação, em regra, dos respectivos Coordenadores Criminal, do Núcleo de Combate à Corrupção ou de Tutela Coletiva, auxiliará, coadjuvará ou 

complementará a atividade. 

§2º  As comunicações iniciais recebidas pela Sala de Atendimento ao Cidadão serão cadastradas no Sistema SAC, migradas para o 

Sistema Único e encaminhadas, de acordo com a matéria, às Coordenações Criminal, de Tutela Coletiva e do Núcleo de Combate à Corrupção. 

§3º  Os atendimentos que tratem de pedido de informação, comunicação de fato ou fornecimento de resposta sobre procedimentos 

instaurados ou processos judiciais em andamento serão realizados e registrados pelo membro titular do ofício para o qual os autos estiverem distribuídos 

ou por integrante de sua equipe de assessoria. 
 

CAPÍTULO XI 

DOS PLANTÕES 
 

Art. 28.  Todos os Procuradores da República lotados nesta Procuradoria e nas Procuradorias nos Municípios de Coxim, Corumbá e 

Três Lagoas, mediante rodízio, integrarão escala de plantão a ser fixada nos termos da Resolução CSMPF nº 159/2015, para fins de atendimento ao 

plantão judiciário da Primeira Unidade Administrativa Regional da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul (Campo Grande), nos seguintes períodos: 

I – nos dias úteis, fora do expediente normal; 

II – nos finais de semana; 

III – nos feriados e pontos facultativos; e 

IV – no recesso, que ocorre de 20 de dezembro a 6 de janeiro. 
 

CAPÍTULO XII 

DAS AUDIÊNCIAS 
 

Art. 29.  Os procuradores titulares dos ofícios da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul acompanharão as audiências da 

Subseção Judiciária de Campo Grande, referentes aos processos pelos quais sejam responsáveis, na qualidade de titular ou substituto, sem prejuízo da 

possibilidade de troca, mediante acordo prévio entre os membros, ou formulação de escala pela Coordenadoria Jurídica e de Documentação. 

§1º  O Ofício Único da Procuradoria da República no Município de Coxim, enquanto estiver em funcionamento físico nas 

dependências da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, conforme deliberação do Conselho Superior do Ministério Público Federal proferida 

na 3ª Sessão Ordinária, realizada em 3 de abril de 2018, irá compor a escala de distribuição de audiências criminais na qualidade de auxiliar. 

§2º  Quando houver a designação de mais de uma audiência no mesmo dia, na mesma vara e a responsabilidade dos autos não for do 
mesmo procurador, o responsável pelo processo cuja audiência for mais complexa realizará as demais. 

§3º  No caso da ocorrência de conflito de dia e horário de audiências em varas distintas designadas em processos do mesmo titular, 

aquelas cujo grau de complexidade seja menor serão redistribuídas. 

§4º  Nos casos de impedimento do membro responsável pelo processo, por motivo de afastamento ou compromisso institucional 

previamente agendado, a redistribuição da audiência será feita por meio de escala elaborada pela Coordenadoria Jurídica e de Documentação e 
comunicada previamente ao procurador designado, via sistema Único. 

§5º  Nas audiências de custódia, o membro designado que comparecer e promover transação penal, acordo de não persecução penal 

e/ou apresentar denúncia, ficará prevento, se a matéria tratada estiver no seu grupo de distribuição. 
 

CAPÍTULO XIII 

DA REDISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA ENTRE OS OFÍCIOS E DA ROTATIVIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

Art. 30.  A cada 2 (dois) anos, ou quando houver renovação de mais de um terço de membros da Unidade, haverá deliberação do 

respectivo colégio sobre eventual redistribuição de matérias entre ofícios. 

Art. 31.  Ordinariamente, a rotatividade nos ofícios ocorrerá a cada 4 (quatro) anos, permitida a recondução com plena observância 

dos regramentos estabelecidos na Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Parágrafo único.  O término do mandato de funções eletivas, especialmente se não houver recondução após o primeiro biênio, não 

implicará necessariamente o rodízio do ofício vinculado ao membro titular. 

Art. 32.  O planejamento do desempenho das atribuições com identificação de temas prioritários, metas quantificáveis e 

identificadores de desempenho será objeto de apresentação até o primeiro semestre do ano de início de titularidade, devendo referido desempenho ser 

observado como critério objetivo, juntamente com os estatísticos de distribuição e produtividade, para deliberação sobre a redistribuição de matéria e 

rotatividade de ofícios. 
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CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 33.  As regras previstas nesta Resolução aplicam-se imediatamente aos feitos extrajudiciais e judiciais distribuídos a partir de 

sua vigência. 

§1º  Os feitos extrajudiciais e judiciais anteriormente distribuídos preservarão a titularidade originária, salvo aqueles tratados no §3º 

do art. 2º, que serão redistribuídos. 

§2º  Os feitos extrajudiciais e judiciais a serem redistribuídos deverão tramitar pela Coordenadoria Jurídica e de Documentação desta 

Procuradoria, de forma a assegurar o registro da nova distribuição e a conclusão ao novo titular na efetiva data de sua entrega no Gabinete. 

Art. 34.  Os autos processuais que derem entrada pelo Setor de Gestão Documental desta Procuradoria deverão ser encaminhados de 

imediato para a Coordenadoria Jurídica, que se encarregará da distribuição na forma das regras aqui determinadas. 

Parágrafo único.  Os documentos da área-fim recebidos pelo Setor de Gestão Documental desta Procuradoria, que não apresentarem 

identificação do procurador ou ofício destinatário, deverão, após lançamento no Sistema Único, ser encaminhados ao Gabinete do Procurador-Chefe para 

célere deliberação sobre sua tramitação. 

Art. 35.  Todos os feitos extrajudiciais ou judiciais redistribuídos a outro ofício desta Procuradoria deverão necessariamente tramitar 

pelo setor competente para registro da nova distribuição e a conclusão ao novo titular. 

Art. 36.  Os processos judiciais que chegarem nesta Procuradoria após as 16 horas e 30 minutos, em não havendo tempo hábil para 

encaminhamento aos Gabinetes no mesmo dia, e desde que não exijam pronunciamento urgente, serão recebidos somente no dia posterior. 

Parágrafo único.  Os processos judiciais e os procedimentos extrajudiciais devem ser encaminhados ao Gabinete, ordinariamente, até 

o horário de 18 horas, podendo haver encaminhamento extraordinário após esse horário somente nos casos urgentes, desde que haja membro ou servidor 

para recebimento. 

Art. 37.  No caso de necessidade de serviço ou havendo prévio acordo entre dois ou mais procuradores, poderão os membros lotados 

nesta unidade atuar de forma conjunta ou individual em qualquer feito de natureza extrajudicial ou judicial, sem necessidade de mais nenhuma 

formalidade para tanto. 

Art. 38.  Nos casos de remoção, promoção, troca de ofício, aposentadoria ou exoneração voluntária de qualquer dos membros, será 

suspensa a distribuição de processos judiciais ao Gabinete respectivo desde a data de edição da Portaria de remoção ou promoção, de forma a que o 

procurador removido ou promovido tenha tempo hábil a encerrar suas atividades nesta unidade, zerando processos judiciais e providenciando relatórios 

e levantamento físico dos documentos e autos extrajudiciais que eventualmente deixará em Gabinete, de forma a ser permitida imprescindível 

continuidade do serviço ao futuro titular, ou futuros titulares, do ofício. 

Parágrafo único.  Excetua-se a hipótese de a Portaria de remoção ou promoção indicar data futura e superior a 10 (dez) dias para o 

término do exercício, caso em que a distribuição será suspensa 5 (cinco) dias antes de tal data. 

Art. 39.  O recebimento de mandados judiciais nesta unidade, independentemente da matéria e desde que não seja pessoal a qualquer 

dos membros, será aleatória, considerando-se a presença e disponibilidade de qualquer dos procuradores lotados na PR/MS no momento da intimação, 

notificação ou citação. 

Art. 40.  Nos casos de redistribuição por impedimento ou suspeição do membro ministerial, serão seguidas as regras determinadas 

nesta Resolução. 

Art. 41.  Fica delegada competência aos Procuradores da República lotados nas Procuradorias da República instaladas em Corumbá, 

Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas para adequar os regramentos das respectivas Portarias de distribuição de atribuições, bem como de 

rotina das matérias correlatas aqui regulamentadas, no âmbito e limite das respectivas unidades. 

Art. 42.  Revogam-se a Portaria PR/MS nº 294/2015 e a Portaria PR/MS nº 57/2019. 

Art. 43.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente 
 

LUCIANO MARIZ MAIA 

Conselheiro 
 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 

Conselheira 
 

MARIA CAETANA CINTRA SANTOS 

Conselheira 
 

ALCIDES MARTINS 

Conselheiro 
 

CELIA REGINA SOUZA DELGADO 

Conselheira 
 

HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO 

Conselheiro 
 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Conselheiro 
 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Conselheiro 
 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Conselheira 
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##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00306860-2019| 

RESOLUÇÃO CSMPF/RSU Nº 31, DE 2 DE ABRIL DE 2019 

 

Dispõe sobre a repartição das atribuições entre os Ofícios da Procuradoria da 

República em Ribeirão Preto/SP, especialmente sobre a atuação perante a 7ª 

Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício da competência prevista na Resolução CSMPF 

nº 104, de 6 de abril de 2010, que estabelece regras mínimas comuns que deverão orientar a repartição dos serviços nas diversas unidades do Ministério 

Público Federal; alterada pela Resolução nº 138, de 25 de fevereiro de 2013, dando nova redação ao art. 1º, VII; e considerando que a Portaria Conjunta 

nº 1, de 21 de janeiro de 2019, foi aprovada em sua 3ª Sessão Ordinária de 2019 (PGEA nº 1.00.001.000036/2019-46), 

RESOLVE: 

Art. 1º  A representação perante a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão será exercida pelo Exmo. Sr. Procurador da República em 

Ribeirão Preto Dr. André Menezes. 

Art. 2º  Terá como atribuição a atuação em todos os processos judiciais (cíveis e criminais) e extrajudiciais que tratem da matéria 

Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional no âmbito de atuação da Delegacia da Polícia Federal em Ribeirão Preto e da Subseção 

Judiciária de Ribeirão Preto. 

Art. 3º  Fica desonerado o 2º Ofício da atuação inclusive em audiências, em todas asações civis públicas distribuídas ou em andamento 
na 2ª, 4ª, 6ª e 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto. 

Art. 4º  A substituição perante a 7ª CCR, em caso de férias e demais afastamentos do Dr.André Menezes, será exercida pelo substituto 
do 2º Ofício. 

Art. 5º  O acompanhamento, se for o caso, da incineração de drogas pela Delegacia de Polícia Federal fica afeta ao procurador 

responsável pelo Controle Externo da Polícia Federal – 7ª CCR. 

Art.  6º  Revoga-se a Portaria Conjunta nº 1,de 21 de janeiro de 2019, da PRM Ribeirão Preto. 

Art. 7º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente 

 

LUCIANO MARIZ MAIA 

Conselheiro 
 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 

Conselheira 

 

MARIA CAETANA CINTRA SANTOS 

Conselheira 

 

ALCIDES MARTINS 

Conselheiro 

 

CELIA REGINA SOUZA DELGADO 

Conselheira 

 

HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO 

Conselheiro 
 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Conselheiro 
 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Conselheiro 
 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Conselheira 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00306865-2019| 

RESOLUÇÃO CSMPF/RSU Nº 32, DE 2 DE ABRIL DE 2019 
 

Dispõe sobre a repartição das atribuições entre os Ofícios da Procuradoria da 

República na Bahia. 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício da competência prevista na Resolução CSMPF 

nº 104, de 6 de abril de 2010, que estabelece regras mínimas comuns que deverão orientar a repartição dos serviços nas diversas unidades do Ministério 

Público Federal; alterada pela Resolução nº 138, de 25 de fevereiro de 2013, dando nova redação ao art. 1º, VII; e considerando que a Resolução PR/BA 

nº 7, de 21 de setembro de 2017, e as Resoluções PR/BA nºs 10 e 11, de 18 de fevereiro de 2019, que alteram a Resolução PR/BA nº 4, de 27 de junho 

de 2016, foram aprovadas em sua 3ª Sessão Ordinária de 2019 (PGEA nº 1.00.001.000046/2019-81), 

RESOLVE: 
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TÍTULO I 

DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA 

 

Art. 1º  São órgãos do Ministério Público Federal no Estado da Bahia: 

I – o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia; 

II – o Colégio de Procuradores da República; 

III – o Procurador Regional Eleitoral; 

IV – o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão; 

V – os Procuradores da República. 

Art. 2º  Ao Colégio de Procuradores, integrados por todos os Procuradores da República lotados no Estado da Bahia, compete: 

I – eleger o Procurador-Chefe, o Procurador Regional Eleitoral, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, o Coordenador do 

Programa de Estágio da PR/BA, o Coordenador da ASSPA e os respectivos substitutos, com a ressalva do art. 14, §4º, desta Resolução; 

II – eleger representantes de Câmaras de Coordenação e Revisão, grupos de trabalho e delegações do Ministério Público Federal na 

Bahia; 

III – sugerir ao Conselho Superior do Ministério Público Federal a ordem das vagas de provimento preferencial no Estado da Bahia, 

com base em estudo realizado por iniciativa do Procurador-Chefe, a partir de dados relativos à população, à área, ao número de municípios integrantes e 

ao produto interno bruto da Seção/Subseção Judiciária, ao número de Juízes e Procuradores nela lotados, ao número de feitos distribuídos à unidade e 

aos fatores indutores de demanda reprimida, no mínimo; 

IV – realizar o planejamento do exercício das funções do Ministério Público Federal no Estado da Bahia, mediante a identificação de 

temas prioritários, metas quantificáveis e indicadores de desempenho; 

V – na hipótese de lacuna normativa, deliberar sobre todas as questões que, no exercício da atividade-fim ministerial, afetem mais de 

uma unidade do Ministério Público Federal na Bahia; 
VI – regulamentar a presente Resolução; 

VII – deliberar sobre outras questões que lhe sejam submetidas. 

§1º  O Colégio reunir-se-á ordinariamente de forma anual, em data fixada pelo Procurador-Chefe com antecedência mínima de 1 (um) 
mês, divulgando-se a respectiva pauta até 15 (quinze) dias antes do evento. 

§2º  O Colégio reunir-se-á ordinariamente de forma anual, em data fixada pelo Procurador-Chefe com antecedência mínima de 1 (um) 

mês, divulgando-se a respectiva pauta até 15 (quinze) dias antes do evento. 

§3º  As reuniões serão conduzidas pelo Procurador-Chefe, por seu substituto ou por membro com lotação definitiva na Bahia que 

aceite fazê-lo, incumbindo ao responsável controlar a observância da pauta, as inscrições para manifestação e as sustentações, fazer os encaminhamentos, 
contar os votos e velar pela urbanidade dos debates. 

§4º  Poderão participar das reuniões do Colégio de Procuradores, com direito a voto, os membros com lotação provisória ou definitiva 
no Estado da Bahia, inclusive durante seus afastamentos, férias e licenças. 

§5º  É permitido o voto por procuração nas reuniões do Colégio, admitindo-se a declaração prévia de voto. 
§6º  O Colégio poderá reunir-se em ambiente virtual. 

§7º  De todas as reuniões do Colégio de Procuradores, presenciais ou não, será lavrada ata, da qual constará um sumário dos fatos 

ocorridos, incluindo as sustentações, caso seus prolatores desejem registrá-las, e, em qualquer caso, os encaminhamentos, os votos nominais, os protestos 
e as deliberações. 

Art. 3º  A eleição do Procurador-Chefe, do Procurador Regional Eleitoral, do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, do 

Procurador Coordenador da ASSPA e dos respectivos substitutos obedecerá os atos normativos do Ministério Público Federal vigentes à época do pleito 
e as regras deste artigo. 

§1º  Cabe ao Procurador-Chefe indicar as Comissões Eleitorais e Apuradoras para as eleições das funções de Procurador-Chefe, 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e Procurador Regional Eleitoral no prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias anteriores ao encerramento 
do mandato. 

§2º  Compete à Comissão Eleitoral e Apuradora: 
I – fixar a data das eleições, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias ao término do respectivo mandato; 

II – divulgar, com antecedência mínima de 1 (um) mês da data da eleição, edital com as regras do pleito, do qual deverá constar prazo 

não inferior a 10 (dez) dias para inscrição, a partir do edital; 

III – receber e apreciar os pedidos de inscrição; 

IV – supervisionar o processo eleitoral, apurar os votos e proclamar o resultado; 

V – resolver os casos omissos, recorrendo subsidiariamente, pela ordem, às normas editadas pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público, pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal e pelo Procurador-Geral da República, à legislação eleitoral e aos atos precedentes do 

Colégio de Procuradores. 

§3º  A Comissão Eleitoral e Apuradora contará com o apoio de um secretário indicado pelo Procurador-Chefe dentre os servidores 

da PR/BA. 
 

TÍTULO II 

DOS OFÍCIOS 

 

Capítulo I 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 4º  Ofício é a menor unidade de atuação funcional individual dos Procuradores da República lotados no Estado da Bahia. 

§1º  Cada ofício da Procuradoria da República na Bahia e das Procuradorias da República nos Municípios (PRMs) possui um 

Procurador da República titular, que será o procurador natural para todos os feitos distribuídos ao ofício. 
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§2º  Nas unidades do Ministério Público Federal no Estado da Bahia, o quadro efetivo de ofícios corresponderá ao número de ofícios 

distribuídos para a respectiva Procuradoria da República. 

Art. 5º  A repartição de ofícios no Ministério Público Federal no Estado da Bahia será regida pelos seguintes critérios: 

I – razoabilidade na distribuição quantitativa dos ofícios entre as funções institucionais; 

II – interesses e especificidades do meio social imediatamente sujeito à atuação do MPF/BA; 

III – equilíbrio entre a especialização e a generalidade; 

IV – ausência de exclusividade de tema ou matéria por um único membro do MPF, sempre que possível; 

V – equitatividade da divisão de trabalho, segundo critérios técnicos, entre os quais o número de representações e feitos distribuídos, 

a complexidade da atuação, o número de reuniões e audiências, as delegações do Procurador-Geral da República, a sujeição a prazos peremptórios, a 

demanda reprimida e a participação obrigatória em comissões, delegações e grupos de trabalho; 

VI – correspondência com os temas de atuação das Câmaras de Coordenação e Revisão, mantida a coincidência entre as atribuições 

extrajudiciais e judiciais, sempre que possível; 

VII – antiguidade na carreira como critério a presidir a escolha pelos membros, ressalvados os ofícios eletivos e as atribuições 

delegadas pelo Procurador-Geral da República. 

Art. 6º  A especialização da atuação funcional de unidade que possuir mais de 10 ofícios importará no agrupamento de ofícios em 

divisões de atuação temática, podendo haver composição de núcleos de atuação temática nas respectivas divisões. 

Parágrafo único.  Cada divisão poderá estabelecer regras próprias sobre atribuições e uniformização de procedimentos, desde que não 

importem na criação de ofícios e não afetem a distribuição de trabalho de outras divisões, e seus integrantes reunir-se-ão na forma de colegiado. 
 

Capítulo II 

Da Representação Perante Câmaras e Conselho Penitenciário 
 

Art. 7º  As representações das Câmaras de Coordenação e Revisão serão exercidas por Procurador da República titular de Ofício 

vinculado à área temática respectiva. 

Art. 8º  O titular e o suplente do MPF/BA perante o Conselho Penitenciário do Estado da Bahia serão eleitos dentre os integrantes da 

PR/BA com atribuição criminal. 

