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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00318736-2019| 

DECISÃO Nº 402, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Referência: e-NF MPF/PRSC 1.33.000.001700/2018-52 

 
1. Ciente do despacho do NAOP da 4ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a controle de atos da Administração, a análise da promoção de 

arquivamento cabe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 1ª CCR. 

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

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

 

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00317305-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 2 DE JULHO DE 2019 

 

Altera a composição do Grupo de Trabalho 4ª CCR - Mudanças Climáticas 

 

O COORDENADOR DA 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhe conferem os artigos 61 e 62 da Lei Complementar nº 75/1993, resolve: 

Art. 1º Alterar a composição do Grupo de Trabalho 4ª CCR - Mudanças Climáticas, estabelecida pela Portaria 4ª CCR nº 6, de 22 de 

maio de 2019, que passa a ser a seguinte: 

Membros 

Luis Eduardo Marrocos de Araújo - Procurador da República - Coordenador 



DMPF-e Nº 125/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 4 de julho de 2019 Publicação: sexta-feira, 5 de julho de 2019 2 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

Daniel César Azeredo Avelino - Procurador da República 

Flávia Rigo Nóbrega - Procuradora da República 

Lilian Miranda Machado - Procuradora da República 

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

 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 4ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00319090-2019| 

ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DE MAIO DE 2019 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), às 14h30, na sala de reunião da 4ª CCR, teve início a 

549ª Sessão Ordinária. Presentes os Membros, Nicolao Dino de Castro e Costa Filho, Membro Titular; Darcy Santana Vitobello, Membro Titular; 

Subprocuradores-Gerais da República; por videoconferência, Fátima Aparecida de Souza Borghi, Membro Suplente, e, Ana Paula Mantovan Siqueira, 

Membro Suplente; Procuradoras Regionais da República. Ausentes justificadamente os Membros, Nívio de Freitas Silva Filho, Coordenador e Julieta 

Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, Membro Suplente; Subprocuradores-Gerais da República. Secretariados pelo Secretário Executivo Dr. Daniel César 

Azeredo Avelino, Procurador da República e pela Assessora-chefe de Revisão, Cristiane Almeida, julgaram, nessa sessão, os seguintes procedimentos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC Nº. DPF/CZS-00169/2017-IPL - Relatado 

por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1773 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador 

da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em 

sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. SR/DPF/PA-00125/2018-INQ - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI 

SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1778 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ÁGUA. 1. É 

cabível o arquivamento de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 8176/91, relativo à utilização 

de bem pertencente a União (água), sem autorização do órgão competente, tendo em vista que, ao final das diligências, não foi possível concluir pelo 

cometimento do referido crime, tendo o próprio órgão responsável (ANM) acatado a defesa administrativa do investigado. 2. Prescindível a comunicação 

do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 3) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000835/2018-68 - Eletrônico - Relatado por: 

Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1250 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ARQUIVAMENTO. 

MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ACESSO À PRAIA. IRREGULARIDADE. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. 1. É cabível o arquivamento 

de procedimento preparatório instaurado, a partir de representação, para apurar eventual irregularidade no acesso à Praia de Ipioca, decorrente de eventual 

desacordo com o Plano Direto Municipal e com o Plano Nacional de Gerenciamento, no Município de Maceió, tendo em vista que: (i) a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Territorial de Maceió informou não ser possível a supressão do Acesso 31, nos termos solicitados pelo representante, 

uma vez que extrapolaria a distância mínima determinada pelo Plano de Acesos Viário das Praias do Litoral Norte (Decreto nº 6.863/2008); e (ii) segundo 

o Membro oficiante, o objeto da representação, quanto à matéria ambiental, não prosperou junto ao órgão gestor (SEDET), não cabendo ao Ministério 

Público Federal autorizar ou não eventual alteração de Acessos Públicos, haja vista se tratar de matéria a ser apreciada pela municipalidade e pelos órgãos 

ambientais envolvidos. 2. O Representante, comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 

do CSMPF, apresentou recurso do arquivamento, reiterando os termos da representação. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 

Retirado de pauta pelo relator. 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.000205/2017-75 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 901 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FOZ DO RIO ARAGUARI. ASSOREAMENTO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA 

BIOLÓGICA DO LAGO PIRATUBA. CRIAÇÃO EXTENSIVA DE BÚFALOS. DANO AMBIENTAL. 1. Não é cabível o arquivamento de inquérito 

civil instaurado para apurar dano ambiental no antigo leito do rio Araguari, no Município de Cutias/AP, provenientes da criação extensiva de gado 

bubalino no entorno da Reserva Biológica do Lago Piratuba, tendo em vista que: (i) o agrossilvopastorismo traz impactos extremamente negativos para 

o meio ambiente, com destaque para a erosão, compactação e redução da fertilidade dos solos, assoreamento de rios e alteração da estrutura da rede 

hidrográfica adjacente, nos termos da Nota Técnica nº 5/2018 da 4ª CCR; (ii) há comprovado processo erosivo do solo e alteração da rede hídrica na 

região da foz do rio Araguari e entorno da Reserva Biológica do Lago Piratuba, o que reclama sejam adotadas medidas para sustar a ocorrência do dano 

ambiental na região, reparar e compensar o ato ilícito; (iii) dispositivos do Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Amapá (Lei Complementar 

nº 5/1994), incluídos pela Lei Complementar nº 91/2015, que dispensam o licenciamento ambiental e a realização de Estudo de Impacto Ambiental para 

empreendimentos agrossilvopastoris são objeto do Procedimento NFID-PGR 1.12.000.000760/2016- 16, em que se discute sua constitucionalidade; e 