Parágrafo único.  O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 (quatro) anos (art. 69, §2º, da Lei nº 7.210), 

facultando-se a desoneração a partir de dois anos completos de mandato. 
 

TÍTULO III 

DAS REGRAS GERAIS DA DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS 
 

Art. 9º  A distribuição no MPF/BA de representações e feitos extrajudiciais e judiciais, à exceção daqueles afetos à área de atuação 
exclusiva do Procurador Regional Eleitoral, contemplará um ofício titular. 

§1º  Ressalvadas as hipóteses de prevenção, deverão ser submetidas à livre distribuição, de acordo com as regras dessa Resolução, 
todas as representações, inclusive os procedimentos instaurados de ofício. 

§2º  O titular do ofício somente poderá instaurar procedimentos relativos a matérias concernentes a sua área de atuação, que 
obrigatoriamente deverão ser submetidos à livre distribuição. 

§3º  Em se tratando de matéria diversa de sua atuação, o titular de Ofício deverá formular representação ao Procurador-Coordenador 
correspondente, que procederá à livre distribuição. 

Art. 10.  A distribuição de interceptações telefônicas será realizada em separado e de forma equitativa, desde que não vinculadas a 
feito previamente distribuído, respeitada a especialização existente à época da distribuição do feito. 

§1º  A distribuição de relatórios de fiscalização da Controladoria-Geral da União decorrentes de Sorteios Públicos obedecerá o 

disposto no caput. 

§2º  Por maioria simples, poderão ser definidas outras matérias que obedeçam ao disposto no caput. 

Art. 11.  Os feitos judiciais e procedimentos extrajudiciais vinculam-se ao ofício a que forem inicialmente distribuídos. 

§1º  A distribuição de feitos extrajudiciais desmembrados ao mesmo ofício, por dependência ao feito originário, não impacta no saldo 

de distribuição do respectivo ofício. 

§2º  O recebimento de feitos conexos judiciais ou extrajudiciais impactam no saldo de distribuição do respectivo ofício. 

Art. 12.  Se no curso da investigação surgirem outros fatos conexos que excedam a atribuição originária, esta será prorrogada para 

abranger toda a matéria em apuração. 

§1º  Caso os fatos novos possam ser apurados em investigação independente, e que excedam a atribuição originária, proceder-se-á, 

de forma justificada, ao desmembramento, com a remessa das peças para livre distribuição. 

§2º  Quando, no curso de investigação criminal que tramite em PRM, surgirem indícios de lavagem de capitais ou de outra matéria 

submetida a jurisdição de vara especializada na capital do Estado, o titular originário poderá promover o declínio imediato de atribuição em favor da 

PR/BA ou prosseguir no feito até o final da fase investigativa, inclusive ajuizando, perante a vara especializada na capital, as medidas apuratórias judiciais 
e a denúncia ou arquivamento. 

§3º  Na hipótese do parágrafo anterior, caso a denúncia seja oferecida pelo Procurador da PRM, o feito será redistribuído 

automaticamente à PR/BA na carga subsequente. 

Parágrafo único.  Caso os fatos novos possam ser apurados em investigação independente, e que excedam a atribuição originária, 

proceder-se-á, de forma justificada, ao desmembramento, com a remessa das peças para livre distribuição. 

Art. 13.  O Procurador-Chefe e o Procurador Regional Eleitoral, no curso de seus mandatos, fruirão da desoneração especificada em 
portaria do Procurador-Geral da República. 

Parágrafo único.  O acervo do ofício originário, objeto de desoneração, será submetido às regras de substituição de ofícios. 
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TÍTULO IV 

DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 

 

Art. 14.  O Controle Externo da Atividade Policial será realizado pelos membros do Ministério Público Federal de acordo com regras 

próprias, observando-se o quanto disposto na Resolução nº 127, de 8 de maio de 2012, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

TÍTULO V 

DOS AFASTAMENTOS E DAS SUBSTITUIÇÕES DOS MEMBROS 

 

Art. 15.  A Procuradoria da República no Estado da Bahia será dividida em microrregiões, destinadas exclusivamente a viabilizar as 

substituições, relativas a férias e demais afastamentos legais, na forma que se segue: 

I – microrregião 1: Salvador, Irecê, Paulo Afonso, Alagoinhas e Teixeira de Freitas; 

II – micro região 2: Feira e Campo Formoso; 

III – microrregião 3: Vitória da Conquista e Jequié; 

IV – microrregião 4: Ilhéus e Eunápolis; 

V – microrregião 5: Guanambi, Barreiras e Bom Jesus da Lapa. 

§1º  É vedado o gozo de férias ou licenças de mais da metade dos membros lotados na mesma PRM. 

§2º  No âmbito da PR/BA, é vedado o gozo de férias ou licenças de mais de 50% dos procuradores que oficiam na mesma divisão, 

devendo permanecer pelo menos um representante em cada núcleo com mais de um procurador. 

§3º  Somente poderão ser autorizadas as férias e demais afastamentos dos membros do MPF, desde que permaneçam em efetivo 

exercício pelo menos 50% dos procuradores lotados em cada microrregião. 

§4º  O disposto no parágrafo anterior poderá ser excepcionado para as PRMs com apenas um membro, caso haja voluntários para 

itinerância oriundos de outra microrregião em que permaneçam em efetivo exercício pelo menos 50% dos procuradores ali lotados, desde que não cause 

prejuízo nas substituições dentro da microrregião onde o procurador substituto esteja lotado. 

§5º  No âmbito da PR/BA, somente poderão ser autorizadas as férias e demais afastamentos dos membros do MPF, desde que 

permaneçam em efetivo exercício pelo menos 60% dos procuradores lotados na PR/BA. 

§6º  Consideram-se em efetivo exercício somente os procuradores em atividade que não estejam em gozo de desoneração, seja ela 

parcial ou total. 

§7º  No âmbito da Microrregião 1, a quantidade de membros lotados em PRMs, em gozo de férias ou licença-prêmio, não poderá ser 

superior a 50%. 

§7º-A  As PRMs da Microrregião 1 e as unidades que somente contem com um procurador lotado não arcarão com itinerâncias 

compulsórias. 

§8º  As PRMs que não tiverem sido efetivamente instaladas, serão consideradas integrantes da unidade em que estiver funcionando 
provisoriamente, para todos os efeitos, inclusive de substituição. 

§9º  Na ausência de regulamentação específica, em caso de afastamento simultâneo do Coordenador e do Substituto de Divisão, 

assumirá as atribuições de Coordenador o membro que não tenha ainda assumido a coordenação, ainda que interinamente, e, em caso de empate, o mais 

novo na carreira, que passará, em seguida, para o final da lista. 

Art. 16.  Nos casos de afastamento ou de férias de Procurador da República oficiante em PRM neste Estado, que tenha lotação efetiva 

de mais de um procurador, a substituição ocorrerá entre seus membros, atendidas, no que couberem, as normas de substituição da PR/BA, cabendo aos 

respectivos Procuradores da República Coordenadores encaminhar à Chefia de Gabinete da PR/BA as listas de substituição de sua unidade. 

Parágrafo único.  A substituição do procurador ausente será efetuada por Procurador da República não lotado na PRM nos casos 

definidos em normativo da Procuradoria-Geral da República, quando houver conflitos entre audiências ou em casos excepcionais, que deverão ser 

justificados. 

Art. 17.  Nas situações de afastamento ou de férias de Procurador da República oficiante em PRM neste Estado, que conte com apenas 

um membro efetivamente lotado, a substituição será, em regra, semanal e ficará a cargo do Procurador da República que manifestar interesse, atendendo 
à convocação feita por edital, e segundo os seguintes critérios: 

I – caso haja mais de um interessado, terão prioridade os procuradores lotados na mesma microrregião em que ocorrer a substituição 

e, entre estes, o membro mais antigo na carreira do MPF, que passará, em seguida, para o final da lista de voluntários; 

II – poderão manifestar interesse na substituição tanto os Procuradores da República oficiantes na PR/BA, como os oficiantes nas 

demais PRMs, desde que não estejam designados para substituírem no mesmo período na sua microrregião. 

§1º  Como critério supletivo, para o caso de não haver interessados, será elaborada lista fixa compulsória de substituição para cada 

microrregião, que indicará 1 (um) Procurador da República, por semana, para responder pelas substituições que ocorrerem nesse período, conforme 

ordem crescente de antiguidade, excluída a participação, na referida lista, do Procurador-Chefe e do Procurador Regional Eleitoral. 

§2º  A itinerância nas PRMs observará as seguintes diretrizes: 

I – o procurador titular da PRM não atuará nos feitos judiciais e inquéritos policiais recebidos no dia útil anterior ao início do 
afastamento, ressalvados os de natureza urgente; 

II – o procurador substituto escalado para a primeira semana de substituição atuará nos feitos judiciais e inquéritos policiais recebidos 
desde o dia útil anterior ao afastamento do procurador titular até o penúltimo dia anterior ao retorno do titular; 

III – os procuradores substitutos das demais semanas atuarão nos feitos judiciais e inquéritos policiais recebidos desde o último dia 
anterior à semana de sua substituição até o penúltimo dia do período de sua designação; 

IV – o procurador escalado para a última semana de substituição ficará desonerado, ressalvados os de natureza urgente, dos feitos 

judiciais e inquéritos policiais recebidos no último dia útil do período de afastamento do procurador titular da PRM, o qual será o responsável pelos 
referidos processos e inquéritos; 

V – no caso de substituições sem deslocamento que sucedam ou antecedam itinerâncias, aplicam-se as regras dos incisos anteriores; 
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VI – os procuradores itinerantes deverão atuar nas notícias de fato recebidas no período de sua substituição e, nos demais feitos 

extrajudiciais, prioritariamente nas situações de urgência. 

§3º  O Procurador-Chefe da PR/BA disciplinará, por meio de ordem de serviço, e mediante gestão junto às subseções judiciárias, a 
retirada de processos durante o período de férias do titular. 

§4º  Não havendo audiência designada no período de substituição, o juízo acerca da necessidade de deslocamento à PRM ficará a 
cargo do procurador substituto. 

§5º  Na hipótese do parágrafo anterior, optando o procurador pelo não deslocamento, os procedimentos administrativos, inquéritos 

policiais e processos judiciais, nos quais haja providência urgente a ser adotada, serão prontamente encaminhados ao seu gabinete via malote ou por 
arquivo digitalizado. 

§6º  Em caso de afastamento superior a 60 (sessenta) dias de procurador oficiante em PRM, o Colegiado, em reunião específica, 

poderá decidir pela formação de grupo de, no máximo 4 (quatro) procuradores, para substituição. 

§7º  O Procurador-Chefe da PR/BA e o Procurador Regional Eleitoral ficam desonerados de itinerâncias compulsórias. 

§8º  Nos afastamentos superiores a 60 (sessenta) dias, os procuradores da capital poderão ser designados compulsoriamente para 

substituir nas PRMs que estejam suportando os referidos afastamentos. 

Art. 18.  Os Procuradores da República que oficiam nas PRMs deste Estado serão substituídos por um dos membros lotados na 

PR/BA, necessariamente da(o) divisão/núcleo a que o feito for pertinente e mediante distribuição alternada que obedeça a rigorosa igualdade, nas 
seguintes hipóteses: 

I – declaração de suspeição ou impedimento para atuar em processo judicial, procedimento administrativo ou inquérito civil; 

II – não homologação de arquivamento de procedimento administrativo ou inquérito civil por parte das Câmaras de Coordenação e 
Revisão ou da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

III – não concordância da 2ª CCR com o pleito de arquivamento de inquérito policial quando for suscitado o art. 28 do CPP pelo juízo 
competente; 

IV – não homologação de declínio de atribuições, quando o membro titular solicitar a designação de substituto com fundamento na 
sua independência funcional. 

§1º  Se o procurador substituto, conforme o critério previsto no caput, também for impedido ou suspeito para atuar no caso, será feita 

nova distribuição entre os demais procuradores oficiantes na respectiva divisão/núcleo. 

§2º  A regra prevista no caput não se aplica nos casos de PRMs em que oficie mais de um procurador, hipótese em que a substituição 

ocorrerá entre seus membros. 

§3º  Cessados os motivos que ensejaram a designação de membro substituto nos termos dos incisos do caput deste artigo, o membro 
designado poderá remeter os autos ao Procurador-Chefe, que determinará o retorno dos autos ao ofício de origem. 

Art. 19.  Os procuradores deverão indicar o período de férias do seu interesse com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

§1º  Caso seja desrespeitado o prazo de antecedência previsto no caput, o procurador poderá marcar férias, desde que o edital de 
substituição ainda não tenha sido lançado ou que apresente o seu substituto, respeitados, em qualquer caso, os limites previstos no art. 15. 

§2º  Os membros do Ministério Público da União que tiverem suas férias marcadas para os meses de dezembro/janeiro ou junho/julho 
perderão a preferência para os respectivos meses do ano subsequente em relação aos demais membros. 

§3º  A escala para os meses de dezembro/janeiro será unificada, de forma que os interessados deverão indicar os períodos de interesse, 

de até 20(vinte) dias, em ordem de preferência, até 30 de maio, sendo que o procurador que gozar férias em dezembro perderá a preferência para janeiro 
e vice-versa. 

§4º  A escala para os meses de junho/julho será unificada, de forma que os interessados deverão indicar os períodos de interesse, de 

até 20 (vinte) dias, em ordem de preferência, até 30 de novembro. 

§5º  Para realização da escala prevista nos §§ 4º e 5º, deverá ser fixada uma ordem de preferência por antiguidade, estabelecendo um 

rodízio entre os seus membros, de forma que os que tiveram possibilidade de escolher as datas de seu interesse em determinado ano sejam os últimos a 
escolher no próximo ano em que tiverem preferência. 

§6º  Poderão ser excepcionadas as regras de preferência para deferimento de deslocamentos contínuos, que excedam 60 (sessenta) 
dias, mediante prévia submissão do pedido aos colegas lotados na microrregião do requerente. 

§7º  Aplicam-se à licença-prêmio todas regras previstas neste artigo. 

§8º  A perda de preferência a que se referem os §§2º e 3º não será aplicada caso o período de férias do membro inclua apenas os 
primeiros 2 dias dos meses de junho e dezembro e os últimos 2 dias dos meses de julho e janeiro. 

Art. 20.  Fica extinta, no âmbito da PR/BA, a desoneração da carga processual ou extrajudicial nos dias que antecedem o período de 

férias ou licenças (uno ou tríduo). 

Parágrafo único.  As PRMs deverão disciplinar o seu regime próprio de desoneração anterior ao período de férias, respeitadas as 

regras previstas para a itinerância. 

Art. 21.  Somente será admitido, no âmbito do MPF/BA o afastamento de no máximo dois procuradores por período superior a 90 

(noventa) dias, para realização de curso em outro Estado ou no exterior, com prejuízo das suas funções, tendo preferência aquele que primeiro manifestar 

interesse, desde que respaldado por elementos objetivos indicando o curso que será realizado. 

Parágrafo único.  Apenas poderá ser deferida a licença de que trata o caput para dois procuradores lotados na mesma microrregião, 

desde que não haja, nessa, outros procuradores afastados ou com previsão de afastamento superior a 3(três) meses. 

Art. 21-A.  Os afastamentos voluntários para participação em encontros de Câmara ou cursos de curta duração, promovidos pelo MPF 

ou pela ESMPU, não ensejam a atuação de substitutos, ressalvados os casos em que: 

I – em unidades com mais de um procurador, houver audiência de responsabilidade do membro afastado, hipótese em que ficará 

responsável pelo ato um outro membro da unidade, anotando-se a ausência para fins de compensação, de modo a assegurar a paridade com relação aos 
demais membros; 
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II – o Procurador da República lotado em PRM com apenas um membro comprove o insucesso de pedido de adiamento de audiência, 

hipótese na qual, verificada a disponibilidade orçamentária, será designado procurador itinerante para substituí-lo na prática do ato; 

III – se tratar de processo urgente, assim entendido como aquele cujo prazo para adoção das medidas indispensáveis pelo MPF se 

inicie e escoe no período do afastamento do membro, ou aquele em que seja necessária a adoção de medidas para evitar o risco de perecimento de direito, 
decorrente de circunstância ocorrida no período do afastamento. 

§1º  As possibilidades de substituição para a prática de atos presenciais de que tratam os incisos I e II do presente artigo estarão 

limitadas a uma ocasião por semestre, devendo o membro se certificar da possibilidade de prática pessoal dos atos processuais caso deseje se afastar mais 

de uma vez dentro do mesmo semestre. 

§2º  Para os efeitos previstos neste artigo, compete ao membro comunicar o afastamento tão logo dele tenha ciência, de modo a 

possibilitar as medidas de substituição eventualmente cabíveis. 

 

TÍTULO VI 

DO PLANTÃO 
 

Art. 22.  O plantão do Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) será ordinário ou especial e abrange as atribuições cíveis e 
criminais da Procuradoria da República na Bahia (PR/BA) e das Procuradorias da República nos Municípios (PRMs). 

§1º  Ressalvados o Procurador-Chefe da PR/BA e o Procurador Regional Eleitoral, os demais Procuradores da República lotados na 

PR/BA e nas PRMs concorrerão ao plantão do MPF/BA. 

§2º  As escalas de plantão deverão ser publicadas no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico – DMPF-e, por meio de portaria 

a ser editada pelo Procurador-Chefe, e divulgada na intranet e no sítio eletrônico da Procuradoria da República na Bahia, com comunicação à Justiça 
Federal, OAB, Defensoria Pública da União e Superintendência Regional da Polícia Federal. 

§ 3º  Na portaria que fixar a escala de plantão, deverá ser informado o telefone celular de contato do plantão, que deverá permanecer 
ininterruptamente ativado durante o período do plantão. 

§4º  Qualquer pedido de alteração na escala dos procuradores de plantão será previamente submetido ao Procurador-Chefe. 

Art. 23.  O plantão ordinário, de caráter semanal, ocorrerá: 

I – nos dias úteis, nos períodos que antecederem ou sucederem o horário de funcionamento ordinário das unidades do MPF/BA; 

II – nos sábados, domingos e feriados, em período integral. 

§1º  A escala de plantonistas, titular e substituto, será definida pelo Procurador-Chefe, obedecendo-se ao critério da antiguidade na 
carreira, iniciando-se pelo procurador mais novo, conforme lista de antiguidade oficialmente publicada. 

§2º  O procurador que se encontrar legalmente afastado no momento em que sobre si recairia o plantão deverá ter precedência sobre 
os demais na escala quando retornar ao exercício. 

§3º  O plantão se inicia às 18h da segunda-feira e termina às 8h59min da segunda-feira seguinte. 

§4º  Nos casos em que a segunda-feira for feriado, o plantão iniciar-se-á às 9h. 

Art. 24.  Os membros do Ministério Público Federal na Bahia que cumprirem o plantão nos finais de semana, feriados, pontos 

facultativos e recessos terão direito a compensação, à base de 24 (vinte e quatro) horas de plantão por um dia de descanso (folga), desprezada a fração, 
na forma do art. 9º da Resolução nº 159/2015, do CSMPF. 

§1º  Os dias de descanso (folga) deverão ser obrigatoriamente usufruídos nos dias úteis imediatamente antecedentes ou subsequentes 
ao período de férias ou licença-prêmio, ou solicitados por um período maior que 3 dias úteis consecutivos. 

§2º  Nos casos em que entre os dias indicados para gozo do benefício e o período de férias ou licença-prêmio existir feriado ou final 

de semana, a folga deverá obrigatoriamente estar inserida no mesmo mês do período de férias, de forma a viabilizar a substituição. 

§3º  O membro do Ministério Público Federal deverá informar os dias em que irá usufruir o benefício com antecedência de 3 (três) 
meses. 

Art. 25.  O procurador que se afastar para gozo de férias ou licença não participará da escala de plantão ordinário (incluir) na semana 
imediatamente anterior ao início do respectivo período de afastamento. 

Art. 26.  O plantão especial alcança os dias de Carnaval, da Semana Santa e do recesso do Poder Judiciário (Lei nº 5.010/1966, art. 
62, incisos I, II e III). 

§1º  O período do plantão, de um ou mais dias, será definido em reunião do Colegiado de Procuradores do MPF/BA. 

§2º  A escala dos plantonistas será definida por sorteio, sendo que, preferencialmente, serão excluídos os procuradores que atuaram 
nos plantões anteriores. 

§3º  Os dias de Carnaval, Semana Santa e recesso de fim de ano integrarão a mesma escala. 

§4º  O Procurador-Chefe poderá definir outras datas para realização de plantão especial. 

§5º  Incumbirá ao gabinete do Procurador-Chefe organizar as escalas do plantão especial e providenciar a expedição dos atos 
necessários para sua publicidade. 

Art. 27.  O plantão judicial atenderá às demandas previstas para o plantão do Poder Judiciário, o qual, conforme estabelecido na 
Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, restringir-se-á às seguintes hipóteses: 

I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional 
do magistrado plantonista; 

II – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão 
preventiva ou temporária; 

IV – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
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V – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que 

da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; 

VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas. 

§1º  O plantão não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua 
reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. 

§2º  As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser 

ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal, por intermédio de 
servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e justificada delegação do juiz. 

§3º  Durante o plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens 

apreendidos. 

§4º  A atuação em Auto de Prisão em Flagrante, nos casos de autos provenientes da Polícia e da Justiça Federal sobre o mesmo fato, 

caberá, por prevenção, ao Procurador da República responsável pela análise daquele que primeiro for recebido no MPF, física ou eletronicamente, sempre 
que envolver plantonistas diferentes ou quando houver cisão da responsabilidade por força do início ou fim do plantão. 

Art. 28.  Caberá ao plantonista decidir, de forma fundamentada, se as demandas extrajudiciais recebidas no curso do plantão requerem 
ou não atuação imediata. 

Art. 29.  A atividade exercida durante o plantão não importará vinculação do procurador escalado aos feitos que lhe forem submetidos, 

que serão objeto de regular distribuição pela Coordenadoria Jurídica. 

Art. 30.  O plantão contará com um procurador plantonista titular e um procurador plantonista substituto. 

§1º  O procurador plantonista substituto será o procurador titular do período seguinte. 

§2º  O procurador plantonista substituto atuará nos casos de impedimento, suspeição ou impossibilidade de atuação do procurador 

plantonista titular. 

§3º  O procurador plantonista titular que, por motivo superveniente e justificado, no período escalado, não puder atuar no plantão, 

deverá adotar as providências para comunicar, tempestivamente, o fato ao seu substituto, dando ciência, via mensagem eletrônica, ao coordenador da 
área respectiva e ao Procurador-Chefe, com compensação posterior. 

§4º  Se o procurador plantonista titular não for localizado no período do plantão, terá atribuição o procurador substituto escalado, que 
deverá comunicar o fato ao Coordenador da Área Criminal e ao Procurador-Chefe. 

§5º  Na hipótese de ocorrência de impedimento, suspeição ou impossibilidade de atuação, tanto do procurador titular quanto do 
procurador substituto, atuará o procurador substituto relacionado na escala seguinte, e assim sucessivamente. 

Art. 31.  O procurador plantonista titular e o procurador plantonista substituto poderão designar, cada um, servidores do seu gabinete 
para atuar como apoio no período do plantão. 

Art. 32.  Nos finais de semana, feriados e no plantão especial, a Secretaria Estadual disponibilizará um veículo, celular funcional e 

um técnico de apoio especializado-transporte para servir ao plantão, conforme escala a ser previamente divulgada e na qual deverá constar o número do 
referido telefone celular. 

Parágrafo único.  O regime do plantão do técnico de apoio especializado, se de sobreaviso ou presencial, será disciplinado em portaria 
do Procurador-Chefe. 

Art. 33.  As regras deste Título, com relação ao plantão ordinário e especial, também se aplicam para a hipótese de existir plantão 
específico da Subseção Judiciária Federal. 

 

TÍTULO VII 

DA ALTERAÇÃO DESTA RESOLUÇÃO 

 

Art. 34.  A alteração da presente Resolução dependerá de iniciativa subscrita pelo Procurador-Chefe, ou por, no mínimo, 5 (cinco) 
membros com lotação definitiva no Estado da Bahia. 

Parágrafo único.  A proposta de alteração deve ser apresentada por escrito ao Procurador-Chefe, acompanhada da redação sugerida e 
da respectiva exposição de motivos. 

Art. 35.  O Procurador-Chefe encaminhará a proposta de alteração, preferencialmente por meio eletrônico, a todos os Procuradores 

da República lotados no Estado da Bahia, que poderão oferecer emendas em até 10 dias antes da reunião do Colegiado. 

Parágrafo único.  As emendas serão encaminhadas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico, aos Procuradores da República 

lotados no Estado da Bahia e ao Procurador-Chefe. 

Art. 36.  A discussão e votação da proposta e das emendas serão incluídas na pauta do próximo Colégio de Procuradores. 

§1º  A votação será precedida por manifestação do(s) autor(es) da proposta e das emendas e dos demais inscritos. 

§2º  Por solicitação de um terço dos presentes, a discussão pode ser adiada, por uma vez apenas, sendo automaticamente incluída na 

pauta da próxima reunião do Colégio de Procuradores. 

§3º  Considera-se aprovada a proposta ou a emenda que obtiver voto favorável da maioria absoluta dos Procuradores da República 
lotados no Estado da Bahia, provisória ou definitivamente. 

Art. 37.  A alteração aprovada será publicada no Diário Eletrônico do MPF, devendo ser levada à imediata homologação pelo 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Parágrafo único.  A cada alteração, uma versão atualizada da presente Resolução será disponibilizada na rede interna de 
comunicações. 

Art. 38.  Quando ocorrer mudança normativa que determine alteração da presente Resolução, o tema será pauta do primeiro Colégio 
de Procuradores que ocorrer. 
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TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 39.  Os Ofícios deverão alimentar os sistemas oficiais do MPF e divulgar todas manifestações dos membros em banco organizado 

eletronicamente e de acesso amplo, salvo as acobertadas pelo segredo de justiça. 

Art. 40.  Revogam-se as Resoluções PR/BA nºs 3/2015, nº 4/2016, nº 7/2017, 10/2019, 11/2019 e as demais disposições em contrário. 

Art. 41.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
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Conselheiro 
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Conselheiro 

 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Conselheiro 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Conselheira 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00304165-2019| 

SESSÃO: 23 DATA: 24/06/2019 12:59:18 PERÍODO: 17/06/2019 A 21/06/2019 
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Processo: 1.00.002.000106/2018-75 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-CORREIÇÃO 

Origem: PRR2ª REGIÃO 

Relator: Assento/CSMPF n° 01(NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO) 

Data: 18/06/2019 

Interessados: PR-BA/PR-BA - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA 

 

Processo: 1.00.000.013000/2019-32 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 03(ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO) 

Data: 18/06/2019 
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Processo: 1.00.001.000137/2019-17 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 05(LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN) 

Data: 19/06/2019 

Interessados: PR-CE/PR-CE - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO CEARA 

 

Processo: 1.00.002.000101/2018-42 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-CORREIÇÃO 

Origem: PRR5ª REGIÃO 

Relator: Assento/CSMPF n° 06(CELIA REGINA SOUZA DELGADO) 
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Relator: Assento/CSMPF n° 07(NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO) 

Data: 19/06/2019 

Interessados: ANDERSON ROCHA PAIVA 

 

Processo: 1.00.001.000139/2019-14 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

Origem: PGR 
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Data: 21/06/2019 
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RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do CSMPF 

 

5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR5 - PGR-00304044-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 2 DE MAIO DE 2019 

 

Alterar composição dos Grupos de Trabalho Aplicação Ferramentas de 

Tecnologia da Informação no Combate à Corrupção, Licitações e Órteses e 

Próteses. 

 

A COORDENADORA DA 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 

exercício das atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, da Resolução nº 102, 

de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e considerando a deliberação do Colegiado da 5ª Câmara, por ocasião de 

sua 16ª Sessão Ordinária, de 25 de abril de 2019, RESOLVE: 

Art. 1º Desligar, respectivamente, os Procuradores da República Marcelo Malheiros Cerqueira, Leonardo Andrade Macedo e Paulo 

Rubens Carvalho Marques dos Grupos de Trabalho Órteses e Próteses, Licitações e Aplicação de Ferramentas de Tecnologia da Informação no Combate 

à Corrupção. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR5 - PGR-00304030-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

Altera a composição do Grupo de Trabalho Licitações. 

 

A COORDENADORA DA 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 

exercício das atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, da Resolução nº 102, 

de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e considerando a deliberação do Colegiado da 5ª Câmara, por ocasião de 

sua 9ª Sessão Ordinária, de 23 de maio de 2019, RESOLVE: 

Art. 1º Desligar, a pedido, a Procuradora da República Ludmilla Vieira de Souza Mota do Grupo de Trabalho Licitações, alterando o 

art. 2º da Portaria 5ª CCR Nº 2, de 27 de março de 2017, publicada no DMPF-e - Extrajudicial de 11/04/2017, página 70. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR5 - PGR-00304026-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

Designar nova integrante do Grupo de Trabalho Licitações. 

 

A COORDENADORA DA 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 

exercício das atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, da Resolução nº 102, 

de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e considerando a deliberação do Colegiado da 5ª Câmara, por ocasião de 
sua 9ª Sessão Ordinária, de 23 de maio de 2019, RESOLVE: 

Art. 1º Designar a Procuradora da República Catarina Sales Mendes de Carvalho como integrante do Grupo de Trabalho Licitações, 
instituído pela Portaria nº 2, de 27 de março de 2017. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI 
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##ÚNICO: | EXTRA-CCR5 - PGR-00304055-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

Designação de novo integrante do Grupo de Trabalho Aplicação de Ferramentas 

de Tecnologia da Informação no Combate à Corrupção. 

 

A COORDENADORA DA 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 

exercício das atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, da Resolução nº 102, 

de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e considerando a deliberação do Colegiado da 5ª Câmara, por ocasião de 

sua 9ª Sessão Ordinária, de 23 de maio de 2019, RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Procurador da República Fabiano de Moraes como integrante do Grupo de Trabalho Aplicação de Ferramentas de 

Tecnologia da Informação no Combate à Corrupção, instituído pela Portaria 5 CCR Nº 32, de 16 de abril de 2019. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR5 - PGR-00306838-2019| 

ERRATA DE 9 DE MAIO DE 2019 

 

Ata de Reunião n° 997, de 05 de junho de 2018. 

144) Inquérito Civil Público n° 1.20.002.000097/2013-15. 

Onde se lê : “O Colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se 

os autos à PRR1ªREGIÃO/PRR1ª/PFDC/NAOP - NÚCLEO DE APOIO OPERACIONAL À PFDC NA PRR 1ª REGIÃO para análise, nos termos do 

voto do(a) relator(a).” 
Leia-se:  “O Colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).” 

 

FREDERICO AUGUSTO RIBEIRO 

5ªCCR/Secretaria Executiva 

Secretário Executivo 

 

CLARISSA CASTRO WERMELINGER 

5ªCCR/Assessoria de Revisão 

 Assessora - Chefe 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR5 - PGR-00306842-2019| 

ERRATA DE 22 DE MAIO DE 2019 

 

Ata de Reunião n° 4, de 14 de fevereiro de 2019. 

681) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.003305/2018-86 

Onde se lê:  “Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos 

termos do voto do(a) relator(a). Vencida a Procuradora Regional da República Samantha Chantal Dobrowolski, na preliminar, que votou pelo não 

conhecimento do declínio de atribuições.” 

Leia-se: “Pedido de vista realizado por Dr(a) SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI.” 

713) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.002183/2017-18 

Onde se lê: “Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos 

termos do voto do(a) relator(a). Vencida a Procuradora Regional da República Samantha Chantal Dobrowolski, na preliminar, que votou pelo não 

conhecimento do declínio de atribuições.” 

Leia-se: “Pedido de vista realizado por Dr(a) SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI.” 

 

FREDERICO AUGUSTO RIBEIRO 

5ªCCR/Secretaria Executiva 

Secretário Executivo 

 

CLARISSA CASTRO WERMELINGER 

5ªCCR/Assessoria de Revisão  

Assessora - Chefe  

 

7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00305704-2019| 

PORTARIA N° 13, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

Altera a Portaria 7ªCCR/MPF nº 9, de 24 de abril de 2019, que institui o Grupo de 

Trabalho Interinstitucional de Defesa da Cidadania, vinculado à 7ª Câmara de 

Coordenação e Revisão. 

 

 O COORDENADOR DA 7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício 

das atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 3º, V, da Resolução nº 166, de 6 de maio de 2016, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
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CONSIDERANDO o Ofício AE nº 44/2019/MPRJ (PGR-00219592/2019), de 6 de maio de 2019, informando que o Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro não integrará o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Defesa da Cidadania, 

CONSIDERANDO o Ofício MEPCT/RJ nº 29/2019 (PGR-00223145/2019), de 6 de maio de 2019,que indica os participantes, titular 

e suplente, do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura (MEPCT/RJ), no Grupo de Trabalho Interinstitucional de Defesa da Cidadania, 

CONSIDERANDO o Ofício nº 1014/2019/GAB-PGJM/MPM (PGR-00235113/2019), de 13 de maio de 2019, informando que o 

Ministério Público Militar não mais integrará o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Defesa da Cidadania, 

CONSIDERANDO as deliberações do Grupo de Trabalho, quanto a recomposição do GT, 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar a Portaria 7ª CCR/MPF nº 9, de 24 de abril de 2019, que institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Defesa da 

Cidadania, vinculado à 7ª CCR, que passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2º O Grupo de Trabalho será formado por representantes das seguintes instituições e entidades: 

I- ................................ 

II -  da Defensoria Pública da União: 

a) Titular: Thales Arcoverde Treiger - Defensor Público Federal da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro; 

b) Suplente: Ana Lúcia Castro de Oliveira - Defensora Pública Federal da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro. 

III - da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro: 

a) Titular: Daniel Lozoya Constant Lopes - Defensor Público; 

b) Suplente: Fábio Amado de Souza Barretto - Defensor Público. 

IV - da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio de Janeiro: 

a) Titular: Ítalo Pires Aguiar - Secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ; 

b) Suplente: Nadine Borges - Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ. 

V - do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro: 

a) Titular: Patrícia de Oliveira da Silva; 

b) Suplente: Natália Damazio Pinto Ferreira. 

VI - do Centro de Assessoria Popular Mariana Criola: 

a) Titular: Fernanda Maria da Costa Vieira; 

b) Suplente: Aline Caldeira Lopes. 

VII - do Fórum Grita Baixada: 

a) Titular: Fransérgio Goulart de Oliveira Silva; 

b) Suplente: Adriano de Araújo. 

VIII - da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro: 

a) Titular: Ivanir Mendes dos Santos; 

b) Suplente: Cristiano Silva de Oliveira. 

IX - do Maré 0800 - Movimento de Favelas do Rio de Janeiro: 

a) Titular: Gizele de Oliveira Martins; 

b) Suplente: Anderson Caboi. 

X - da Rede de Comunidades e Movimentos contra a violência: 

a) Titular: Maria Dalva Correia e Silva; 

b) Suplente: Luciano Norberto dos Santos." 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

DOMINGOS SÁVIO DRESCH DA SILVEIRA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 7ª CCR  

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00017580-2019| 

PORTARIA Nº 29, DE 26 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 

especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 

CONSIDERANDO, ainda, as alterações na indicação de Promotores de Justiça encaminhadas pela E. Procuradoria-Geral de Justiça 

de São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-00017210/2019, PRR3ª-00017214/2019, PRR3ª-000172017/2019, PRR3ª-00017218/2019 e PRR3ª-

00017414/2019), recebidas nesta Procuradoria Regional Eleitoral nos dias 14/06/2019 e 19/06/2019; 

CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2019/2021 (período compreendido entre os dias 04/01/2019 a 03/01/2021, 

inclusive); 

RESOLVE: 

DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), e suas 

posteriores alterações; para oficiarem, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante as Zonas Eleitorais 

respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 
 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) MAIO/2019 

041ª CONCHAS  LUIZ FERNANDO GUINSBERG PINTO  1 a 17 

041ª CONCHAS  RAFAEL CORREA DE MORAIS AGUIAR  18 a 31 
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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) MAIO/2019 

088ª PEREIRA BARRETO  REGISLAINE TOPASSI  1 a 24 

088ª PEREIRA BARRETO  VINICIUS BARBOSA SCOLANZI  25 a 31 

394ª GUARULHOS  HELIO JUNQUEIRA DE CARVALHO NETO  1 a 2 e 31 

 

DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), e suas 

posteriores alterações; para oficiarem, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante as Zonas Eleitorais 

respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) JUNHO/2019 

007ª AGUDOS  ERICSON CAMPOS DE CASTILHO  1 a 12, 14 a 26 e 28 a 30 

007ª AGUDOS  JOAO HENRIQUE FERREIRA  13 e 27 

022ª BATATAIS  ALEXANDRE PADILHA  17 a 30 

041ª CONCHAS  PAULO VINICIUS DE CAMARGO BISPO  1 a 26 

041ª CONCHAS  LAURO HENRIQUE MENDES PEREIRA  27 a 30 

088ª PEREIRA BARRETO  REGISLAINE TOPASSI  1 a 25 e 27 a 30 

088ª PEREIRA BARRETO  ALLYSON FERNANDO VENEGA CORADINI  26 

095ª PIRAJUÍ  ALOISIO GARMES JUNIOR  1 a 23 

095ª PIRAJUÍ  SILVIO BRANDINI BARBAGALO  24 a 30 

124ª SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  JULIA ALVES CAMARGO  24 a 30 

129ª SÃO MANUEL  RUAN MANCONI MILANI  10 

131ª SÃO ROQUE  WASHINGTON LUIZ RODRIGUES ALVES  5 a 30 

140ª TATUÍ  FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES  1 a 19 

142ª TIETÊ  MICHELLE CHUFFI VALLIM  24 a 30 

150ª FERNANDÓPOLIS  PRISCILA LONGARINI ALVES  25 a 27 

157ª  ADAMANTINA SAMUEL CAMACHO CASTANHEIRA  24 a 28 

159ª DUARTINA  LUIZ CARLOS GONÇALVES FILHO  3 e 10 

159ª DUARTINA  HERCULES SORMANI NETO  4 a 9 e 11 a 28 

161ª LENÇÓIS PAULISTA  ALOISIO GARMES JUNIOR  24 a 30 

171ª MONTE AZUL PAULISTA  FERNANDA GOMEZ DAMICO  1 a 5, 7 a 10 e 12 a 30 

171ª MONTE AZUL PAULISTA  HERBERT WYLLIAM VITOR DE SOUZA OLIVEIRA  6 

171ª MONTE AZUL PAULISTA  RENATO GONÇALVES AZEVEDO  11 

180ª MARÍLIA  GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO  5 a 13 e 15 a 19 

180ª MARÍLIA  GILSON CESAR AUGUSTO DA SILVA  14 

184ª TUPÃ MARCELO BRANDÃO FONTANA 19 a 28 

194ª PORTO FERREIRA  GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA ZAMPRONHO  14 a 24 