(iv) relatórios dos agentes de fiscalização ambiental indicam alguns dos pecuaristas responsáveis, cabendo diligenciar para identificar os demais 

responsáveis e efetivar o licenciamento ambiental de atividade de grande impacto. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 

sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002573/2013-19 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1693 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, 

voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 

colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. 1.18.002.000091/2019-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI 

SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1714 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBI 

ENTAL . UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. EMPREENDIMENTO INCOMPATÍVEL. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para 

apurar suposta concessão irregular do licenciamento ambiental para o funcionamento de indústria fabricante de cerveja na APA da Lagoa de Formosa, 

localizada no Município de Planaltina de Goiás/GO, bem como a eventual existência de danos decorrentes, tendo em vista que: (i) foi anulada pela própria 

municipalidade a Licença Ambiental nº 044/2018, processo nº 5852/2018, dada a incompatibilidade com os objetivos da Unidade de Conservação, nos 

termos do Decreto Municipal nº 548/2016; e (ii) não foi constatada a existência de danos ambientais, uma vez que o empreendimento foi desautorizado 

antes de sua efetiva instalação, de modo que restou demonstrada a suficiência das medidas administrativas adotadas pelo Município, não se vislumbrando 

a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. É dispensada a comunicação do representante acerca da 
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promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 

arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 7) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.000.000120/2019-11 - Eletrônico 

- Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1236 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO DE 

ATRIBUIÇÃO. MEMBRO SUSCITANTE: PRM/MONTES CLAROS. MEMBRO SUSCITADO: PR/MG. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 

AMBIENTAL. RECURSOS HÍDRICOS. 1. Tem atribuição a Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais para atuar em Notícia de Fato 

instaurada, a partir de relatório da Câmara dos Deputados, para acompanhar a situação hídrica dos municípios mineiros, tendo em vista que o dano/ameaça 

de dano possui âmbito regional, uma vez que o citado relatório aborda a situação hídrica nos municípios mineiros como um todo, ainda que com principal 

foco na situação dos municípios localizados no semiárido mineiro, onde a situação é mais alarmante, atraindo a competência do foro da capital de Estado 

envolvida, nos termos do art.93, II do CDC, aplicado à Lei nº 7.347/85, de acordo com a jurisprudência do STJ. 2. Voto pelo conhecimento do conflito 

e pela atribuição do procedimento ao membro suscitado (PR/MG). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 

pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 

1.22.005.000255/2016-85 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1644 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar 

nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.010.000108/2009-15 - Relatado por: 

Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1259 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. CONVERSÃO 

EM DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. ANTIGA RFFSA. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. 

1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar eventual precariedade de conservação de imóvel 

oriundo da RFFSA, no Município de Cornélio Alves/MG, após conversão do arquivamento em declínio de atribuições, tendo em vista que: (i) o IPHAN 

não reconheceu valor para preservação da memória ferroviária; (ii) a Prefeitura Municipal, permissionária de uso do bem, informou que o prédio está 

precisando de reparos, porém não se trata de caráter emergencial; e (iii) a Prefeitura aduziu que foi construído um campo de futebol contíguo ao prédio 

e que vem usando o espaço para fins de lazer e recreação. 2. Voto pela conversão do arquivamento em declínio de atribuições e, no mérito, voto pela sua 

homologação. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-

MG Nº. 1.22.020.000405/2018-24 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1226 – Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE. PR/SP. SUSCITADO. PRM/MANHUAÇU. RECURSO AO CONSELHO 

INSTITUCIONAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA CRIAÇÃO DE PASSERIFORMES 

(SISPASS). FRAUDE. OPERAÇÃO FIBRA. REUNIÃO POR CONEXÃO. INVIABILIDADE. 1. Tem atribuição a Procuradoria da República no 

Município de Manhuaçu/MG para atuar em Notícia de Fato instaurada para apurar suposta inserção de informações falsas no sistema SISPASS, realizada 

por criador amadorista, com possível envolvimento de investigado na Operação Fibra (vinculada a PR/SP), tendo em vista que o foco da Operação Fibra 

é investigar os crimes praticados pelos operadores internos desse sistema, ou seja, servidores do IBAMA, estando essa apuração em fase bem adiantada, 

não se mostrando viável a aplicação do critério de conexão, pois isso implicaria em inevitável transtorno processual, com a aglutinação de inúmeros 

outros investigados (beneficiários das fraudes), em apuratórios em fases distintas, devendo as condutas dos investigados serem apuradas em 

procedimentos diferentes, cada qual na unidade do MPF correspondente ao local da consumação do crime. 2. Voto pela manutenção da decisão recorrida 

com a remessa dos autos ao Conselho Institucional do MPF, para apreciação do recurso interposto. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 

colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento total e não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 

PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 11) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000096/2019-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA 

PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1723 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República 

oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. Devolvam-se os autos à origem. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000102/2019-83 - Eletrônico - Relatado por: 

Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1504 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. FLORA. ESPÉCIE EM EXTINÇÃO. COMPRA E VENDA DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE LICENÇA VÁLIDA. 1. É cabível o 

arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98, 

referente a conduta de compra e venda de 1.090,5117 m³ de madeira da essência castanheira, espécie ameaçada de extinção, sem licença válida, no 

Município de Eldorado dos Carajás/PA, tendo em vista que a pretensão punitiva do Estado, em relação ao tipo penal enquadrado, se encontra fulminada 

pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal. 2. É dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de 

arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a 

determinação de instauração de procedimento específico para apuração das medidas cíveis cabíveis ou justificativa razoável para não o fazer. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000729/2015-91 - Relatado por: Dr(a) ANA 

PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1816 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República 

oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 

data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 14) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000029/2017-48 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – 

Nº do Voto Vencedor: 1787 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio 

de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 

DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000356/2017-08 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1519 – 

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. ARQUIVAMENTO PARCIAL. DECLÍNIO PARCIAL DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. FLORA. 