205ª CERQUEIRA CÉSAR  MARCOS VIEIRA GODOY  1 a 15 

205ª CERQUEIRA CÉSAR  GIOVANA MARINATO GODOY  16 a 25 e 27 a 30 

205ª CERQUEIRA CÉSAR  RENATO ABUJAMRA FILLIS  26 

215ª ANGATUBA FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA  1 a 5, 7 a 12 e 14 a 15 

215ª ANGATUBA ANA ALICE MASCARENHAS MARQUES  6  

215ª ANGATUBA ANTONIO DOMINGUES FARTO NETO  13 

215ª ANGATUBA AUGUSTO SERGIO COSTA VIANNA  16 a 30 

223ª JUQUIÁ  LANA DRAPIER ALBUQUERQUE  1 a 13 e 15 a 30 

223ª JUQUIÁ  FABIANA CAROLINE MOTTA DE ALMEIDA  14 

281ª JUNDIAÍ  AMANDA LUIZA SOARES LOPES KALIL  11 

295ª PERUÍBE  LUCAS MOSTARDO DE OLIVEIRA  3 a 15 

295ª PERUÍBE  EDSON TONINI OLIVEIRA  16 a 28 

303ª CARAPICUÍBA  DANIELA GALVAO DE FRANÇA HRISTOV  24 a 28 

318ª SÃO MIGUEL ARCANJO  AUGUSTO SERGIO COSTA VIANNA  1 a 15 
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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) JUNHO/2019 

318ª SÃO MIGUEL ARCANJO  RODRIGO NERY  16 a 26 e 28 a 30 

318ª SÃO MIGUEL ARCANJO  PAULO VINICIUS DE CAMARGO BISPO  27 

324ª TABOÃO DA SERRA  JULIA DAZZI PIOL  1 a 2, 4 a 6 e 12 a 19 

324ª TABOÃO DA SERRA  MARIA CAROLINA DA ROCHA MEDRADO SOFFREDI  3 e 7 a 11 

 

DECLARAR VAGA, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), e 
suas posteriores alterações; a função eleitoral atribuída aos seguintes Promotores Eleitorais Titulares, nos períodos abaixo indicados: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) TITULAR JUNHO/2019 

042ª CRUZEIRO  GIANFRANCO SILVA CARUSO  19 

049ª IBITINGA  RODRIGO DE MORAES MOLARO  14 

054ª ITAPIRA  MARCIO CLOVIS BOSIO GUIMARAES  14 

074ª MOGI DAS CRUZES  LEANDRO LIPPI GUIMARAES  19 

079ª NOVO HORIZONTE  JOSE GUILHERME SILVA AUGUSTO  14 

080ª OLÍMPIA  SYLVIA LUIZA DAMAS PRESTES RIBEIRO  12 

102ª PRESIDENTE VENCESLAU  RODRIGO MELGAREJO  17 a 19 

123ª SÃO JOAQUIM DA BARRA  ILO WILSON MARINHO GONCALVES JUNIOR  14 

124ª SÃO MANUEL  VIVIAN CORREA DE CASTRO POMPERMAYER AYRES  18 e 19 

133ª SÃO SIMÃO  WILLIAM DANIEL INACIO  14 

146ª VALPARAÍSO  PIERRE PENA ROCHA  19 e 24 

199ª BARUERI MARCOS MENDES LYRA  14 e 17 a 19 

226ª CÂNDIDO MOTA  MARCELO FREIRE GARCIA  17 a 19 e 24 

342ª SOROCABA  MARCELO SIGARI MORISCOT  14 

351ª SÃO PAULO – CIDADE 

ADEMAR 

FERNANDO PEREIRA DA SILVA  18 a 19 e 24 

396ª JACAREÍ  FERNANDO CEZAR BOURGOGNE DE ALMEIDA  14 

 

ADITAR a Portaria nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), a fim de declarar vaga, a partir de 

15/06/2019, inclusive, as funções eleitorais atribuídas ao Promotor de Justiça Fábio Luiz Rossi, em razão de aposentadoria, conforme Ofício nº 0034/2019 

– EL, de 17/06/2019: 

 

ZONA 

ELEITORAL 
MUNICÍPIO PROMOTOR(A) ELEITORAL 

263ª SANTO ANDRÉ (FUNÇÃO VAGA) 

 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo. 

Publique-se no DJE e no DMPF-e. 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR4 - PRR4ª-00012868-2019| 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 18/05/2018 

 

link da audiência pública na TVMPF: http://www.tvmpf.mpf.mp.br/videos/3726 

 

Aos dezoito (7) dias do mês de junho de 2018, às 14 horas e 15 minutos, no auditório do 2º andar do prédio da Procuradoria Regional 

da República da 4ª Região, localizada na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800, Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre/RS, foi aberta oficialmente 

a Audiência Pública para discutir o Bloqueio de Verbas das Universidades e Institutos Federais. Foi inicialmente composta a mesa de autoridades, 

presidida pelo Procurador Regional da República integrante do Núcleo de Apoio Operacional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão da PRR/4ª 

Região (NAOP4), Paulo Gilberto Cogo Leivas, pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Rio Grande do Sul (PRDC/RS), Enrico Rodrigues 

de Freitas, pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em Santa Catarina (PRDC/SC), Claudio Valentim Cristani, pelo Procurador Regional dos 

Direitos do Cidadão no Paraná (PRDC/PR), João Vicente Beraldo Romão, com a presenta do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão Adjunto 

(PFDC), Domingos Sávio Dresch da Silveira, e composta pelos membros integrantes da mesa, o representante Sindicato Nacional dos Docentes das 

Universidades (ANDES), Carlos Alberto da Fonseca Pires, o representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior no Brasil (ANDIFES), Ricardo Marcelo Fonseca, o representante da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições 

Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (PROIFES), Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira o representante do Conselho 

Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), Flávio Luis Barbosa Nunes, o representante da 

União Nacional de Estudantes  (UNE), Luís Filipe Eich, o Secretário Estadual da Educação/RS, Faisal Karam, e a Deputada Federal Maria do Rosário, 

Deputada Federal – Titular da Subcomissão Permanente de Educação Superior da Câmara de Deputados – Representante RS. Convidados, os ministérios 

da Educação e da Economia, bem como do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), não enviaram representantes. O 

objetivo da audiência pública, anunciado pelo presidente da mesa, o procurador regional da República Paulo Gilberto Cogo Leivas, foi instruir 

procedimentos relacionados ao corte de verbas para universidades públicas federais e institutos federais nos estados da Região Sul, coordenados pela 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e instaurados pelos Procuradores Regionais dos Direitos do Cidadão (PRDCs) nos três estados da 

região Sul (RS, SC e PR). Após a abertura do evento feito pelo Coordenador do NAOP4, foi dada a palavra ao Procurador Federal dos Direitos do 

Cidadão Adjunto (PFDC), Domingos Sávio Dresch da Silveira, que destacou, entre outros tópicos, que é tempo de defender as palavras da Constituição 

Federal de 88, mas é tempo também de defender o legado, o patrimônio, aquilo que se construiu concretamente ao longo desses anos; o momento é de 

defesa da universidade pública e da autonomia universitária – que é a liberdade de pensar, de pesquisar, de ensinar, de ter atividades de extensão junto à 

comunidade – é provável que daqui a um ano não tenhamos mais luta para travar, alertou o procurador federal dos Direitos do Cidadão adjunto Domingos 

Sávio Dresch da Silveira. Ele destacou que a PFDC entende que a luta contra o corte de recursos para o sistema federal de ensino é pela defesa da 

autonomia universitária. Apontou ainda que contingenciamentos “típicos de gestão” foram realizados antes e depois da Constituição. Contudo, considera 

que hoje a expressão é usada para cortar recursos públicos com “o objetivo claro de destruir a universidade pública e colocar seus reitores e gestores de 

joelhos”. Por fim, destacou o Dia D em Defesa da Educação, realizado em 15 de maio, como marco do compromisso e da atuação articulada de 

Procuradores Regionais dos Direitos do Cidadão em todo o país em defesa do princípio da proibição do retrocesso. “Nenhum direito a menos, é disso 

que se trata, é esse o nosso compromisso, e por isso estar com vocês aqui hoje nos enche de esperança e reafirma nossa aliança na luta e na defesa da 

universidade pública e da autonomia universitária”, disse. A seguir, os procuradores regionais dos Direitos do Cidadão dos estados da Região Sul 

manifestaram-se da seguinte forma: o PRDC/RS, Enrico Rodrigues de Freitas apresentou os dados dos inquéritos civis instaurados para investigar a 

decisão de contingenciamento de verbas federais para universidades e institutos, para solicitar informações sobre a extinção de cargos de comissão e de 

confiança, sobre o congelamento de bolsas de mestrado e doutorado, sobre o decreto que trata da limitação dos atos de nomeação pelos reitores e sobre 

o decreto que impõe um portal único para instituições federais de ensino superior, detalhando, em cada um deles, o objetivo a ser alcançado; o PRDC/SC, 

Claudio Valentim Cristani, relatou o trabalho feito em Santa Catarina junto às duas universidades e aos dois institutos federal de diálogo permanente, 

destacando que os relatos trazidos pelos reitores colocam um horizonte muito curto em termos de orçamento para os próximos meses; por último, o 

PRDC/PR, João Vicente Beraldo Romão, enfatizou as dificuldades enfrentadas pelo corte do orçamento, extinção das funções, descontinuidade de 

oferecimento de cursos e dificuldades de continuidade de honrar os contratos firmados para prestação de serviço. De forma geral, os PRDCs presentes 

destacaram, de forma consensual, a importância desse diálogo com a sociedade no sentido de abrir a oportunidade de informar o público sobre o trabalho 

realizado juntos às reitorias das universidades e institutos, o balanço das informações recolhidas e os procedimentos instaurados até o momento. No 

momento seguinte, foram ouvidos os representantes das universidades e institutos federais que, de modo geral, detalharam como os cortes têm atingido 

as instituições, inviabilizando contratos como os de vigilância e limpeza, transporte universitário, de restaurantes e hospitais universitários, além de 

comprometer projetos de pesquisa e extensão. A seguir, manifestou-se o reitor da Universidade Federal do Paraná e representante da Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), Ricardo Marcelo Fonseca [39´], que o bloqueio de 30% da verbas inviabiliza o 

funcionamento das universidades que, nos últimos 5 (cinco) anos, tiveram um crescimento aproximado de 30% e que o orçamento das instituições de 

ensino superior está decrescendo, tendo em vista a redução dos valores de 2016 até os dias atuais. Deu como exemplo a redução do orçamento da 

Universidade Federal do Paraná, que serve para explicar a queda no orçamento de todas as instituições de ensino superior de todo o país, demonstrando 

que os contratos poderão ser cumpridos até agosto/setembro; o representante do Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), Flávio Luís Barbosa Nunes [53´], que ocupou 38 institutos federais 2 (dois) CEFET e o Colégio Pedro 

II no Rio de Janeiro, totalizando 650 campi, instituições de ensino que são resultado do trabalho das escolas técnicas que já existiam no Brasil e remontam 

ao século XIX; apresentou dados da plataforma Nilo Peçanha, onde constam dados sobre a quantidade de estudantes, o valor de custeio de cada estudante, 

além da origem sócio-econômico dos estudantes dos institutos, cujo perfil foi levantado em pesquisa que demonstrou ser a renda, na média, de pouco 

mais de 1 (um) salário-mínimo; o representante Sindicato Nacional dos Docentes das Universidades (ANDES), Carlos Alberto da Fonseca Pires, [1h05´], 

leu nota da entidade que destaca que os constantes cortes nas verbas das instituições de ensino superior tem sido um ataque a essas instituições, e, ainda, 

que a alegação de faltas de recursos não procede, uma vez que os recursos liberados pelo governo federal para o pagamento da dívida interna é maior do 

que os valores bloqueados; o representante da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de 

Ensino Básico (PROIFES), Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira [1h12´] enfatizou que o sistemático corte de verbas da educação feito pelo governo federal 

nos últimos 4 (quatro) anos tem impedido não apenas o desenvolvimento da educação, mas também a autonomia do país, no sentido que essas medidas 

de corte de verbas afeta o desenvolvimento da pesquisa e, portanto, afeta a soberania e independência do Brasil em tecnologia; por fim, entre a mesa das 

autoridades e representantes convidados, manifestou-se o representante da União Nacional dos Estudantes (UNE), Luís Filipe Eich [1h42´] que procurou 

enfatizar a importância desse espaço de discussão, mostrando que as mobilizações estudantis têm cada vez mais acentuado a importância das 
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universidades no atendimento à sociedade, como, por exemplo, apresentando à população o que existe para dentro dos muros da universidade e o papel 

que cumprem essas instituições na prestação dos serviços de saúde, ou ainda, desmistificar a ideia de que a universidade não presta serviço à comunidade; 

destacou, ainda, o papel capilarizador dos institutos federais na democratização do acesso ao ensino superior às camadas mais pobres da população. 

Manifestaram-se, ainda, como convidados integrantes da mesa de trabalho: o secretário de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, Faisal Karam 

[1h22´], que se manifestou no sentido de que a preocupação levantada pelos representantes das instituições federais de ensino superior é a mesma 

preocupação do governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que as verbas para o ensino médio são provenientes dos repasses do governo federal, 

e são esses alunos que ingressarão nas universidades e institutos; destacou, ainda, que a falta de metas para a educação no governo brasileiro, hoje, revela 

uma incerteza na continuidade da educação; por fim, mostrou preocupação com a extinção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que compromete o futuro da educação nos estados; a Deputada Federal Maria do 

Rosário, representando a Subcomissão Permanente de Educação Superior da Câmara dos Deputados [1h28´], que acentuou o caráter plural da 

subcomissão, que já concluiu que a crise da educação é um projeto, e isso porque não estão sendo respeitados o direito à educação inserido no texto da 

Constituição Federal; destacou a importância da atuação do Ministério Público Federal no questionamento dos decretos presidenciais que tem atacado a 

educação no Brasil, como instituição que questiona os atos governamentais por meio de ações concretas; por fim, observou que o Plano Nacional de 

Educação vêm sendo observado pelo governo federal, e que o papel do Ministro da Educação seria defender a integralidade do orçamento da educação. 

A seguir, deu-se início a segunda etapa da audiência pública, no momento em que se passou a palavra às entidades e instituições convidadas, bem como 

ao público presente que se inscreveu previamente por e-mail, nos termos e condições previstas do Edital. Entre os cidadãos inscritos, manifestaram-se a 

Senhora Jane Fraga Tutikian, vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) [1h56´], que destacou a necessidade da universidade 

em ter que parar suas atividades para se manifestar em defesa da educação, frente aos ataques à autonomia da universidade e aos cortes de verbas que 

inviabilizam o funcionamento, inclusive nas bolsas de mestrado e doutorado e nos programas de cooperação internacional e, para além disso, o próprio 

ataque ideológicos ao trabalho dos professores em sala de aula; enumerou as dificuldades encontradas até mesmo para pagar a luz; enfatizou, ao final o 

ataque à pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias; o Senhor Pedro Hallal, reitor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) [2h], alertou para 

o fato de que o corte nas universidades será estendido para o MPF; a seguir, destacou que o corte de verba do Ministério da Educação foi ideológico, 

inicialmente dirigido contra as três instituições de ensino superior que questionaram o ataque ideológico do governo federal: a censura orçamentária 

contra a UFBA, UFRJ e UnB; que o governo federal está acenando com a liberação de verbas condicionada a ações determinadas de gerenciamento e 

bom uso das verbas, e, com isso incentivando o retorno daquilo que se costumou chamar “política de balcão”; alertou, ainda, para aquilo que designou 

de “lei dos cuidados inversos”, qual seja, que quem mais precisa é que será cortado; por fim, anunciou que a UFPel não vai alterar o plano orçamentário 

de 2019, mormente os cortes já ocorridos; o Senhor Júlio Xandro Heck, reitor do Instituto Federal RS (IFRS) de Bento Gonçalves/RS [2h05´], que trouxe 

a informação de que o IFRS representa um número expressivo de professores e estudantes, mas acima de tudo significou a interiorização das instituições 

federais nas regiões nunca atendida pelo ensino superior (no RS são 42 municípios); destacou o trabalho do institutos federais que têm elevado o alto 

nível dos cursos, a formação de professores, os projetos de pesquisa e extensão, a formação de técnicos para a atividade econômica e para o 

desenvolvimento e transformação de cidades do interior, e, por fim, atendendo as comunidades com cursos superiores de qualidades; nesse sentido, 

sustenta que se a regra imposta pelo MEC é eficiência, mesmo nesse item os IFs estão atendendo o quesito plenamente; lembrou, por fim, que as 

instituições ainda estão sob os impactos inciais da Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos em 20 anos; a Senhora Lúcia Campos 

Pellanda, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) [2h12´], que iniciou sua fala descrevendo a importância da 

universidade, tanto na pesquisa, serviço à comunidade, diálogos com a sociedade, manifestações culturais e desenvolvimento regional; sua intervenção 

concentrou-se nos bloqueios no que se refere à pesquisa, tanto no que se refere à relação entre investimento e capital humano, destacando que o 

investimento público estatal em pesquisa não tem o fim lucrativo, e por essa razão o desinvestimento representa retrocesso no próprio crescimento do 

país, ou seja, em tempos de crise, a educação deve ter seus investimentos aumentados, e não diminuídos; como prejuízo direto ao trabalho da UFCSPA, 

o corte de verba pode inviabilizar a própria conservação das pesquisas realizadas; por fim, destacou o ataque simbólico à universidade e conclamou a 

sociedade na defesa das universidades e dos institutos federais; Senhor Luciano Schuch, vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

[2h18´], que começou destacando o aumento do número de alunos e a diminuição das verbas, sobre o corte de funções que prejudica o trabalho do dia a 

dia, além da retirada da autonomia dos reitores para escolher sua equipe e que leva ao desânimo dos professores e servidores da universidade; alertou 

para a utilização de dados equivocados sobre o custo das universidades com o intuito de colocar a população contra os profissionais que trabalham na 

universidade; Senhora Maria Clara Kaschny Schneider, reitora do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)[2h27´], insistiu, em sua fala, nos efeitos do 

corte de verbas na continuidade dos cursos do instituto e que exigem, para qualificação de suas atividades, a constante renovação dos experimentos com 

materiais, e o corte de verba interfere nessa continuidade; e nesse sentido, serão as populações beneficiadas por esses cursos técnicos as mais atingidas, 

uma vez que os cursos têm pouca duração mas são efetivos na formação de pedreiros, cozinheiros, entre outros; reforçou a dificuldade de continuidade 

do trabalho com mulheres e presidiários, suprindo uma lacuna não preenchida pelas universidades; citou, ainda, o exemplo do trabalho do IFSC em 

Urupema/SC, no qual estão sendo medidas e acompanhada as baixas temperaturas para se estabelecer o local mais frio no Brasil, onde também houve 

um crescimento do IDH do município com a chegada do Instituto Federal; em relação à liberação de verbas pelo governo federal, afirmou que a instituição 

se recusa a negociar verbas com o MEC como se fosse um balcão de negócio, e que o orçamento de uma instituição de ensino federal não pode ser 

determinado por emendas parlamentares; Senhora Elisabete Búrigo, presidente da Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS [2h33´], tratou das novas 

regras dos concursos públicos e das limitações impostas pelo decreto do governo federal, além da má-vontade do Ministério da Economia em liberar 

concurso para novos professores; o quadro que se desenha a partir daí é a falta de professores, terceirização e consequente avanço da iniciativa privada 

na área da educação de ensino superior; por fim, reforçou a necessidade de revogação da EC nº 95 como tentativa de fazer retornar as verbas para as 

universidades e impedir a precariedade que já é fato nas universidades desde 2016, ou seja, o movimento para impedir o sucateamento das universidades 

não só suspender os cortes mas também retornar aos níveis de investimento para a universidade pública no patamar de 2013; Senhor Renato Nakahara, 

representando o coletivo Mães e Pais Pela Democracia [2h41´], explicou o surgimento dos Mães e Pais Pela Democracia; lembrou de que as ações do 

Ministério da Educação concentra-se muito mais numa pauta ideológica do que na explicação de um projeto de educação claro para o país; o PRDC/RS, 

Enrico Rodrigues de Freitas, destacou o belo trabalho da entidade e a sugestão da criação de uma organização não-governamental em outros estados do 

país; Senhora Maria Beatriz Luce, representando a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) [2h47´], que narrou a 

trajetória da ANPED, associando o nascimento da entidade com as lutas pela democracia em fins dos anos 1970 e pela participação da entidade na 

construção, elaboração e aprovação de uma nova Constituição em 1988; lembrou que os cortes são decorrentes da lógica imposta a partir da EC 95 que 

reduz investimentos públicos federais na área da educação, e que a decisão do corte de verbas na educação é resultado de uma atitude perversa e uma 

atividade obscurantista do MEC; sobre os efeitos dos cortes, o bloqueio de verbas, a retirada das bolsas pela CAPES e a velocidade da retirada dos 

recursos para execução de contratos demonstra a intenção do governo federal em interromper a atividade acadêmica e a pesquisa científica, desrespeitando 

o plano nacional de educação ao retirar a oferta de ensino superior; alertou que os cortes nos programas de pós-graduação atingirá as regiões 
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historicamente que sempre foram desprestigiadas pelas políticas públicas federais de concessão de bolsas de pesquisa; no caso da região Sul, a menos 

atingidas, a representante da ANPED conclamou os envolvidos a defender da mesma forma o reestabelecimento das bolsas, mormente a assimetria da 

distribuição de bolsas no país; por último, chamou atenção para a necessidade de debater a conveniência de um ajuste econômico pautado no desmonte 

das universidades; Senhor Felipe Comunello, professor da UFRGS representando o coletivo Professores pela Democracia – PPD  [3h03´], registrou de 

que maneira nasceu e se formou o coletivo, enumerando, a seguir, casos de sucesso dos estudantes de institutos federais que mostram a amplitude social 

e o potencial de transformação da educação; Senhor André Martins, presidente do Sindoif – Seção do ANDES-SN no IFRS [3h07´], falou da necessidade 

de uma unidade real entre todos os envolvidos para impedir o projeto político do governo federal em acabar com os institutos federais e impedir que as 

pessoas simples do povo ocupem as cadeiras das instituições federais de ensino superior; Senhor Erick Kayser Vargas da Silva, assessor parlamentar 

representando a Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do RS – AL/RS, Deputada 

Estadual Sofia Cavedon [3h13´], alertou para o não cumprimento das metas estabelecidos pelo plano nacional de educação, destacando o artificialismo 

criado pelo governo federal para suspender as verbas da educação; estranhou ser o objetivo do presente debate a defesa da educação, quando deveríamos 

estar discutindo os rumos da educação, e não a estratificação social criada pela suspensão das verbas para manutenção das universidades e institutos 

federais; Senhora Carla Comerlato Jardim, reitora do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) [3h19´], destacou a censura imposta aos gestores das 

universidades, além do fato de que o primeiro escalão do MEC estar sendo ocupado por pessoas que não estão ligadas à área da educação, nem tem 

histórico de lutas na educação; sobre os cortes impostos ao instituto, a reitoria do IFFar narra que já impôs restrições a uma série de atividades acadêmica, 

mas que mesmo assim a diminuição dos gastos administrativos não impedirão que as ações de ensino e pesquisa sejam afetadas no ano de 2020, muito 

por conta do mecanismo imposto pela EC 95 de diminuição progressivo do recurso destinado à educação; Senhor Marco Antonio Fontoura Hansen, reitor 

da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) [3h26´], em sua fala, trouxe informações sobre o projeto de expansão das universidades, sua 

interiorização e internacionalização, destacando o papel da UNIPAMPA no desenvolvimento das cidades em que está localizada (32 cidades); a seguir, 

apresentou dados sobre o orçamento da universidade, cujos valores cortados praticamente impedem a manutenção da universidade que, desde o início da 

redução de verbas a partir de 2016, tem aumentado o número de alunos e cursos; ao final, alertou para a precaridade, risco operacional, risco patrimonial, 

retração institucional e social; Senhor Gustavo Oliveira Vieira, reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) [3h34´], referiu 

que a UNILA é uma universidade em implantação desde 2010 e o atual corte de verbas praticamente inviabiliza esse crescimento; sustenta que o corte 

prejudica a soberania da universidade, na medida em que o surgimento de universidade em regiões em que o crescimento econômico é mais pobre, o 

surgimento de universidades como a UNILA, Universidade do Sul da Bahia e do Oeste do Pará demonstram que o aumento da oferta de vagas para 

ensino superior público federal nessas regiões pode transformar a realidade; quanto à internacionalização das universidades e institutos federais na 

fronteira pode marcar a presença do Brasil nessas regiões; por fim, destacou que as instituições de ensino superior são uma forma de acesso à cidadania; 

Senhora Alba Cristina dos Santos Salatino, secretária da Associação Nacional de História (ANPUH) – Seção RS. [3h41´], que leu nota da ANPUH sobre 

o quadro atual do contingencimento de verbas pelo MEC imposto às universidades e institutos federais; sobre o ; sobre o ataque do MEC sobres as 

disciplinas de ciências humanas; e, por fim, sobre o revisionismo histórico; Senhora Gabriela Silveira, representando a União Estadual de Estudantes/RS 

(UEE) [3h48´], iniciou sua fala com a posição de que o MEC não está defendendo a educação, e que os ataques do governo federal às universidades 

públicas são ataques à própria soberania; ressaltou os programas vinculados às universidades e aos institutos federais que permitiram o acesso de 

estudantes carentes que possam ter acesso a estas instituições; elogiou, ao final, a rede de proteção à educação gratuita de ensino superior conduzida, 

neste ato, pelo MPF, por entender que o acesso ensino público de qualidade são a garantia de um direito fundamental. A seguir, foi passado a palavra aos 

integrantes da mesa para manifestações finais [3h52´]. No balanço final do evento [3h41´], foi destacada a presença de cerca de 80 (oitenta) pessoas nesta 

audiência pública para debater com a sociedade o bloqueio de verbas para universidade e institutos federais. O Procurador Regional da República Paulo 

Gilberto Cogo Leivas agradeceu a presença dos representantes dos órgãos e entidades vinculadas às instituições de ensino superior, acentuou a 

importância desse evento como um ato de defesa da educação, destacando o fato de que audiência pública está sendo transmitida e assistida pelo link da 

TVMPF e que em 3 (três) o link estará disponível para todos. Assim sendo, a audiência pública foi encerrada às 18 horas e 20 minutos, sendo lavrada a 

presente ata, que vai assinada eletronicamente pelos Membros do Ministério Público Federal presentes. 

 

PAULO GILBERTO COGO LEIVAS 

Procurador Regional da República 

Membro do NAOP-PFDC/4ª Região 

 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Rio Grande do Sul 
 

CLAUDIO VALENTIM CRISTANI 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em Santa Catarina 

 

JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Paraná  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00043873-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 25 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO, ainda, o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério 

Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos”, assim como as atribuições conferidas ao Parquet Federal no art. 5º, inciso III, alínea d e 6º, inciso XIV, alínea g da Lei Complementar nº 
75/93; 
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CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº 1.14.000.000972/2019-71, que trata das supostas irregularidades na prestação de 

contas referente à execução de obra para construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais do programa “Minha Casa, Minha Vida”, pelo ex-prefeito 

Francisco Andrade Ferreira, relacionado ao contrato celebrado entre o Município de São Felipe e Banco Cobansa/SEDUR; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas acerca dos fatos narrados no presente expediente; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 

ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando desde já: 

a) registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 

“Apurar supostas irregularidades na execução do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, destinado à construção de 60 

(sessenta) unidades habitacionais, no Município de São Felipe/BA, durante a gestão do ex-Prefeito Francisco Andrade Ferreira”; 

b) cientifique-se à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, 

remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2010 – CSMPF, cópia da presente; 

c) cumpra-se a diligência veiculada no despacho em anexo. 

 

FERNANDO TÚLIO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00043826-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

 

“Instaura Inquérito Civil visando apurar fotopoluição e desorientação de ninhos 

de tartarugas marinhas próximo a empreendimentos costeiros em Camaçari/BA, 

em especial nas praias de Itacimirim e Guarajuba, bem como, com relação aos 

seguintes condomínios Recanto do Vale; Nascente do Vale; Centro do Vale e 

Poente do Vale, todos localizados na praia de Barra do Jacuípe.” 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, e, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal), bem 

como zelar pela defesa do meio ambiente (art. 5º, do inciso III, alínea "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”; 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal de 1988, incumbe ao Poder Público “proteger a fauna 

e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 

a crueldade”; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente – no artigo 

3º, inciso III, define poluição como sendo a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas as atividades sociais e econômicas; c) afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato remetida a este Parquet, subscrito pelo Sr. JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ, coordenador 

do TAMAR-ICMBio, relatando fotopoluição e desorientação de ninhos de tartarugas marinhas próximo a empreendimentos costeiros na orla do 

município de Camaçari/BA, em especial nas praias de Itacimirim e Guarajuba, bem como, com relação aos seguintes condomínios Recanto do Vale; 

Nascente do Vale; Centro do Vale e Poente do Vale, todos localizados na praia de Barra do Jacuípe; 

CONSIDERANDO que o governo federal publicou a Portaria IBAMA n° 11 de 1995, de 30 de janeiro de 1995, que proíbe qualquer 

fonte de iluminação que ocasione intensidade luminosa superior a zero lux, em uma faixa de praia compreendida entre a linha de maior baixa-mar até 
50m (cinquenta metros) acima da linha de maior preamar do ano (maré de sizígia), para as praias listadas na referida Portaria; 

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 7.034, de 13 de fevereiro de 1997, do Estado da Bahia, que proíbe uso de fonte de iluminação 

que ocasione intensidade luminosa superior a zero lux tendo em vista a proteção das tartarugas marinhas no litoral norte baiano (do Farol de Itapuã, praia 
de Itapuã - Município de Salvador, até a divisa com o Estado de Sergipe); 

CONSIDERANDO que o novo Código Florestal, Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, estabelece como área de restinga o depósito 

arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades 

que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de 

acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado (art. 3º, XVI), considerada como Áreas de 

Preservação Permanente (art. 4º, VI); 

CONSIDERANDO os elementos constantes nos presentes autos, bem como a necessidade de apuração dos fatos, nos termos da 
legislação que regulamenta a atividade deste Órgão Ministerial; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.14.000.000528/2019-56 em Inquérito Civil – IC, conforme a Resolução n° 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), objetivando apurar fotopoluição e desorientação de ninhos de tartarugas 

marinhas próximo a empreendimentos costeiros em Camaçari/BA, em especial nas praias de Itacimirim e Guarajuba, bem como, com relação aos 
seguintes condomínios Recanto do Vale; Nascente do Vale; Centro do Vale e Poente do Vale, todos localizados na praia de Barra do Jacuípe. 

Isto posto, tendo em vista a necessidade de realização de novas diligências úteis a elucidação dos fatos investigados, determino: 

Registre-se e proceda-se às demais formalidades de estilo. 

 

VANESSA CRISTINA GOMES PREVITERA VICENTE 

Procuradora da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-GNB-BA-00002273-2019| 

PORTARIA N° 13, DE 25 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da CRFB, art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC 75/93, bem como o disposto na Res. CNMP 23/2007 e Res. CSMPF 87/2006; 

CONSIDERANDO os elementos extraídos do Procedimento Preparatório n. 1.14.009.000171/2017-64, instaurado com o fim de 

apurar possíveis irregularidades no PP 015/2015, aberto para contratação de entidade para prestação de serviço de saúde no Município de Carinhanha/BA 

no ano de 2015; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo do procedimento preparatório; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR/MPF, com o seguinte 

objeto: “CARINHANHA/BA. Apura fraude no PP 015/2015 e superfaturamento na contratação da COOSB – Cooperativa de Trabalho de Saúde do 

Brasil (CNPJ 17.507.628/0001-80) para prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, atenção básica, vigilância à saúde, CAPS, 

laboratório e SAMU, sob a gestão do Prefeito PAULO ELISIO COTRIM (2013-2016)”. 

DETERMINO a expedição de ofício à Prefeitura de Carinhanha/BA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie, em mídia digital: 

(i) a cópia de todos os procedimentos de pagamento da COOSB – Cooperativa de Trabalho de Saúde do Brasil referentes ao contrato 

827/2015 e aditivos; 

(ii) a lista com o nome e qualificação das pessoas que prestaram serviços relativos ao referido contrato; 

(iii) todos os documentos entregues pela COOSB – Cooperativa de Trabalho de Saúde do Brasil, para fins de cumprimento dos 

requisitos exigidos no PP 015/2015 e contrato correspondente, sobretudo o seu registro nos conselhos regionais indicados no edital. 
 

MARÍLIA SIQUEIRA DA COSTA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00004868-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 21 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA, pelo Procurador da República subscritor, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e nos artigos 7º, 

inciso I, e 8º, incisos I a IX, da Lei Complementar nº 75/93, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 77, de 14 de 

setembro de 2004, e demais disposições contidas na Resolução CNMP nº 13, 02/10/2006: 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, “b” e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato Nº 1.14.004.000175/2019-54 foi autuada para apurar possíveis irregularidades na 

contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar das redes municipal e estadual de educação do Município de Anguera/BA, 

exercício de 2019, por meio do Pregão Presencial nº 004/2019, que teve como empresa vencedora a JML TRANSPORTE LTDA EPP; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, determinando o cumprimento das 

diligências dispostas no respectivo despacho de instauração, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada 

pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II. 

Comunique-se a instauração do presente ICP à 5ª CCR. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00004872-2019| 

PORTARIA N° 15, DE 21 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA, pelo Procurador da República subscritor, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e nos artigos 7º, 

inciso I, e 8º, incisos I a IX, da Lei Complementar nº 75/93, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 77, de 14 de 

setembro de 2004, e demais disposições contidas na Resolução CNMP nº 13, 02/10/2006: 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, “b” e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato Nº 1.14.004.000168/2019-52 foi autuada a partir de representação formulada pelo 

Município de Santanópolis, na qual aponta supostas irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo FNDE à comuna, destinados à construção 

de Escola de Educação Infantil Tipo C, no âmbito do PROINFÂNCIA (Termo de Compromisso nº 702452/2010); 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 
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CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, determinando o cumprimento das 

diligências dispostas no respectivo despacho de instauração, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada 

pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II. 

Comunique-se a instauração do presente ICP à 5ª CCR. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

  MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00005419-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 14 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando os fatos noticiados nos autos 1.14.007.000333/2019-46; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: "APURAR NOTÍCIA DE FRAUDE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE CAETANOS, DURANTE A GESTÃO DO PREFEITO 

PAULO ALVES DOS REIS, NO ANO DE 2019. 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) expeça-se ofício ao Conselho Municipal de Educação do Município de Caetanos/BA, para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, 

se a merenda escolar está sendo fornecida regularmente na rede municipal de ensino; 

d) expeça-se ofício à prefeitura municipal de Caetanos/BA, para que encaminhe, no prazo de 10 (dez) dias, documentos que 

comprovam a efetiva entrega pela empresa FÁBIO S. OLIVEIRA -ME, vencedora do PP nº. 008/2019, dos produtos objeto do referido certame (aquisição 

de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar), conforme obrigação contida na cláusula IV, item 4.3, do Contrato nº. 046/2019. 
 

ANDRE SAMPAIO VIANA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00005430-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 25 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando os fatos noticiados nos autos 1.14.007.000790/2018-50; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: "Apurar notícia de fraude no serviço de transporte escolar no município de Anagé nos Pregões Presenciais nº13/2014 e 14/2014, durante a 

gestão da prefeita Andréa Oliveira Silva". 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) após conclusos. 
 

ANDRE SAMPAIO VIANA 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00004854-2019| 

PORTARIA Nº 27, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 

e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar 

n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 

CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, “b” e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000166/2019-63 foi instaurada visando apurar eventuais ilícitos decorrentes 

do(s) contrato(s) de gestão de saúde firmado(s) entre a REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO (CNPJ 01.599.748/0001-15) e o município de 

AMÉLIA RODRIGUES/BA. 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 

Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 

feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando 

o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil  à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00004749-2019| 

PORTARIA Nº 34, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, e considerando: 

a) a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

b) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) o trâmite do procedimento extrajudicial com os seguintes dados: 

“Notícia de Fato nº 1.15.003.000081/2019-58 

Objeto: Apurar as causas de superlotação da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em especial as responsabilidades dos Municípios 

inseridos na Microrregião de Saúde de Camocim/16ª CRES que demandam os seus serviços e não contribuem para o seu financiamento; 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de delimitar, em toda sua extensão, os fatos narrados, determinando a adoção das seguintes 

providências: 

1) autue-se a presente portaria e da Notícia de Fato que a acompanha como Inquérito Civil, mantendo-se a respectiva numeração, 

com distribuição a este 1º Ofício e área de atuação vinculada à PFDC; 

2) oficie-se ao município de Camocim, requisitando o envio de cópia da contratualização firmada com o Hospital Polo da microrregião 
de saúde, bem como os dados da produção e do faturamento do referido nosocômio, referentes ao ano de 2019; 

2. junte-se ao feito em apreço cópia do Ofício nº 6409/2019, oriundo da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, que se encontra 

acostado aos autos do I.C. 1.15.003.000093/2019-82, que versa sobre o percentual de execução do TETO MAC da Macrorregião de Sobral, com indicação 

de onde ele não estaria sendo executado em níveis aceitáveis; 

9) comunicação à PFDC a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 
Resolução CNMP nº 23/2007. 

 

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA NOGUEIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00049338-2019| 

PORTARIA N° 183, DE 17 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; pelo art. 6º, VII, art. 7º, I, e art. 38, I, todos da Lei Complementar nº 75/93; pelo artigo 1º e seguintes da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; pelo art. 1º e seguintes da Resolução CNMP n.º 23/2007; e 
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CONSIDERANDO o vencimento do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório nº 1.16.000.003232/2018-31 e a necessidade 

da realização de diligências complementares; 

RESOLVE, nos termos do disposto no art. 2º, §7º, da Resolução Resolução CNMP nº 23/2007: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.003232/2018-31 em Inquérito Civil (IC), com o seguinte objeto: “apuração de 

eventuais irregularidades na constituição de projeto de assentamento para fins de reforma agrária na gleba 504 da Fazenda Palma e Rodeador (Fazenda 

Mozart) e em gleba sem denominação situada às margens da DF 220, Km 01, no interior da APA do Rio Descoberto, e na respectiva ocupação”. 

1. Publique-se a presente Portaria, como de praxe, 

2. Procedam-se aos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 

3. Para fins de controle no Sistema Único, registre-se o prazo de tramitação por 1 (um) ano, a contar desta data; 

4. Cumpram-se as diligências indicadas no Despacho n. 14368/2019. 
 

WILSON ROCHA DE ALMEIDA NETO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-RVD-GO-00004197-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 24 DE JUNHO DE 2019 
 

n.º PRM-RVD-GO-00004137/2019 
 

O Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da 

República, determino a instauração de inquérito civil, nos termos do disposto no art. 4º, § 4º da Resolução CSMPF nº 87/10. 