DESCUMPRIMENTO DE EMBARGOS E IMPEDIR REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO 

CARNE FRIA. 1. É cabível o arquivamento parcial de notícia de fato criminal instaurada, a partir de auto de infração do IBAMA (Operação Carne Fria), 

para apurar suposto crime do art. 330 do CP, consistente no descumprimento de termos de embargos de área situada na Fazenda Mato Dentro, em Santana 

do Araguaia/PA, tendo em vista a atipicidade da conduta do crime de desobediência quando a norma extra-penal, civil ou administrativa já cominar uma 

sanção, sem ressalvar a sua cumulação com a imposta no artigo 330 do Código Penal. 2. É cabível o declínio de atribuições de notícia de fato criminal 

instaurada para apurar a prática de crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98, consistente em impedir a regeneração natural em área de 417,51 ha 
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(quatrocentos e dezessete vírgula cinquenta e um hectares), sem a devida autorização ambiental, em área de especial preservação (Bioma Amazônico), 

tendo em vista que, segundo as informações fornecidas pelo Procurador da República oficiante e o que demais dos autos consta, não houve prejuízo a 

área pertencente ou protegida pela União, conforme Enunciado nº 49 da 4ªCCR. 3. Voto pela homologação do arquivamento quanto ao delito do art. 330 

do Código Penal e pela homologação do declínio de atribuições em relação ao crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. - Deliberação: Em sessão 

realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 16) 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000967/2014-16 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº 

do Voto Vencedor: 1842 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO 

ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS. PEDIDO DE RESTAURAÇÃO E USO PARTICULAR DE IMÓVEL PERTENCENTE À UNIÃO. 1. Tem 

atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para verificar a possibilidade de restauração e uso particular de imóvel 

pertencente à União, localizado em João Pessoa/PB, tendo em vista que o IPHAN informou que foi assinado contrato de cessão de uso gratuito do bem 

para o referido município, com a finalidade de restauração e instalação de centro de cultura popular. 2. Representante comunicado acerca da promoção 

de declínio de atribuição. 3. Voto pela homologação do declínio de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 

1.25.000.005812/2018-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1748 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 18) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.005818/2018-21 - Eletrônico - Relatado por: 

Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1734 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da 

República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão 

realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 19) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.002523/2019-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 

ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1670 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República 

oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada 

nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 20) PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI-PR Nº. 1.25.011.000078/2017-27 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI 

SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1766 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL. COMUNIDADE RIBEIRINHA. POPULAÇÃO TRADICIONAL. CONVENÇÃO 169 DA OIT. 1. É cabível o arquivamento de 

inquérito civil instaurado para apurar a possível ocorrência de dano ambiental em Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, Ilha 

Mutum, Município de Porto Rico/PR, tendo em vista que, após o retorno dos autos em diligência determinada na 529ª Sessão Ordinária, observa-se: (i) 

tratar-se de morador ribeirinho que utiliza casa simples como moradia, sobrevive de trabalho manual e faz parte de comunidade ribeirinha tradicional 

local que, pelas suas peculiaridades, se enquadra no conceito de povo tribal em países independentes, previsto no art. 1º, 1, "a" da Convenção 169 da 

OIT; e (ii) a necessidade de manter a edificação para a continuidade do modo de vida do morador ribeirinho, não se revelando expressivo o dano ambiental 

decorrente da edificação. 2. É dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do 

procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 

colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 21) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN Nº. 1.28.200.000027/2013-32 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 

1697 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DO RIO 

BARRA NOVA. CAICÓ/RN. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidades nas áreas de preservação 

permanente situadas ao longo do Rio Barra Nova, no Município de Caicó/RN, consistentes em risco iminente de inundação decorrente não conclusão do 

sistema de esgotamento sanitário de Caicó/RN e ocupações irregulares nas APPs ao longo do rio, bem como possível contaminação do solo e da água 

proveniente do cemitério público de Ouro Branco/RN, tendo em vista que: (i) o necrópole existe há mais de 40 anos, tendo sido edificado antes mesmo 

dos marcos regulatórios do CONAMA e, apesar de potencialmente poluidor, não causou dano efetivo ao rio, razão pela qual foi outorgada a Licença de 

regularização de Operação no 2015- 083166/TEC/LRO-007; (ii) a CAERN informou que as obras de saneamento já foram testadas e não apresentaram 

falhas e que serão entregues à Unidade de Operação e Manutenção de Esgoto de Caicó/RN para início do funcionamento; e (iii) foi expedida 

Recomendação ao Município visando solucionar a desocupação das áreas de preservação permanente e a conservação da área, razão pela qual foi 

instaurado procedimento administrativo de acompanhamento para verificar a adoção das medidas consistentes na preservação permanente do Rio Barra 

Nova. 2. Dispensada a comunicação do representante uma vez que o procedimento se originou de representação anônima. 3. Voto pela homologação do 

arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL-RS Nº. 1.29.002.000014/2019-58 - Eletrônico 

- Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1692 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela 

Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 23) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS Nº. 1.29.003.000142/2019-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 

ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1807 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. RESÍDUOS SÓLIDOS. 1. É cabível o arquivamento de Notícia de Fato Criminal instaurada para apurar a conduta referente ao descarte 

irregular de entulho no lote do Instituto Federal Sul-Riograndense, em Sapiranga/RS, tendo em vista que não foi possível colher indícios suficientes para 

identificação da autoria. 2. Prescindível a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 

público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.DO 

LIVRAMENTO-RS Nº. 1.29.009.000620/2018-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 

1679 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 1. É cabível o arquivamento de Procedimento Preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades no 

licenciamento ambiental dos projetos dos parques eólicos Sarandi e São Diogo, localizados nas proximidades da APA do Ibirapuitã, em Santana do 

Livramento/RS, tendo em vista que: (i) após consultas aos órgãos ambientais, o empreendedor informou que daria continuidade apenas ao projeto eólico 

Sarandi, que se encontra ainda em fase de levantamento de dados para solicitação de licença junto ao órgão estadual; e (ii) o referido projeto (Sarandi) 

localizar-se-á fora dos limites da APA do Ibirapuitã, que não possui zona de amortecimento, devido às suas características. 2. Prescindível a comunicação 

do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.002.000218/2018-97 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1488 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. 

POLUIÇÃO HÍDRICA. PETROBRAS. VAZAMENTO DE ÁGUA OLEOSA. 1. É cabível o arquivamento de Notícia de Fato instaurada para apurar 

suposto dano ambiental, no qual houve a descarga de 0,15m³ de água oleosa (0,14991 m³ da aguá+ 0,0009m³ de óleo), em desacordo com a legislação 

vigente, no Município de Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) não há medidas a serem adotadas visando a reparação de danos e consta o pagamento 

da multa imposta, segundo o IBAMA; (ii) considerando a dimensão diminuta do vazamento, a sanção administrativa se torna suficiente, nos termos da 

Orientação n°. 01 da 4ª CCR. 2. Prescindível a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do 

procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 26) 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.000499/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI 

SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1578 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. RECURSOS 

HÍDRICOS. RIO FEDERAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em procedimento instaurado para apurar notícia de atividade 

irregular de porto instalado na Linha Maravilha (popularmente conhecido como Porto do Levi), dentro da Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio 

Madeira, com suposta violação do cemitério tradicional de famílias ribeirinhas e danos ambientais ocorridos nesta área, tendo em vista que os supostos 

fatos noticiados geram impacto direto ao Rio Madeira, com notícia de empreendimento situado em área de preservação permanente e suposto processo 

de desbarrancamento da margem esquerda do corpo hídrico federal, bem da União, nos termos do artigo 20, IV da Constituição Federal, que por si só 

caracteriza o interesse federal. 2. Voto pela não homologação do declínio de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPUBLICA 

- RORAIMA Nº. 1.32.000.000165/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1825 

– Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 

62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000029/2007-70 - 

Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1776 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 29) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000250/2016-99 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1779 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 

à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000141/2010-66 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 

1774 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 

1.33.008.000065/2009-25 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1319 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL 

(IC). ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). CURSO D"ÁGUA NATURAL. INFLUÊNCIA 

DE MARÉ. CONSTRUÇÃO. 1. Não é cabível o arquivamento de IC instaurado para apurar a construção de edifício em APP de curso d"água natural 

sob influência de maré (Canal Marambaia) em Balneário Camburiú/SC. Mesmo diante da constatação de que há consolidação da área afetada, já 

antropizada e com rede de coleta de esgotos, há possibilidade de se promover a tutela ambiental, mediante busca de medidas tendentes à compensação 

ambiental pelo empreendedor e estabelecimento de limites de proteção, com o fim de identificar áreas que devam efetivamente ser desocupadas e coibir 

de forma efetiva novas invasões. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 32) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE MAFRA-SC Nº. 1.33.011.000041/2016-46 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 

1674 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.002684/2017-97 - Relatado 

por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1515 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA. LEI 

12.305/2010. ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU CONTAMINADO (OLUC). DESTINAÇÃO ADEQUADA. 1. Tem atribuição o Ministério Público 

Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possível descumprimento de obrigação prevista no sistema de logística reversa previsto na 

Lei nº 12.305/2010, concernente às metas de recolhimento de óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC), referente à meta/ano de 2013, por 

empresas situadas no Município de Hortolândia/SP, pois, não obstante a fiscalização do sistema oficial de controle pela ANP e IBAMA, esse fato não é 

suficiente para atrair a atribuição federal, uma vez que não há dano ou ameaça de dano a bem, serviço ou interesse específico da União. 2. Voto pela 

homologação do declínio de atribuições ao MPE, com remessa dos autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral da República, a quem compete dirimir o conflito 

de atribuições instaurado. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 

atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP Nº. 

1.34.004.000586/2016-12 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1768 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo(a) Procurador(a) da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP Nº. 1.34.010.000559/2007-61 

- Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1560 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. 

MEIO AMBIENTE. DANOS AMBIENTAIS. MINERAÇÃO. ARGILA E AREIA. RETORNO EM DILIGÊNCIA. CETESB. RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostos danos ambientais decorrentes da extração ilegal de minérios 

(argila e areia) sem a devida licença ambiental em municípios no interior do Estado de São Paulo, tendo em vista que, após a retorno dos autos em 

diligência determinada na 463ª Sessão Ordinária, restou demonstrado, a partir das informações da CETESB, que não existem casos de compensações 

e/ou recuperações ambientais pendentes. 2. É dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de 

instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 

nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.012.000146/2016-58 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 

1438 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: PR/SP. SUSCITADO: PRM/SANTOS/SP. MEIO AMBIENTE. 

RECURSOS HÍDRICOS. ÁGUAS SUPERFICIAIS. APROVEITAMENTO DA BACIA DO RIO ITAPANHAÚ. 1. Tem atribuição a Procuradoria da 

República no Município de Santos/SP para atuar em inquérito civil instaurado para apurar a regularidade da obra de aproveitamento da Bacia do Rio 

Itapanhaú para abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, tendo em vista que: (i) eventual dano ambiental decorrente do empreendimento 

atingirá três comarcas vizinhas (Bertioga, Guarujá e Cubatão), todas vinculadas à PRM/Santos/SP; e (ii) não se trata de dano regional, mas sim local, 

uma vez que eventual dano ambiental ocorrerá predominantemente em ecossistemas localizados em municípios contíguos e abrangidos pelas atribuições 

da PRM/Santos/SP. 2. Voto pelo conhecimento do conflito para declarar a atribuição do procedimento ao membro suscitado (PRM/Santos/SP). - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 37) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000220/2012-11 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1633 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE . ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TOPO DE MORROS, MONTES, MONTANHAS E SERRAS. MORRO PARANAMBUCO. EDIFICAÇÃO. 1. É 

cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual edificação de muro ao redor do Morro Paranambuco, construção de praça de 

alimentação, complexo hoteleiro e templo religioso, no Município de Itanhaém/SP, tendo em vista que: (i) a CETESB informou que, após vistoria, não 

constatou obras no local, apenas um muro divisório com um portão que permite acesso à propriedade e dois reservatórios da SABESP no topo da elevação; 

(ii) a CETESB aduziu que houve emissão do Certificado GRAPROHAB 397/96 autorizando a implementação de um condomínio denominado Costão 

de Pernambuco, contudo, a obra não havia sido realizada até aquela vistoria, de modo que o certificado perdera sua validade; (iii) em sentença proferida 

nos autos da ação 0205505- 92.1997.4.03.6104 foi decretada a nulidade do alvará municipal do GRAPROHAB em relação ao empreendimento; (iv) foi 

instaurada notícia de fato para apurar a possibilidade de recuperação da área que permanece desmatada, antropizada e abandonada. 2. Representante 

comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do 

arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.012.000344/2017-01 - Relatado 

por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1760 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. LI CENCIAMENTO. PETRÓLEO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO ÓRGÃO 

AMBIENTAL. ORIENTAÇÃO Nº 1 - 4ª CCR. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual descumprimento pela 

PETROBRÁS da condicionante 2.6 da Licença Prévia (LP) nº 0491/2014, referente à primeira etapa do empreendimento Pré-Sal da Bacia de Santos, no 

tocante ao Projeto de Monitoramento de Praias e estruturação da rede de atendimento veterinário, tendo em vista que: (i) o descumprimento da 

condicionante 2.6 da LP nº 0491/2014 foi objeto de fiscalização pelo IBAMA, sendo emitido Auto de Infração nº 7128-E e imposta multa, além da 

efetivação do monitoramento das praias pelo empreendedor por meio de parcerias com a UNIVALI e Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e 

Marinha, com frequência diária, entre os Estados de Santa Catarina e São Paulo; e (ii) foram concluídas e inauguradas as obras do Centro de Reabilitação 

e Despetrolização (CRD) de Ubatuba/SP e da Unidade de Estabilização (UE) de São Sebastião/SP em agosto de 2018, cumprindo-se as condicionantes, 

de modo que restou demonstrada a suficiência das medidas administrativas adotadas pelo órgão ambiental, nos termos da Orientação n. 01-4ªCCR. 2. É 

dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 

órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA Nº. DPF/JPA-00035/2017-

INQ - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1625 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. MADEIRA. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL. PROJETO PROMETHEUS. 1. É cabível 

o arquivamento de Inquérito Policial instaurado para apurar prática do crime de falsidade ideológica consistente na inserção de dados falsos no Sistema 

DOF, em Jaru/RO, tendo em vista que, segundo informação da Procuradora da República oficiante, o Auto de Infração do IBAMA, que ensejou a 

instauração da presente investigação, deverá ser abarcado em nova metodologia de trabalho, idealizada pelo MPF e Polícia Federal, consubstanciada no 

Projeto Prometheus, que reunirá os dados contidos em diversos autos de infração lavrados pelo IBAMA, para análise conjunta, com objetivo de 

correlacionar dados e viabilizar, de forma mais eficaz, a investigação dos responsáveis pelas fraudes e demais crimes. 2. Prescindível a comunicação do 

representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. DPF-OPE-00035/2018-INQ - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE 

SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 602 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CAÇA. 1. Não 

é cabível o arquivamento de inquérito policial, para apurar o crime de caça ilegal de animal silvestre (seis tucanos), bem como porte ilegal de arma de 

fogo de uso permitido, supostamente cometido por indígena da etnia Wajãpi, residente na Guiana Francesa, ocorrido em Oiapoque/AP, tendo em vista 

que (i) a prática da caça não pode ser caracterizada para subsistência, já que o infrator recebia benefício financeiro para a aquisição de alimentos; (ii) há 

nos autos indícios de autoria e materialidade suficientes ao oferecimento de denúncia e adoção das medidas civis cabíveis à reparação do dano ambiental 

ocasionado, conforme corroborado pela autoridade policial. 2. Prescindível a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas 

hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento, com a remessa dos 

autos a 6ª CCR para ciência. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento 

no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para ciência, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 41) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM Nº. DPF-TAB/AM-00091/2014-INQ - 

Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1806 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento quanto ao crime previsto no art. 29, caput, da Lei nº 9.605/98 e homologação 

do declínio de atribuições quanto ao delito capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do declínio de atribuição, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 08105.000555/97-46 - Relatado por: Dr(a) FATIMA 

APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1777 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ZONA 

COSTEIRA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA. 1. Não é cabível o arquivamento de Inquérito Civil instaurado, em 1997, para apurar possíveis 

irregularidades relativas à construção da Avenida da Folia, na Praia do Icaraí, em Caucaia/CE, tendo em vista que há necessidade de se oficiar ao órgão 

ambiental a fim de que este informe sobre a remoção de possíveis estruturas remanescentes, bem como outras medidas necessárias à recuperação da área 

degradada. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000063/2017-10 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do 

Voto Vencedor: 1759 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO DA LAVRA. 
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1. É cabível o arquivamento de Inquérito Civil instaurado, a partir de representação, para apurar danos decorrentes de suposta exploração clandestina de 

areia no Riacho de Santa Maria, entre os municípios baianos de Brumado e Aracatu, ocorrida no ano de 2016, em local de propriedade não identificada, 

tendo em vista que, mesmo após vistoria do INEMA, não foi possível identificar nenhum ponto de extração de areia no local. 2. Representante comunicado 

acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001848/2018-13 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1844 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. 

- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.002414/2016-61 - Relatado por: Dr(a) FATIMA 

APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1701 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FAUNA 

SILVESTRE. CADA STRO DE CRIADORES AMADORISTAS. SISPASS. DECLARAÇÃO FALSA. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil 

instaurado para apurar possível fraude em sistema de controle de fauna - SISPASS, com informações falsas sobre fuga de duas aves, no Município de 

Fortaleza/CE, tendo em vista que, considerando as informações prestadas pelo IBAMA por meio do Ofício nº 404/2018/SUPES-CE, restou demonstrada 

a suficiência da medida adotada pelo órgão ambiental, consistente na aplicação de multas de R$ 6.000,00 e de R$ 500,00, de modo que alcançados o 

caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação n. 01-4ªCCR. 2. É dispensada a comunicação do representante acerca da 

promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 

arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.000323/2014-54 - Relatado por: Dr(a) 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1762 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ARQUIVAMENTO. 

EMPREENDIMENTOS COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). 1. É cabível o arquivamento de procedimento instaurado para apurar se empreendimentos 

autorizados a funcionar pela CNEN encontram-se devidamente licenciados pelo IBAMA, no âmbito da PR-Espírito Santo/Serra, tendo em vista que: (i) 

segundo informações do IBAMA, com a publicação da Instrução Normativa n.º 19/2018-IBAMA, os empreendimentos analisados foram dispensados da 

obrigatoriedade de se submeterem ao licenciamento ambiental perante o IBAMA; e (ii) foram adotadas as providências necessárias para a regularização 

dos empreendimentos com autorização vencida perante a CNEM. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 

procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 47) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001925/2013-52 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA 

DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1744 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL (PARNA). INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE (ICMBIO). OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta ocupação 

irregular de aproximadamente 41 (quarenta e um) hectares de área no interior do PARNA Chapada dos Guimarães, decorrente de venda ilegal de lotes, 

tendo em vista que: (i) a questão foi alvo dos processos administrativos n.º 02097.000039/2011- 91 e n.º 02097.000044/2011-02, no âmbito do ICMBio, 

bem como de interdito proibitório e ação inominada, em âmbito judicial; (ii) na seara criminal, o fato foi objeto do inquérito policial n.º 477/2013, para 

verificação de possível prática dos delitos previstos no art. 20 da Lei 4.947/1966 e/ou art. 171, §2º, I e §3º, do Código Penal, restando arquivado em 

virtude de prescrição; e (iii) consoante a última manifestação nos autos, o ICMBio informou que, em junho de 2013, houve demolição das casas no 

supracitado local. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 

3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 1.21.000.002153/2015-

09 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1664 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados 

pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 49) 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001528/2018-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE 

SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 973 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 

AMBIENTAL. PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS - IGAM. 

1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em procedimento instaurado a partir de ofício circular da 4ª CCR sobre o Projeto "Transparência 

das Informações Ambientais", para acompanhar o nível de transparência do Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM, tendo em vista que: (i) há 

interesse federal direto no controle das informações referentes à gestão dos recursos hídricos e de bacias hidrográficas que compõem corpos hídricos da 

União; e (ii) há interesse estratégico de concentração de esforços institucionais, consubstanciados nesta Ação Coordenada de iniciativa do MPF, na 

garantia de atendimento à Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), especialmente em questões socioambientais e de gestão dos recursos hídricos 

de âmbitos nacional. 2. Voto pela não homologação do declínio de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000062/2007-73 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto 

Vencedor: 1808 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. RF FSA. MUNICÍPIO DE ALÉM 

PARAÍBA/MG. ROTUNDA DE VILA LAROCA. IPHAN. AUSÊNCIA DE VALOR CULTURAL. TOMBAMENTO MUNICIPAL. 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a possível lesão ao patrimônio cultural no Município de Além Paraíba/MG, especificamente à 

rotunda de Vila Laroca, imóvel ocupado pela extinta RFFSA, tombado em âmbito municipal, tendo em vista que, após o retorno dos autos em diligência 

(433ª Sessão Ordinária - 4ª CCR), verifica-se que: (i) o IPHAN manifestou-se pela ausência de interesse na proteção específica do bem em âmbito federal, 

acrescida do fato de que há rotunda semelhante preservada a poucos quilômetros de Além Paraíba, servindo como testemunho da época; e (ii) a atribuição 

para atuação é do MPE, que já interpôs ação civil pública, ora em fase de execução, visando à recuperação da área. 2. Dispensada a comunicação do 

representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 

homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 51) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 

1.22.005.000130/2019-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1668 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio 

de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG Nº. 