Assim, DETERMINO: 

a) registre-se e autue-se esta portaria como inquérito civil cujo objeto é: acompanhar a finalização das obras do empreendimento 

Conjunto Residencial Dona Leopoldina, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, em Portelândia/GO, bem como as providências adotadas para 

ressarcimento do dano causado pela Cooperativa Habitacional pelo Direito à Moradia. 

b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão – 1ª CCR, para os 

fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 

c) designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Jackeline Marques Faria. 
 

SERGIO DE ALMEIDA CIPRIANO 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PMS-MG-00002357-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 18 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo órgão de execução signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

com amparo nos artigos 127, caput e 129, incisos II e VI, da Constituição da República, bem como o que preceitua os artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, "e", 

IV e V, 6º, incisos VII, "a" e "d", e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia"; 

CONSIDERANDO que o Código Brasileiro de Trânsito e as Resoluções nº 210/2006, nº 258/2007 e nº 290/2008 do CONTRAN 

disciplinam os limites de peso para o transporte de cargas nas rodovias, bem como fixa a metodologia de aferição do peso dos veículos e percentuais de 

tolerância; 

CONSIDERANDO que a presença de veículos com excesso de peso nas rodovias, cria um risco que foge à normalidade, gera um 

desequilíbrio na expectativa das pessoas, e, portanto, no bem-estar de toda a coletividade; 

CONSIDERANDO que o controle do excesso de peso em rodovias tem por objetivo diminuir o tráfego de caminhões acima do limite 

de peso, impedir a deterioração precoce do pavimento e o consequente aumento dos custos de sua recuperação e manutenção; 

CONSIDERANDO que o prejuízo nas rodovias, caracterizado pelo desgaste do pavimento, é suportado pelo governo e por toda a 

sociedade (por meio de tributos); 

CONSIDERANDO que o excesso de carga além do permitido pela legislação vigente é considerado um dos principais responsáveis 

pela rápida deterioração das rodovias federais brasileiras, significando que infrações por excesso de peso caracterizam-se indiscutivelmente como dano 

ao patrimônio público; 

CONSIDERANDO que o tráfego de veículos acima do limite de peso viola os direitos dos cidadãos-usuários das rodovias federais 

(a) à vida, integridade física e saúde, (b) à segurança pessoal e patrimonial, e ainda os direitos (c) à preservação do patrimônio público federal 

consubstanciado na rodovia federal e nos serviços de transporte, (d) à ordem econômica e, ainda, (e) ao meio ambiente equilibrado (natural e artificial); 

CONSIDERANDO que o MPF tem celebrado vários acordos (judiciais e extrajudiciais) com as empresas autuadas pelo transporte de 

carga com excesso de peso, os quais preveem, além de outras condicionantes, a instalação, nas próprias empresas, quando ostentam médio ou grande 

porte, de balanças para a passagem dos veículos em suas próprias dependências antes que iniciem o trafego nas rodovias. 

CONSIDERANDO que, para além dessa autofiscalização (compliance) por parte das empresas, é cediço que cabe ao Poder Público 

o relevante papel de zelar pela conservação do piso asfáltico de nossas rodovias, cuja incumbência foi atribuída, dentre outros órgãos de fiscalização 

viária (ANTT e PRF), ao DNIT; 

CONSIDERANDO que o DNIT informou, por meio do Ofício n. 50786/2019/NAA - MG/SRE - MG, que na área de atribuição desta 

Unidade do MPF existe apenas uma Unidade Operacional Móvel Estática, a UMO-E-MG-54, para realização de ações de fiscalização de peso, sendo, 

porém, que o Posto de Pesagem de Veículos na rodovia BR-354, quilômetro 361,5, encontra-se desativado; 
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CONSIDERANDO que, no mesmo ofício, informou o DNIT que a Base de Operação da UMO encontra-se localizada nesta cidade 

de Patos de Minas (Rua Dr. Marcolino, 1.532 - Bairro Cristo Redentor) , e que, de acordo com o Edital 237/2017, possui autonomia para realização de 

fiscalizações em raios de até 50 quilômetros de distância dessa Base de Operação, no caso das chamadas Operações Normais, também definidas em 

Edital. 

CONSIDERANDO que, no mesmo ofício, informou o DNIT que maiores informações sobre a atual situação do Plano Nacional de 

Pesagem - PNP e o novo sistema de pesagem (Posto Integrado Automatizado de Fiscalização - PIAF), principalmente se foram finalizados os estudos de 

transformação do PPV"s da 1ª Etapa em PIAF"s, deveriam ser solicitados à Coordenação Geral de Operações Rodoviárias - CGPERT; 

RESOLVE instaurar , ex officio, INQUÉRITO CIVIL, segundo o disposto na Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), tendo por objeto, "apurar como está sendo realizada a fiscalização do transporte de carga com excesso 

de peso nas rodovias federais que cortam o território desta Procuradoria da República no Município de Patos de Minas", vinculando-se os autos à 1ªCCR. 

Para tanto, DETERMINO que seja autuada e publicada nos termos do art. 16, § 1º, I da Resolução n. 87/2006 do CSMPF. 

Em instrução determino: 

I. oficie-se ao DNIT, por meio da Coordenação Geral de Operações Rodoviárias - CGPERT ( com cópia do Ofício n. 

50786/2019/NAA - MG/SRE - MG), via e-mail, requisitando-se que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe: 

a) qual o motivo que levou à desativação do Posto de Pesagem de Veículos na rodovia BR-354 (KM 361,5), esclarecendo as 

providências que estão sendo adotadas, assim como a previsão para o respectivo funcionamento; 

b) sobre a atual situação do Plano Nacional de Pesagem - PNP e o novo sistema de pesagem (Posto Integrado Automatizado de 

Fiscalização - PIAF), principalmente se foram finalizados os estudos de transformação do PPV"s da 1ª Etapa em PIAF"s, esclarecendo se há previsão de 

instalação nos Municípios que compõe a área de atribuição da PRM- Patos de Minas; 

c) realizar um breve resumo de como está a fiscalização  do transporte de carga com excesso de peso, especialmente indicar se existem 

balanças em todas as rodovias em que DNIT atua, dias e horários de fiscalização, se são equipamentos de propriedade do DNIT  ou  se  foram celebrados 

contratos para a realização da fiscalização e, neste caso, indicar a vigência dos contratos, bem como informar se nos últimos dez anos houve evolução 

nessa fiscalização, seja no aumento e/ou na modernização dos equipamentos; 

d) esclarecer por que o DNIT optou em celebrar contratos em que não há fiscalização ininterruptda, mas somente em períodos de 

tempo (intervalo das 5hs até às 22hs) e somente de segunda-feira a sexta-feira. 

II. oficie-se ao DNIT, por meio de sua Unidade Local de Patos de Minas ( com cópia do Ofício n. 50786/2019/NAA - MG/SRE - 

MG), via e-mail, requisitando-se que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe sobre a possibilidade de estender a fiscalização da Unidade Operacional Móvel 

Estática (UMO-E-MG-54) para que seja também realizada fiscalização na BR-354, alternando os dias de fiscalização entre a BR- 354 e BR- 365; 

III. oficie-se à Policia Rodoviária Federal, via e-mail, requisitando-se que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe como está a 

fiscalização do transporte de carga com excesso de peso nas rodovias sob a atribuição da 10ª DPRF. 

Acautelem-se os autos por 40 (quarenta) dias ou o recebimento de todas as informações, caso aportem antes do prazo assinalado. 

Transcorrido lapso temporal, faça-se conclusão ao Gabinete. 
 

ONÉSIO SOARES AMARAL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00009085-2019| 

PORTARIA Nº 37, DE 25 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 

1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público estão “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III e 129, III, da CRFB 1988, art. 

6º, VII, da LC n. 75/1993 e art. 8º, §1º da Lei 7347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções do CNMP n. 23/2007 e do CSMPF n. 87/2010, que disciplinam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO o prazo de vencimento para o encerramento do procedimento em referência, não havendo, até o momento, 

elementos suficientes para arquivamento ou ajuizamento de ação civil pública; e 

 CONSIDERANDO as informações de fechamento da Unidade da Receita Federal do Brasil em Araguari, MG, o que obriga o 

saneamento deste expediente, 

DECIDE: 

1. converter o procedimento preparatório nº 1.22.003.000854/2018-81 em inquérito civil, com o seguinte objeto: “AVERIGUAR 

EVENTUAIS IRREGULARIDADES EXISTENTES NAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL SITUADA EM UBERLÂNDIA, MG”; 

2. determinar que a assessoria de Gabinete faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º 

da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar a remessa, por meio eletrônico, de uma via à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para ciência e publicação, 

nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento; 

4. haja vista as informações que o anteprojeto de reforma da sede da DRF Uberlândia foi concluído pela empresa PLANA 

PLANEJAMENTO ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, porém o Projeto de Prevenção e Combate de Incêndio (PCI) ainda depende de 

aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e, sobretudo, que tão logo o PCI seja aprovado, será realizada licitação para execução das obras de acessibilidade, 

sobreste-se o feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. No final desse lapso, oficie-se à Delegacia da Receita Federal em Uberlândia, solicitando informações 

atualizadas sobre essa situação. 
 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00037725-2019| 

PORTARIA Nº 206, DE 17 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar 

nº 75 de 20 de maio de 1993, e 

Considerando o vencimento do presente Procedimento Preparatório; 

Considerando que tanto o inquérito civil quanto o procedimento administrativo têm assento constitucional e legal: o primeiro, nos 

arts. 129, III, da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e o segundo, nos arts. 129, VI, da CF, e 8º, da LC n. 75/93 e que pode-se considerar o procedimento 

administrativo gênero do qual o inquérito civil é espécie ou, como preferem alguns doutrinadores, reconhecer uma certa gradação, de modo a, 

inicialmente, instaurar-se um procedimento administrativo e, se necessário, mais adiante instaurar a partir deste PA um inquérito civil; 

Considerando que, salvo raras exceções, não há, em lei, diferença entre um e outro, devendo ambos sujeitar-se à autuação e instauração 

para validade dos atos investigatórios praticados pelo membro do Ministério Público; 

Considerando o entendimento perfilhado pelos representantes da 5ª CCR no VI Encontro Nacional (2004), não há diferença 

substancial entre o inquérito civil e o procedimento administrativo, visto que ambos se prestam a coletar elementos para eventual propositura de ação 

judicial, expedição de recomendações e celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assim como a instauração de um outro ficaria ao juízo 

do membro, sendo conveniente, em razão da maior complexidade do tema e/ou da amplitude de interessados, instaurar-se ICP; 

Considerando que o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o 

artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução n.23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público consolidaram a nomenclatura de Inquérito Civil Público como 

sendo aquela correlata a qualquer investigação cível não preliminar/preparatória realizada pelo órgão do Parquet federal e; 

Considerando que o presente PP não tem natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil Público, 

consoante Resoluções alhures mencionada, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Preparatório Nº 1.22.000.002804/2018-68 em Inquérito Civil para apuração e responsabilização dos 

fatos narrados em suso mencionado PP, mantendo-se, para fins de recebimento de ofícios eventualmente pendentes de resposta, sua ementa, número de 

autuação e o ofício para o qual foi distribuído; 

2) após, considerando o Despacho de 07 de fevereiro, o acautelamento dos autos por 60 dias ou até o recebimento de novos 

documentos. 

Cumpra-se. 

 

 SÉRGIO NEREU FARIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00039308-2019| 

PORTARIA Nº 209, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

(Instauração de Inquérito Civil) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na forma do artigo 127, caput, da Constituição 
Federal e artigo 1º da Lei Complementar nº 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 

para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da 

Constituição Federal c/c artigos 5º, incisos I, alínea h, e inciso III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do 
Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 

destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo 

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, na forma do artigo 1º da Resolução nº 87/2010 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, de acordo com o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, o que determina, em uma perspectiva 

constitucional, lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público 

da União; 

CONSIDERANDO o expediente PR-MG-000295672/2019, que relata a situação dos pescadores artesanais atingidos pelo 

rompimento da barragem da mineradora Vale S.A., no município de Brumadinho/MG; 

CONSIDERANDO o teor da ata da reunião realizada na sede da Procuradoria da República de Minas Gerais aos 17/06/2019; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4.º, §§ 1.° e 4.º, e no artigo 28 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução 

CSMPF n° 106/2010; 

DETERMINO a instauração de Inquérito Civil, com o seguinte objeto: 

“Apurar e reparar os danos causados aos pescadores artesanais atingidos pelo rompimento da barragem da Vale S/A em 
Brumadinho/MG, ocorrido no dia 25/01/2019.” 

DETERMINO, na forma dos artigos 4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 2º da Resolução nº 
87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a autuação desta Portaria e do expediente PR-MG-00029567/2019 como Inquérito Civil; 

DETERMINO, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução nº 87/06 do CSMPF, o registro e publicação da presente Portaria 

no sistema informatizado de informações processuais (Sistema ÚNICO); 
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DETERMINO, a fim de serem observados o art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF, 

seja realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 

transcurso. 

PROCEDA-SE ao registro no sistema informatizado desta Procuradoria da República. 

 

EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO JÚNIOR 

Procurador da República 

 

FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00029983-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 

Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público que 

disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, 

aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil, conforme dispõe o artigo 9º da Resolução nº174/2017 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 

comunidades tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO os fatos contidos no inquérito civil nº 1.23.000.003041/2014-10 e a conclusão da análise de sua apuração; 

Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com prazo inicial de 1 (um) ano (conforme disposto no art. 11 da Res. 

CNMP 174/2017), tendo como objeto: Acompanhar a regularização fundiária da área pleiteada pelos ribeirinhos representados pela Associação dos 
Trabalhadores Agroextrativistas do Alto Pacajá, no município de Portel/PA, pelo que: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando à COJUD, para que promova a instauração do Procedimento Administrativo 

com os devidos registros no Sistema Único (nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa SG/MPF nº 11/2016 e dos artigos 9º e 11º da Resolução nº 

174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

2- Após, cumpra-se as diligências determinadas no despacho em separado. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00006182-2019| 

PORTARIA Nº 48, DE 4 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da República signatária, com fundamento nos arts. 129, II e 

III, da CF e arts. 5º, III, “d”; 6º, VII, “b”, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, CF); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III); 

 CONSIDERANDO que a NF nº 1.23.005.000410/2018-98 foi autuada a a partir de representação sigilosa que noticia possíveis 

irregularidades em empresas responsáveis por realizar o georreferenciamento nos PAs Agropecus I, Agropecus II, Irmã Duce, Grotão, Conceição, 

Hermínio Brito (todos em no Município de Santa Maria das Barreiras/PA) e PA Madalena (no município de Pau D'arco), pois o serviço estaria sendo 

feito de forma incompleta; 

CONSIDERANDO a notícia de que mesmo antes de findos os trabalhos de georreferenciamento estaria ocorrendo vistoria in loco 

por servidor do INCRA, com pagamento de diárias e prejuízos ao erário federal; 

CONSIDERANDO que o georreferenciamento é um dos requisitos necessários a emissão dos títulos de domínio que vão garantir a 

propriedade definitiva dos lotes aos assentados e que, conforme informações extraídas do próprio sítio eletrônico do INCRA, é atividade “que consiste 

em definir a forma, a dimensão e a localização de um imóvel rural por meio de métodos de levantamento topográfico com o uso de GPS – e é um dos 

requisitos para se obter o Título de Domínio das parcelas, garantindo assim, a posse definitiva da terra aos agricultores” e que “é possível que as próprias 

famílias assentadas, organizadas em associação, contratem o serviço de técnicos certificados pela autarquia para o georreferenciamento de seus lotes. Os 

agricultores custeiam os trabalhos e repassam as peças técnicas ao Incra por meio de um termo de doação, acelerando o processo de obtenção dos títulos 
definitivos”1. 

CONSIDERANDO que consta do mesmo sítio que “o serviço é feito mediante acompanhamento e fiscalização do Incra, e subsidia a 

certificação no Sistema de Gestão Fundiária (Sigef) e abertura de nova matrícula da parcela. Dessa forma, se cumpre uma das etapas para a titulação do 

assentamento com o devido provimento das normas vigentes”. 

 CONSIDERANDO as poucas informações constantes da citada representação ora apresentada; 
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CONSIDERANDO o prazo do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 

o quanto estabelecido no § 4º do mesmo artigo; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 

  Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 

 a) Que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil desta NF, juntando esta portaria no início dos autos e 

efetuando as devidas alterações nos sistemas informatizados desta Procuradoria; 

 b) Que a Secretaria reautue o grupo temático para 1ª CCR (fiscalização de atos administrativos) e providencie a imediata inserção 

eletrônica desta portaria no banco de dados da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção,  bem como, em até 10 (dez) dias, a 

comunicação daquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação desta portaria no Diário Eletrônico – DMPF-e, nos termos 

dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

 c) Que a Secretaria desta PRM acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 23/2007, certificando-

se nos autos e restituindo-os, se necessário; 

Como diligências preliminares, determino: 

Expeça-se ofício ao INCRA (SR-27), com cópia desta portaria e da representação inicial, para que se manifeste pormenorizadamente 

a respeito no prazo de até 20 (vinte) dias, bem como para que esclareça o seguinte: 

a) diga de que forma tem sido realizado o serviço de georreferenciamento nos PAs em questão (se pelos servidores do Incra; se por 

intermédio de técnicos certificados pela autarquia e custeados pelas associações dos assentamentos; ou por meio de acordos de cooperação técnica 

assinados com prefeituras) e se tal serviço já foi concluído em todos os PAs; 

b) Acaso o custeio seja feito pelas próprias associações, informar qual a empresa responsável pelos serviços de georreferenciamento 

em cada um dos PAs e se já houve a assinatura do termo de doação das peças técnicas ao INCRA; de que forma é realizada a fiscalização pelo INCRA e 

em que momento é feita a vistoria por técnicos da autarquia agrária; 

c) Se foi aberto algum processo administrativo relacionado a irregularidades no serviço de georreferenciamento nestes PAs com 

envolvimento de servidores do INCRA e prejuízo a recursos públicos federais; E se por conta dos serviços de georreferenciamento já executados houve 

algum tipo de prejuízo a recursos públicos federais. 

No mesmo prazo, deve o INCRA anexar à resposta toda a documentação comprobatória de de suas alegações. 

 Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil sejam acompanhados de cópia 

da portaria que instaurou o procedimento, nos termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP nº 

59/2010. 

Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos, para análise. 

 

ISADORA CHAVES CARVALHO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00006177-2019| 

PORTARIA N° 52, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 
da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, b, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, CF). 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público a responsabilidade por sua defesa e preservação, a teor do art. 225 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder 

Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, conforme art. 225, § 1º, 
inciso III da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, no PIC nº 1.23.005.000255/2018-18, o Ministério Público Federal promoveu o arquivamento feito, dado o 

implemento da prescrição, tendo, na oportunidade, restado determinada a instauração de inquérito civil com vista à composição cível do dano ambiental 
ocorrido; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL, tendo em vista a necessidade de responsabilização cível de CLEOMAR ALVES DE MOURA, 

por ter realizado a construção de edificação na Ilha do Cajueiro, em área de preservação permanente do Rio Xingu-PA, sem autorização do órgão 
ambiental competente. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 

 que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 4ª Câmara de Coordenação 

e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, bem como, em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, acompanhada de 

solicitação para publicação desta portaria no Diário Eletrônico - DMPF-e, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

 que a Secretaria desta PRM acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 23/2007, certificando-se 

nos autos e restituindo-os, se necessário; 
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 oficie-se ao IBAMA/Divisão Técnica Ambiental (DITEC) para indicar as medidas necessárias à reparação do dano ambiental 

apontado no PIC 1.23.005.000255/2018-18 instruindo-se o referido ofício com cópia integral deste procedimento. 

 Obtida a resposta, façam-se conclusos os autos. 

Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil sejam acompanhados de cópia 

da portaria que instaurou o procedimento, nos termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP nº 

59/2010. 
 

DANIEL MEDEIROS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00029972-2019| 

PORTARIA Nº 120, DE 18 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 

preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o Inquérito civil e a Ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e 

o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 

Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

Considerando o recebimento de representação da Associação dos Mines e Pequenos Produtores Rurais da Vila Santa Luzia-

APROSLUZ, em que noticia supostas irregularidades praticadas pelo Município de Nova Timboteua no processo licitatório Chamada Pública nº 

001/2019/SEMED, que visava a aquisição de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar; 

Considerando que há indícios de improbidade administrativa, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor 

avaliar as irregularidades apontadas; 

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos, tendo por objeto apurar possíveis ilegalidades na execução do 

processo licitatório Chamada Pública nº 001/2019/SEMED, realizado pelo Município de Nova Timboteua/PA. 

Determina-se inicialmente o cumprimento do despacho de fls. 26. 

Autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como inquérito civil; 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00029776-2019| 

DESPACHO DE 13 DE JUNHO DE 2019 
 

Referência: Inquérito Civil nº 1.23.000.001770/2017-76 
 

1- PRORROGA-SE o presente Inquérito Civil por 01 (um) ano (Considerando o permissivo contido no art. 15 da Resolução nº 87, 

de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, diante da 

imprescindibilidade da realização/conclusão de diligências. Registre-se a prorrogação no Sistema Único. Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2- Oficie-se a SEDUC/PA solicitando informações sobre as providências que estão sendo tomadas para a prorrogação do TAC. 
 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00026062-2019| 

PORTARIA Nº 123, DE 26 DE JUNHO DE 2019 
 

Referência: Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.002080/2018-88 
 

O Procurador da República Antônio Edílio Magalhães Teixeira, lotado na Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com 

fulcro na Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 4º, II, da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento extrajudicial acima identificado em Inquérito Civil – IC, no 

intuito de apurar o descumprimento de ordens judiciais proferidas pela Vara de Trabalho de Itabaina/PB, as quais foram recebidas por Margareth Ângela 

Bezerra da Silva, Secretária de Finanças do Município de São Miguel de Taipu/PB. 

Após o registro da portaria, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

1) Solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 

2) Cumpra-se o despacho n.º 7748/2019; 

3) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução CNMP 

n.º 23/2007 e art. 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2006. 
 

ANTONIO EDILIO MAGALHAES TEIXEIRA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00045155-2019| 

PORTARIA Nº 302, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e tendo em vista o contido nos Memorandos nºs 669/2019 e 671/2019, da Força-Tarefa Lava Jato, resolve: 

1. Designar a Procuradora da República Elena Urbanavicius Marques para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos 

autos 5021928-55.2019.4.04.7000 e 5028988-79.2019.4.04.7000, em trâmite na 14ª Vara Federal de Curitiba, a partir de 12 de junho de 2019. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-IGU-PR-00020097-2019| 

PORTARIA N° 10, DE 17 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição da República); 

Considerando que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio 

ambiente, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República e do art. 6º, VII, b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, pertencem à União e a pesquisa e a lavra dependem de autorização 

ou concessão, nos termos do art. 176 da Constituição da República; 

Considerando a Lei nº 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água 

para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais; 

Considerando a informação contida no Ofício nº00378/2019/PFANEEL/PGF/AGU (PGR-00174892/2019) de que a usina hidrelétrica 

PCH Arturo Andreoli, em Cruzeiro do Sul/PR, não comprovou perante a Agência Nacional de Energia Elétrica estar em conformidade com os termos da 

Lei nº 12.334/10 (Política Nacional de Segurança de Barragens); 

Considerando o prazo para a tramitação da Notícia de Fato sem que fosse possível realizar-se promoção de arquivamento ou a 

propositura de ação civil pública, havendo a necessidade de continuidade das apurações, visando a carrear aos autos mais elementos de convicção; 

RESOLVE determinar o seguinte: 

Converta-se a presente a NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, definindo como objeto: “acompanhar e 

fiscalizar a regularidade da usina hidrelétrica PCH Arturo Andreoli, aos termos da Lei nº 12.334/10 (Política Nacional de Segurança de Barragens), a ser 

comprovada junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL” 

A título de diligências investigatórias iniciais, oficie-se à ANEEL, solicitando que informe, no prazo de 60 (sessenta) dias, as 

providências adotadas pela usina hidrelétrica PCH Arturo Andreoli, em Cruzeiro do Sul/PR, visando a atender aos comandos da Resolução nº 1, de 28 

de janeiro de 2019, voltada à atualização ou elaboração do Plano de Segurança de Barragens (PSB) e Plano de Ação Emergencial (PAE) pelo 

empreendimento referido. 

Nomeio os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

Autue-se, com as anotações de praxe, devendo o PA iniciar pela presente Portaria. 

Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma do artigo 6º da Resolução n.º 87/2006, 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do artigo 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Providencie-se a publicação da presente Portaria, nos moldes do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e do artigo 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

JULIANO BAGGIO GASPERIN 

Procurador da República. 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-APU-PR-00002248-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 26 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Constituição Federal, art. 127), além de zelar pelo efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia (Constituição Federal, art. 129, II); 

Considerando que a Constituição Federal garantiu, aos trabalhadores rurais e urbanos, o direito ao piso salarial proporcional à extensão 

e à complexidade do trabalho (art. 6º, V); 

Considerando que a Constituição Federal arrola, como princípios educacionais, a valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, e piso 

salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública (art. 205, incisos V e VIII); 

Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96) estabelece como um dos princípios do 

ensino a valorização do profissional da educação escolar (art. 3º, X); 
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Considerando que a Lei 11.738 de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica, ainda não é completamente cumprida e que não há previsão de sanções quanto ao seu descumprimento; 

Considerando que, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 11.738/2008, a União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente 

federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aplicação de seus recursos; 

Considerando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem, desde 2009, elaborar ou adequar seus Planos de 

Carreira e Remuneração do Magistério tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público 

da educação básica, nos termos do art. 6º da Lei 11.738/2008; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 8º, II, da Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, instaurar “PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO”, vinculado à PFDC, cujo objeto será: “Ação coordenada PFDC: Apurar o cumprimento 

do piso salarial do magistério público da educação básica”. 

Para isso, DETERMINA-SE: 

I - a adoção de providências no "Sistema Único" a fim de ensejar a publicação desta Portaria no Diário Oficial, de acordo com o art. 

9º da Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 16, §1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do MPF. 

II - a remessa desta Portaria ao Setor de Autuação e Distribuição da PRM-Londrina para, nos termos do art. 3º, da Instrução Normativa 

SG/PGR nº 11, de 15/06/2016, autuar e registrar o feito como "Procedimento Administrativo", vinculado à PFDC, sob o Tema/CNMP: " 10696 - 

Professor" e Grau de Sigilo "Normal". 

III - após, retornem-me os autos para análise. 

Cumpra-se. 
 

DIOGO CASTOR DE MATTOS 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-LDB-PR-00004604-2019| 

PORTARIA N° 21, DE 24 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da Constituição 

da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o Procedimento Preparatório 

autuado sob o nº 1.25.016.000123/2018-84 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, 

a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: 

Apuração de eventuais irregularidades na prestação de contas pelas gestões anteriores do Município de Bom Sucesso/PR, referente 

aos Programas - PNAE/PNATE do FNDE, atinente ao ano de 2014. 

ASSUNTO/TEMA: Improbidade Administrativa (10011) 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: 

ex-gestor municipal Maurício Aparecido de Castro referente aos Programas PNAE/PNATE do FNDE 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso 

Determina que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente 

ato, para conhecimento e publicação, via sistema Único, nos termos do arts. 4º, IV, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e Ofício-circular nº 

22/2012/PGR/5ª CCR/MPF. 
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00013467-2019| 

PORTARIA N° 83, DE 24 DE JUNHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 618/2019 e observando o teor da Portaria PGJ/PI nº 1672/2019, 

RESOLVE: 

 1º. Designar a Promotora de Justiça RENATA MÁRCIA RODRIGUES e SILVA para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar 

perante o Juízo da 16ª Zona Eleitoral União, enquanto durarem as férias da Promotora de Justiça FRANCISCA SÍLVIA DA SILVA REIS, no período 

de 25 de junho a 24 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00059484-2019| 

PORTARIA Nº 710, DE 25 DE JUNHO DE 2019 
 

Dispõe sobre férias da Procuradora da República IZABELLA MARINHO 

BRANT no período de 15 de julho a 03 de agosto de 2019. 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que a Procuradora da República IZABELLA MARINHO BRANT solicitou fruição de férias no período de 

15 de julho a 03 de agosto de 2019, resolve: 
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Art. 1º Excluir a Procuradora da República IZABELLA MARINHO BRANT, no período de 15 de julho a 03 de agosto de 2019, da 

distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Parágrafo Único. Excluir a Procuradora da República IZABELLA MARINHO BRANT da distribuição de todos os feitos que lhe são 

vinculados nos 4 dias úteis anteriores às suas férias de 15 de julho a 03 de agosto de 2019. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00059512-2019| 

PORTARIA Nº 711, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

Dispõe sobre licença-prêmio do Procurador da República DANIEL DE 

ALCÂNTARA PRAZERES no período de 20 a 23 de agosto de 2019. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República DANIEL DE ALCÂNTARA PRAZERES usufruirá licença-prêmio no 

período de 20 a 23 de agosto de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República DANIEL DE ALCÂNTARA PRAZERES no período de 20 a 23 de agosto de 2019 da 

distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00004124-2019| 

PORTARIA Nº 34, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

PRAIA DO ABRICÓ - RIO DAS OSTRAS - AVANÇO DO MAR - MEDIDAS 

PARA EVITAR A DESTRUIÇÃO DE CASAS. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todos estabelecidos no artigo 127 da Constituição 

da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil público para proteção do patrimônio público e de 

interesses difusos e coletivos, prevista no incisos III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando os termos do inquérito civil 129/2017 do Ministério Público Estadual encaminhado a esta Procuradoria para apuração 

da situação ambiental na orla da Praia do Abricó, no Município de Rio das Ostras, ante a notícia de destruição da orla pelo avanço do mar, causando risco 

aos moradores do local; 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências, instaurar Inquérito Civil que terá como objetivo acompanhar as 

medidas tomadas no sentido de resolver por definitivo o problema da destruição da orla por força da natureza, bem como verificar a regularidade da obra 

emergencial realizada na localidade para fins de resolver a questão provisoriamente; 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal a instauração deste inquérito civil e dê-se publicidade a este ato, na forma dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após, aguarde-se resposta aos ofícios nº 572/2019 e 573/2019. 

 

FLÁVIO DE CARVALHO REIS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00059682-2019| 

PORTARIA Nº 191, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.30.001.005044.2018-69. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 

e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 

correlatos “para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição 

Federal e art. 7º, I da LC 75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo 

de tramitação dos procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.005044.2018-69 em Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim 

de apurar a possibilidade de abertura do Palácio das Laranjeiras para visitação. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 

1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil Público à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 

2) Após, voltem os autos conclusos para análise. 
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00059514-2019| 

PORTARIA Nº 195, DE 24 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art. 2º da 

Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como nos arts. 1º a 

4º da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da instituição zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados à coletividade, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea “b” e XIV, 

alínea “d”, da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa de 

interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde o procedimento preparatório nº 1.30.001.002765/2018-17, 

instaurado com o escopo de apurar eventual ocorrência de supostas práticas abusivas no atendimento de paciente no âmbito do Hospital Federal de 

Bonsucesso e suposto atraso injustificado na realização da cirurgia, com eventual enfoque coletivo decorrente da potencial prática replicada aos demais 

usuários do serviço de saúde daquele nosocômio. 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de diligências de instrução complementares, já definidas nos respectivos autos; 

RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 

ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento preparatório nº 1.30.001.002765/2018-17, para o prosseguimento das investigações. 

Autue-se. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 

para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PRM-CCO-RN-00002538-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 25 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo (a) Procurador (a) da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 

Resolve converter o Procedimento Preparatório nº 1.28.200.000188/2018-31 em Inquérito Civil, visando adotar todas as medidas 

possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, no intuito de apurar eventuais irregularidades no âmbito cível. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO (S) FATO (S) INVESTIGADO (S): Trata-se de expediente oriundo da PR/RN que encaminha os 

Relatórios Técnicos de Análise nº 440/2018 e 445/2018 elaborados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO do 

Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, os quais foram elaborados a partir de representação que noticia supostas irregularidades quanto à 

execução de obras públicas no município de São Vicente/RN. 

POSSÍVEL (IS) RESPONSÁVEL (IS) PELO (S) FATO (S) INVESTIGADO (S): MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN. 

Autor (es) da representação: 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

MARIA CLARA LUCENA DUTRA DE ALMEIDA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PRM-MRO-RN-00002425-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 24 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, e artigo 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93; 

c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes do Procedimento Preparatório n.º 1.28.100.000007/2019-85, autuado para apurar suposto 

desvio ou aplicação indevida de verbas públicas federais, recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados à 

Caixa Escolar da Escola Estadual Manoel João, localizada no Município de Mossoró/RN, supostamente praticados pela então tesoureira, Porcina Targino 

da Silva Neta; 

CONVERTA-SE o Procedimento Preparatório n.º 1.28.100.000007/2019-85 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca 

dos fatos, autuando-o e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria 

da República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF – Combate 

à corrupção, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

AÉCIO MARES TAROUCO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RN - PRM-PDF-RN-00002725-2019| 

PORTARIA Nº 28, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e arts. 5º, I e III, b, art. 6º, VII, b, c e d, art. 7º, I, e 38, I, da 

LC 75/93; 

c) considerando o disposto no art. 5º, parágrafo único da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e no art. 4º, parágrafo único da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, a partir do PP nº 1.28.300.000121/2018-78, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 

e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

OBJETO:  "Investigar possíveis irregularidades relacionadas a eventuais paralisações de obras no Município de Taboleiro 

Grande/RN." 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

MARIA CLARA LUCENA DUTRA DE ALMEIDA BRITO 

Procuradora da República 

Em substituição legal 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PRM-PDF-RN-00002724-2019| 

PORTARIA Nº 29, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e arts. 5º, I e III, b, art. 6º, VII, b, c e d, art. 7º, I, e 38, I, da 

LC 75/93; 

c) considerando o disposto no art. 5º, parágrafo único da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e no art. 4º, parágrafo único da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

  RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, a partir do PP nº 1.28.300.000121/2018-78, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 

e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

OBJETO:  "Apurar possíveis irregularidades relacionadas a eventuais paralisações de obras no Município de Martins/RN". 

  Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

  

MARIA CLARA LUCENA DUTRA DE ALMEIDA BRITO 

Procuradora da República 

Em substituição legal  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SCS-RS-00001763-2019| 

PORTARIA Nº 3, DE 26 DE JUNHO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.29.007.000080/2019-88. Objeto: Acompanhar o 

preenchimento das vagas ofertadas aos municípios pertencentes à circunscrição 

da Procuradoria da República no Município de Santa Cruz do Sul, bem como a 

apresentação dos médicos ao trabalho e a permanência desses profissionais em 

suas atividades, em razão do Edital nº 18, de 19 de novembro de 2018, de Adesão 

ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde – Projeto mais 

médicos para o Brasil, bem como para identificar a ocorrência de migração de 

médicos de outros serviços do SUS para assumir a respectiva vaga no Programa 

Mais Médicos e a possível acumulação indevida de cargos.Câmara: PFDC 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no regular exercício das suas atribuições constitucionais, dispostas no art. 129, incisos III e 

IX da Constituição; legais, elencadas nos arts. 6º, inciso VII, 7°, inciso I, 8°, incisos I a IX, todos da Lei Complementar n° 75/1993; e regulamentares, 

previstas nos arts. 2º, inciso II, 4º, inciso II, e 5° da Resolução CSMPF nº 87/2010, e 

Considerando que o presente Expediente originou-se a partir do Ofício Circular nº 31/2018/PFDC/MPF (fls. 1 a 2), o qual encaminhou 

orientação quanto à instauração de procedimento administrativo com a finalidade de averiguar as circunstâncias da seleção e contratação de novos 

médicos no “Programa Mais Médicos”; 

Considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis conforme dispõe o artigo 1° da Lei 

Complementar nº 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 
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Considerando que a saúde é direito de todos e dever do do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 

196 da Constituição Federal; art. 2º, caput e §1º, da Lei 8.080/90); 

Considerando que o Programa Mais Médicos (PMM) é parte do esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, 

para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando as ações de aperfeiçoamento com mais investimentos, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 

regiões prioritárias para o SUS, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, regulamentado 

pela Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013; 

Considerando a decisão do governo da República de Cuba de não continuar participando do Programa Mais Médicos em virtude de 

modificações na sua sistemática anunciada pelo candidato eleito à Presidência da República Federativa do Brasil (notícia de conhecimento público, 

veiculada pela imprensa em âmbito nacional); 

Considerando a saída imediata dos médicos cubanos e a abertura de 8,5 mil vagas do Programa; 

Considerando o Edital nº 18, de 19 de novembro de 2018, de Adesão ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde – 

Projeto Mais Médicos para o Brasil; 

Considerando que, conforme notícias veiculadas pelo Ministério da Saúde1, 8.278 (97,2%) das 8,5 mil vagas decorrentes da saída de 

Cuba do programa já foram preenchidas; 

Considerando que somente cerca de 13% dos aprovados no novo edital do Programa Mais Médicos se apresentaram para trabalhar 

em seus respectivos postos de saúde, conforme dados do Ministério da Saúde, divulgados na imprensa, no dia 29/11/20182; 

Considerando que a saída imediata dos profissionais cubanos e as vagas abertas (8,5 mil vagas) do Programa Mais Médicos provocou 

grande migração de profissionais que já atuavam em outros serviços do SUS e estão pedindo desligamento do cargo para ingressarem no Mais Médicos, 

o que pode acarretar prejuízos concretos e graves aos serviços públicos de saúde3; 

Considerando que cerca de 40% dos inscritos no Programa Mais Médicos já atuavam na Estratégia Saúde da Família, o que, segundo 

notícia divulgada em 29/11/2018, totalizava 2.844 médicos já atuantes no SUS num total de 7.271 inscritos; 

Considerando a possibilidade de ocorrência da prática de acumulação ilícita de cargos por profissionais médicos, em desconformidade 

com o art. 37, XVI, alínea c, da Constituição Federal de 1988; 

RESOLVE: 

Determinar a conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 

174/2017 com a adoção das seguintes providências: 

1. Registro e autuação desta Portaria pelo Setor Jurídico no Sistema Único do Ministério Público Federal, instaurando a presente 

Notícia de Fato como Procedimento Administrativo vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), registrando como objeto: 

Acompanhar o preenchimento das vagas ofertadas aos municípios pertencentes à circunscrição da Procuradoria da República no Município de Santa Cruz 

do Sul, bem como a apresentação dos médicos ao trabalho e a permanência desses profissionais em suas atividades, em razão do Edital nº 18, de 19 de 

novembro de 2018, de Adesão ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde – Projeto mais médicos para o Brasil, bem como para 

identificar a ocorrência de migração de médicos de outros serviços do SUS para assumir a respectiva vaga no Programa Mais Médicos e a possível 

acumulação indevida de cargos; 

2. Remessa de cópia da presente Portaria à PFDC, no prazo de 10 (dez) dias e por meio eletrônico, mediante cadastro no Sistema 

Único que possibilite a sua publicação, conforme disposições do art. 9º da Resolução nº 174/2017; 

3. Afixação desta portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos na recepção da Procuradoria da República no Município 

de Santa Cruz do Sul; 

Como providências investigatórias iniciais, determina: 

a) oficie-se à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS), com cópia desta 

Portaria, nos seguintes termos: “No interesse de instruir o Procedimento Administrativo em referência, solicito a Vossa Senhoria, no prazo de 10 (dez) 

dias, que informe os dados abaixo relativos aos municípios pertencentes à circunscrição da Procuradoria da República no Município de Santa Cruz do 

Sul/RS (Arroio do Tigre, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Candelária, Cerro Branco, Encruzilhada do Sul, Gramado Xavier, Herveiras, Ibarama, 

Lagoa Bonita do Sul, Mato Leitão, Novo Cabrais, Pantano Grande, Paraíso do Sul, Passa Sete, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, 
Sinimbu, Sobradinho, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz): 

1) o número de vagas ofertadas no Programa Mais Médicos; 

2) o número de profissionais inscritos, com a identificação de quais já atuavam no SUS; 
3) a lista nominal de todos os inscritos, com a identificação de quais já atuavam no SUS; 

4) o número de profissionais que já se estabeleceram nos locais ofertados, com a identificação das referidas localidades; e 

5) o número de vagas e os locais em que as vagas não foram efetivamente preenchidas, seja por falta de interessados ou por não 

apresentação dos inscritos no local.”; 

b) oficie-se também ao Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, com cópia desta Portaria, nos seguintes termos: 

“No interesse de instruir o Procedimento Administrativo em referência, solicito a Vossa Senhoria, no prazo de 10 (dez) dias, que informe os dados abaixo 

relativos aos municípios pertencentes à circunscrição da Procuradoria da República no Município de Santa Cruz do Sul/RS (Arroio do Tigre, Caçapava 

do Sul, Cachoeira do Sul, Candelária, Cerro Branco, Encruzilhada do Sul, Gramado Xavier, Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Mato Leitão, Novo 

Cabrais, Pantano Grande, Paraíso do Sul, Passa Sete, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Vale do Sol, Vale 

Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz): 

1) elencar os profissionais médicos que se encontram ativos no Programa Mais Médicos e já atuaram anteriormente no âmbito do 

Sistema Único de Saúde; e 

2) elencar os profissionais médicos que se encontram ativos no Programa Mais Médicos e atualmente acumulam mais de um vínculo 

no âmbito do Sistema Único de Saúde.”; 

c) com as respostas, voltem os autos conclusos para análise. 