1.22.023.000286/2017-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1662 – Ementa: 
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INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 1. É cabível o arquivamento de 

Inquérito Civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais e demais irregularidades decorrentes de extração irregular de minérios, em Araçuaí/MG, 

tendo em vista que, após vistoria pela Polícia Militar de Minas Gerais, não foi possível identificar extração não autorizada de minérios na área em questão. 

2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 4º, inc. VI, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela 

homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 

1.22.024.000165/2014-02 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1663 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTO USO IRREGULAR POR EMPREGADA PÚBLICA DE 

LABORATÓRIO PRIVADO NAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA. MATÉRIA AFEITA À 5ª CCR. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição 

a 4ª CCR para homologar arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto ato de improbidade administrativa praticado por empregada da 

EMBRAPA, consistente em fazer funcionar o laboratório privado AgroGenética nas instalações da Empresa Pública, bem como vender serviços na área 

de atuação desta. 2. A necessidade de licenciamento ambiental para as atividades do laboratório privado AgroGenética vem sendo apurada nos autos do 

I C 1.22.000.001195/2013-15, cujo arquivamento não foi homologado por esta 4ª CCR, ante a necessidade de diligências, nos termos do Voto nº 

274/2019/4ª CCR, 545ª Sessão Ordinária. 3.Voto pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com a remessa dos autos à origem, 

tendo em vista que a 5ª CCR já exerceu sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 

não conhecimento do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-

PA Nº. 1.23.001.000097/2019-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1722 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. Sem prejuízo, destaque-se que o Colegiado da 4ª CCR, conforme orientação n° 2 aprovada em sua 509ª Sessão 

Ordinária, de 23 de agosto de 2017, deliberou pela aplicação imediata da Resolução n° 174/2017 do CNMP, de modo que é dispensável o encaminhamento 

de notícia de fato e de procedimento administrativo para homologação desta Câmara, com exceção dos casos expressos na própria Resolução n° 174/2017 

do CNMP. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000296/2010-79 - Relatado por: Dr(a) 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 8322 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 

IGARAPÉ. CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO. RETIRADA DO MATERIAL. REGENERAÇÃO NATURAL. 1. É cabível o arquivamento de 

inquérito civil instaurado, a partir de representação, para apurar a construção de barramento no Igarapé do Canacupá e possíveis ilícitos ambientais no 

Lago do Macupixi, no Município de Alenquer/PA, tendo em vista que, após o retorno dos autos em diligência (523ª Sessão Ordinária), para que o 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alenquer (representante) juntasse aos autos elementos probatórios da manutenção do barramento 

no Igarapé do Canacupá, observa-se que, passado um ano do ofício expedido ao representante, este quedou-se silente, devendo prevalecer a informação 

da Secretaria de Meio Ambiente do Pará que atestou a retirada do material que compunha o barramento e afirmou que o longo tempo decorrido permitiu 

a regeneração natural dos eventuais danos ambientais. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, 

parágrafo 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 56) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.003.000333/2017-13 - Relatado por: Dr(a) FATIMA 

APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1812 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. 1. Não é 

cabível o arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a destruição de 8,75 (oito vírgula setenta e cinco) hectares de 

floresta nativa, objeto de especial proteção, sem prévia autorização do órgão competente, em Uruará/PA, tendo em vista que: (i) a extensão de área 

desmatada não é irrelevante, descaracterizando seu uso para subsistência; e (ii) há, nos autos, indícios de autoria e materialidade suficientes ao 

oferecimento de denúncia ou à propositura de ação civil pública, visando a reparação do dano ambiental provocado. 2. Voto pela não homologação do 

arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos 

do voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000521/2010-50 - Relatado por: Dr(a) FATIMA 

APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1741 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 

MINERAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil 

instaurado para apurar possíveis irregularidades na concessão de títulos para a exploração de recursos minerais em áreas da Reserva Extrativista Acaú- 

Goiana, unidade de conservação situada nos limites do Estado da Paraíba, tendo em vista que após a expedição de Recomendação pelo MPF, a 

Superintendência do DNPM na Paraíba comunicou a abertura de procedimento administrativo para a caducidade dos títulos minerários que interferiam 

com área da RESEX Acaú-Goiana, bem como que havia sido providenciado o bloqueio da área da RESEX no seu sistema de georreferenciamento, 

impedindo qualquer concessão para as áreas da Reserva Extrativista, de modo que foram retificadas as poligonais dos Processos nº 805.923/1974, nº 

840.263/1982 e nº 840.120/1983, e quanto ao Processo nº 846.699/2011, ele estaria na fase de requerimento de pesquisa, de modo que não oferece risco 

de dano a área que já se encontra bloqueada no sistema de georreferenciamento da ANM. 2. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 58) 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001449/2017-54 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI 

– Nº do Voto Vencedor: 1695 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 59) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 

1.25.000.000816/2014-12 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1751 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO PARCIAL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMEN TO AMBIENTAL. INSTALAÇÕES RADIOATIVAS E NUCLEARES. 