 

MARCELO AUGUSTO MEZACASA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-URU-RS-00002534-2019| 

PORTARIA N° 8, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário, nos autos do 

inquérito civil nº 1.29.011.000105/2018-01: 

CONSIDERANDO que a Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no exercício desse mister, cumpre ao Parquet promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 

proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

e princípios constitucionalmente assegurados, consoante dicção do art. 129, II e III, da Constituição Federal, e do art. 5º, III e V, “b”, da Lei Complementar 

nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 5.231, de 6 de outubro de 2004, dispõe sobre os princípios a serem observados pela 

administração pública federal na criação, organização e exploração de terminais pesqueiros públicos; 

CONSIDERANDO que os terminais pesqueiros públicos são estruturas aparelhadas para atender às necessidades das atividades de 

movimentação e armazenagem de pescado e de mercadorias relacionadas à pesca, além de poder conter estruturas de beneficiamento e comercialização 

de pescado; 

CONSIDERANDO que tais estruturas podem agregar valor à pesca profissional artesanal nos municípios de Uruguaiana e Barra do 

Quaraí, além de viabilizar a fiscalização do IBAMA e melhorar as condições de higiene no manuseio do pescado, assim como facilitar sua comercialização 

por pescadores locais; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil - IC, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal - 4ª 

CCR/MPF, com o seguinte objeto: "apurar a viabilidade de adoção de medidas extrajudiciais e/ou judiciais para a implantação de entrepostos pesqueiros 

nos municípios de Uruguaiana e Barra do Quaraí/RS." 

Para tanto, deverão ser feitas a autuação, o registro e a publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, 

nos termos da Resolução do CSMPF nº 87/10 e da Resolução do CNMP nº 23/07. 

 

PEDRO MARTINS COSTA JAPPUR 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00039388-2019| 

PORTARIA N° 157, DE 21 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, titular do 16.º Ofício da Procuradoria 

da República no Rio Grande do Sul - PR/RS, com base em suas atribuições constitucionais (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal), legais (artigo 

8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º; 7.º, inciso I; e, 38, inciso I; da Lei Complementar - LC n.º 75/1993) e regulamentares (artigo 1.º e 

s. da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e artigo 1.º e s. da Resolução CNMP n.º 23/2007); e, 

CONSIDERANDO que recentemente aportou, na PR/RS, representação (autuada como Notícia de Fato - NF n.º 

1.29.000.001820/2019-63), por meio da qual foi noticiado, em síntese, que Sérgio Hofmeister A. M. Costa, Francisco José Arsego Quadros de Oliveira 

e Claunara S. Mendonça acumulariam cargo público de Professor(a) da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS) com emprego 

público de Médico(a) do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (HNSC-SA), os quais supostamente descumprem a carga horária semanal de 

trabalho; que os dois primeiros estariam cedidos irregularmente para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA); e, que a terceira ainda receberia 

bolsa do Programa Mais Médicos para atuar como tutora no período diurno; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a promoção do inquérito civil e da ação civil pública 

para a proteção do patrimônio público e social (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e artigo 5.º, inciso III, alínea “b”, da LC n.º 75/1993); e, 

CONSIDERANDO que também são funções institucionais do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade e da publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (artigo 5.º, inciso I, 

alínea “h”, da LC n.º 75/1993), assim como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (artigo 5.º, inciso V, alínea “b”, da LC n.º 75/1993); 

RESOLVE, em face do disposto no inciso II do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e no inciso II do artigo 2.º da Resolução 

CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito civil, razão pela qual deverá o Núcleo Cível Extrajudicial da PR/RS: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos da notícia de fato, mantendo-se a numeração desta; e, registrar, na capa dos autos 

e no sistema Único, como objeto do inquérito civil, o seguinte: “Apurar, dentre outras supostas irregularidade, a licitude da acumulação de 

cargos/empregos públicos e o cumprimento da carga horária semanal de Professores do Curso de Medicina da UFRGS que mantém vínculo celetista com 

o HNSC-SA”; e, 

2. comunicar a 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da instauração do inquérito civil, sobretudo 

para fins de publicação da presente Portaria no Diário Oficial da União, conforme estabelecido nos artigos 6.º e 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF 

n.º 87/2010 e no artigo 7.º, § 2.º, inciso I, da Resolução CNMP n.º 23/2007. 

DESIGNA-SE, para secretariar os trabalhos, o analista processual JANQUIEL NETO DA SILVEIRA. 

 

MAURO CICHOWSKI DOS SANTOS 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00020279-2019| 

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 25 DE JUNHO DE 2019 
 

Referência: Notícia de Fato n.º 1.31.000.000812/2019-41 – “Apurar as condições 

das estradas utilizadas pelas comunidades extrativistas da RESEX Rio Ouro 

Preto”. 
 

Trata-se de notícia de fato autuada para apurar as condições das estradas utilizadas pelas comunidades extrativistas da RESEX Rio 

Ouro Preto. 

Narram os representantes (Ata de Reunião 13/2019) que as estradas que dão acesso à área da RESEX Rio Ouro Preto carecem de 

manutenção, e que a situação impede que as crianças da comunidade frequentem as escolas e prejudica a construção de beneficiamentos dentro da 

unidade. Na ocasião, foi apresentado pelos representantes plano de trabalho para a alteração do Contrato de Concessão Real de Uso da unidade, no qual 

idealiza-se a exploração de madeira na área e a abertura de estradas dentro da Reserva para a exploração de açaí e outros produtos que se encontram em 

locais interiores e de difícil acesso. 

Consta nos autos Ata de Reunião realizada em 20/03/2019 com lideranças comunitárias da Reserva Extrativista e Associações 

(ASAEX E ASROP) do Rio Preto, para elaboração de plano de trabalho e discussões acerca da expansão da RESEX Rio Preto, criação de Plano de 

Manejo Madeireiro, dentre outros. 

Considerando a necessidade de apurar preliminarmente os fatos narrados pelo representante, DETERMINO as seguintes 

providências/diligências: 

1) Prorrogar o prazo da NF, por mais 90 dias, nos termos do art. 3º da Resolução CNMP nº 174/2017, tendo em vista que o período 

previsto para finalização se encerra dia 30/06/2019. Proceda-se aos registros necessários no sistema ÚNICO. 

2) Expeça-se Ofício à Coordenadoria Regional do Instituto Chico Mendes de Conservação – ICMBio para que: 

a) manifeste-se sobre o teor das declarações feitas pelo Sr. Paulo Pereira na reunião ocorrida em 23/05/2019 na sede da Procuradoria da 

República no Estado de Rondônia, conforme consta na Ata de Reunião n. 13/2019, especialmente no que se refere à legalidade do pedido de extração de madeira 

no interior da RESEX Rio Ouro Preto, bem como do pedido de manutenção/abertura de estradas de acesso à Reserva. Informe se há pedido similar no ICMBio e 

qual foi a decisão tomada. Informe, ainda, eventuais medidas adotadas pelo órgão ambiental quanto às informações prestadas na representação; b) 

manifeste-se quanto aos pontos discutidos na reunião realizada em 20/03/2019 com lideranças comunitárias da Reserva Extrativista e Associações 

(ASAEX E ASROP) do Rio Preto, especificamente no que tange à pretensão de criação de animais de médio e grande porte, alteração da agricultura de 

subsistência para agricultura familiar e sobre a possibilidade de expansão da UC na RESEX Ouro Preto; 

3) Com a resposta, conclusos. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00016097-2019| 

PORTARIA Nº 185, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ora signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.000390/2018-96, que tem por objeto apurar 

possíveis prejuízos aos alunos e ao funcionamento pedagógico da Escola Estadual Índígena José Alamano, em razão da inadimplência de programas 

educacionais como PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola e Programa Mais Educação.; 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as 

modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 

2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

d) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais fundamentais 

(art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta Magna, bem assim dos 

constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

e) CONSIDERANDO ser também função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das 

comunidades indígenas (LC75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

f) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou informações, 

pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 129, inciso VI, da 

Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, 

do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000390/2018-96 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências 

extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, mantendo-se o resumo atual. 

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria. 

Reitere-se o OFÍCIO 870/2018/7° Ofício. 

Com os registros de praxe, publique-se a presente portaria. 
 

MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00002949-2019| 

PORTARIA N° 10, DE 21 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Município de Tubarão, por seu agente 

signatário, no uso da atribuição que lhe confere o art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 6º, VII, da Lei Complementar 

nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO ser dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme prescrito no artigo 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos do artigo 6º, 

inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 assevera que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, nos termos do artigo 225, § 3º, da CRFB; 

CONSIDERANDO que é objetiva a responsabilidade por dano ambiental, cabendo ao degradador a obrigação de reparar o dano, 

independente de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei Nacional do Meio Ambiente(Lei 6.938/81); 

CONSIDERANDO que a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, em razão da coisa, estando o proprietário ou possuidor 

obrigado a reparar o dano; 

CONSIDERANDO que em 30 de janeiro de 2019, instaurou-se nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório sob o 

nº 1.33.007.00019/2019-16, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural), 

com a finalidade de apurar suposto dano ambiental, em razão da supressão de vegetação nativa e da implantação de três estacionamentos privados no 

Farol de Santa Marta, Município de Laguna, sendo, o Estacionamento 1-Praia do Cardoso/Cigana, Estacionamento 2-descida do morro do Hotel (sentido 

Prainha-Praia do Cardoso) e Estacionamento 3-descida do Morro do Farol, logo após a entrada do Farol, à direita; 

CONSIDERANDO que, de acordo, com o Relatório de fls. 42/45 realizado pelo ICMBio, no dia 29/01/2019 foi realizada vistoria 

nos três estacionamentos e constatado que apenas o estacionamento 1 está localizado em banco de dunas e que os estacionamentos 2 e 3 estão localizados 

em áreas urbanizadas, não sendo encontradas irregularidades ambientais. Por fim, informado que o do Farol de Santa Marta é definido pela Lei Orgânica 

de Laguna como área de preservação permanente, entretanto a situação da ocupação daquela localidade está sendo discutida por grupo interinstitucional 

para resolução da questão ambiental; 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com a 

finalidade de apurar apurar suposto dano ambiental, em razão da supressão de vegetação nativa e da implantação de um estacionamento privado no 

entorno do Farol de Santa Marta, Município de Laguna, de propriedade de Alexandre Cesar e Silva; 

Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: “CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. APA DA BALEIA FRANCA. 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM APP (BANCO DE DUNAS). ENTORNO DO FAROL 

DE SANTA MARTA. PRAIA DO CARDOSO/CIGANA. POR ALEXANDRE CESAR E SILVA. ORIGEM: NF Nº 1.33.007.000019/2019-16". 

Determino a adoção das seguintes providências: 

a) Registre-se a presente Portaria de Instauração, nos termos da Resolução n. 87/2010 do CSMPF e da Resolução n. 23/2007 do 

CNMP; 

b) Dê-se ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, informando da sua instauração, em 

observância ao art. 6º da Resolução n. 87/2010-CSMPF, enviando cópia desta Portaria, via Sistema ÚNICO, a fim de que lhe seja dada a devida 

publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução n. 87/2010-CSMPF; 

c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n. 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n. 87/2010-CSMPF, devendo a Secretaria realizar o acompanhamento do prazo; 

d) Atente-se para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste Inquérito Civil deverão ser acompanhados 

de cópia da presente Portaria, nos termos do art. 9º, § 9º, da Resolução n. 87/2010-CSMPF. 

Determino, ainda, a seguinte diligência: 

a) Sobreste-se o presente IC pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de se aguardar o julgamento do processo administrativo n. 

02127.000197/2019-02 do ICMBio. Após o prazo, oficie-se ao ICMBio para que informe se já houve julgamento do referido processo administrativo. 

 

MARIO ROBERTO DOS SANTOS 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-JOI-SC-00005721-2019| 

PORTARIA Nº 44, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais e CONSIDERANDO: 

a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) a incumbência prevista no art. 7°, inciso I da Lei Complementar 75/93; 

c) o disposto na Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a 

instauração e tramitação do Inquérito Civil; 
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d) as informações prestadas pelo Hospital Municipal São José sobre a permanência do aparelho duodenoscópio em manutenção por 

mais de sete meses, prejudicando os pacientes com prescrição para realização do procedimento de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica - 

CPRE; 

e) o término do prazo para a tramitação do Procedimento Preparatório n° 1.33.005.000767/2018-20. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com a finalidade de apurar as circunstâncias da inoperabilidade do aparelho 

duodenoscópio, necessário para a realização do procedimento de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica - CPRE no Hospital Municipal São 

José em Joinville. Para tanto, determino a autuação da presente Portaria e do Procedimento Preparatório n° 1.33.005.000767/2018-20 como Inquérito 
Civil Público; 

Como providência inicial, expeça-se ofício à Receita Federal em Itajaí requisitando informações sobre o deferimento das correções 

apresentadas pela importadora para liberação das peças necessárias para o conserto do aparelho duodenoscópio (carga 

LABS_FUJI_PARTS_089+094+095 – Ref. Importador: LABS_FUJI_PARTS_089+094+095, Exp. FUJIFILM CORPORATION, Imp. [LABOR-MED 
APARELHAGEM DE PRECISAO 488 IA] (SYSDC) – UN19/0410). 

Publique-se e comunique-se esta conversão à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins 
previstos nos arts. 4°, VI, e 7°, § 2°, I e II, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ERCIAS RODRIGUES DE SOUSA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00007323-2019| 

PORTARIA N° 26, DE 26 DE JUNHO DE 2019 
 

Autos de Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000389/2019-39 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, considerando a instauração, em 11/06/2019, da 

Notícia de Fato nº1.34.012.000389/2019-94, com a seguinte ementa: “MEIO AMBIENTE - DESPACHO SANEADOR IC. 1.34.012.000811/2017-94 - 

APURAÇÃO DE POSSÍVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR EM FAIXA DE AREIA NA PRAIA DO GÓES (GUARUJÁ/SP) – SAUL SAMPAIO”, com 

fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da Lei Complementar nº 75/93, decide instaurar o 

presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, designando como secretária Kelyne Nagliatti, servidora lotada neste gabinete, sem prejuízo de outro servidor 

em substituição. Determino as seguintes providências: 1) proceder o apensamento do Anexo IV do IC 1.34.012.000234/2014-98, conforme despacho 

2231/2019/GABPRM6-FJN exarado no referido inquérito; 2) a afixação de cópia em local de costume nesta Procuradoria. 
 

FELIPE JOW NAMBA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00007324-2019| 

PORTARIA N° 27, DE 26 DE JUNHO DE 2019 

 

Autos de Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000388/2019-94 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, considerando a instauração, em 11/06/2019, da 

Notícia de Fato nº1.34.012.000388/2019-94, com a seguinte ementa: “MEIO AMBIENTE - DESPACHO SANEADOR IC 1.34.012.000811/2017-94 - 

APURAÇÃO DE POSSÍVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR EM FAIXA DE AREIA NA PRAIA DO GÓES (GUARUJÁ/SP) – JACIREMA MONTES 

DOMINGUEZ”, com fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da Lei Complementar nº 

75/93, decide instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, designando como secretária Kelyne Nagliatti, servidora lotada neste gabinete, sem 

prejuízo de outro servidor em substituição. Determino as seguintes providências: 1) proceder o apensamento do Anexo III do IC 1.34.012.000234/2014-
98, conforme despacho 2231/2019/GABPRM6-FJN exarado no referido inquérito; 2) a afixação de cópia em local de costume nesta Procuradoria. 

 

FELIPE JOW NAMBA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00007322-2019| 

PORTARIA N° 28, DE 26 DE JUNHO DE 2019 
 

Autos de Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000387/2019-40 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, considerando a instauração, em 11/06/2019, da 

Notícia de Fato nº1.34.012.000387/2019-40, com a seguinte ementa: “MEIO AMBIENTE – DESPACHO SANEADOR IC 1.34.012.000811/2017-94 - 

APURAÇÃO DE POSSÍVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR EM FAIXA DE AREIA NA PRAIA DO GÓES (GUARUJÁ/SP) – FAUSTO MANHANI”, 

com fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da Lei Complementar nº 75/93, decide instaurar 

o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, designando como secretária Kelyne Nagliatti, servidora lotada neste gabinete, sem prejuízo de outro servidor 

em substituição. Determino as seguintes providências: 1) proceder o apensamento do Anexo II do IC 1.34.012.000234/2014-98, conforme despacho 
2231/2019/GABPRM6-FJN exarado no referido inquérito; 2) a afixação de cópia em local de costume nesta Procuradoria. 

 

FELIPE JOW NAMBA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00069334-2019| 

PORTARIA Nº 236, DE 26 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do membro que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.009212/2018-46 foi autuado por determinação Ministerial para 

acompanhar o Projeto Ministério Público pela Educação (MPEDUC) na 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo. Região Norte II: Subprefeituras 

Casa Verde/Cachoeirinha, Freguesia/ Brasilândia, Perus e Pirituba; 

CONSIDERANDO que as diligências até então realizadas não esgotam a necessidade de aprofundar a investigação; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1º da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

1. Autuem-se a Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.009212/2018-46 (art. 5º, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de Tutela Coletiva). 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, c.c. arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

5. Designo o(s) Assessor(es), o(s) Analista(s) e o(s) Técnico(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o inquérito civil (arts. 4º, 

inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

6. No mais, realizar a análise dos formulários recebidos das escolas. 

 

ANDREY BORGES DE MENDONÇA 

Procurador da República 
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