PARANÁ. COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). IN 19/2018-IBAMA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. CONVERSÃO 

PARCIAL DO ARQUIVAMENTO EM DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. É cabível o arquivamento parcial de inquérito civil instaurado, a partir de 

ofício do GT Energia Nuclear, para verificar se as instalações radioativas e nucleares localizadas no Estado do Paraná possuem, além das licenças 

concedidas pela CNEN, a respectiva licença ambiental, tendo em vista que: (i) após o retorno dos autos em diligência determinada na 465ª SO - 4ª CCR, 

o IBAMA afirmou que há uma única instalação radioativa classificada como sendo o Tipo 1 enquadrada no licenciamento ambiental federal (Cyclopet 

Radiofarmacos Ltda.) e que essa empresa já solicitou a licença de operação; ( i i ) assim, deverá ser instaurado PA de acompanhamento até a expedição 

da mencionada licença pelo IBAMA. 2. Com relação às demais instalações radioativas e nucleares localizadas no Estado do Paraná, verifica se que a a 

Instrução Normativa n.º 19/2018-IBAMA excluiu a obrigatoriedade dessas instalações submeterem-se ao licenciamento ambiental perante o IBAMA, o 

que não dispensa, contudo, a necessidade de licença perante órgãos de outras esferas federativas, razão pela qual o arquivamento deverá ser convertido 
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em declínio de atribuições parcial, com a remessa dos autos ao MPE. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 

procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação parcial do arquivamento com relação à empresa Cyclopet Radiofarmacos 

Ltda., com a determinação de instauração de PA de acompanhamento e, com relação às demais instalações, recebo a promoção de arquivamento como 

declínio e, no mérito, voto pela homologação parcial do declínio de atribuições. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 60) PROCURADORIA 

DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.005809/2018-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do 

Voto Vencedor: 1736 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, 

nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.005811/2018-

18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1747 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.005813/2018-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA 

APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1749 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República 

oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 

data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 63) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS Nº. 1.29.011.000081/2019-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE 

SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1615 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela 

homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 

colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001351/2019-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº 

do Voto Vencedor: 1666 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento , nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. Devolvam-se os autos à origem. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 

o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA REPUBLICA 

- RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.002251/2018-61 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 497 – 

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO. 

1. Não é cabível o arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 63 da Lei 

nº 9.605/98, consistente em pendurar enorme bandeira no paredão rochoso situado aos pés do Corcovado (Rio de Janeiro), alterando o aspecto de local 

especialmente protegido por lei, de autoria sabida, em razão do seu valor paisagístico, sem autorização do órgão competente, tendo em vista que, segundo 

a promoção de arquivamento, "Vários arbustos e árvores foram danificados durante esse processo, além das perfurações no costão rochoso para colocação 

de estruturas para o topo da bandeira ficar retilínea", e que não constam, nos autos, as providências criminais adotadas com vistas à responsabilização do 

infrator. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 

1.30.001.003219/2017-12 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1810 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. BEM IMÓVEL. 1. É cabível o arquivamento de 

inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade no projeto de construção de arena esportiva no Clube de Regatas Flamengo (CRF) com 

possível ameaça ao Espelho d""água Da Lagoa Rodrigo de Freitas, bem tombado nacional (BTN) pelo IPHAN, tendo em vista que: (i) o projeto do 

empreendimento foi aprovado com as considerações de impactos sobre o BTN pelo IPHAN; (ii) não restou comprovado qualquer indício de irregularidade 

acerca do projeto do empreendimento; (iii) em virtude da não realização da obra no prazo de dois anos, a aprovação foi automaticamente cancelada. 2. 

Prescindível a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 

de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000091/2015-45 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 

1716 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 68) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.001307/2017-52 - Eletrônico 

- Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1682 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados 

pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.002.000047/2013-54 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE 

SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1694 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela 

homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA 

CATARINA Nº. 1.33.000.000412/2018-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 

1628 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 

1.33.003.000064/2014-98 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1641 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar 

nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 72) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.001389/2005-05 - Relatado por: Dr(a) 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1652 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da 

República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão 

realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 73) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000226/2017-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1642 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ZONA COSTEIRA. SANEAMENTO. EFLUENTES. 1. É cabível o arquivamento de Inquérito 

Civil instaurado para apurar dano ambiental ocasionado pela instalação de sistema experimental de tratamento de esgoto na localidade da Prainha, em 
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Laguna/SC, tendo em vista que: (i) o Município demonstrou o acatamento da recomendação do ICMBio, referente a retirada das estruturas do local; e 

(ii) quanto ao lançamento de efluentes, tal matéria está sendo tratada no bojo de outro procedimento que visa acompanhar a implantação de Estação de 

Tratamento de Esgoto. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 4º, inc. VI, da Resolução nº 87/2010 do 

CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 74) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECO-SC Nº. 

1.33.010.000088/2016-10 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1635 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MAFRA-SC Nº. 1.33.011.000042/2016-91 - 

Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1763 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93, voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 76) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001856/2019-77 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA 

BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1029 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS-

TRATOS. ANIMAL DOMÉSTICO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada para apurar a suposta 

prática do delito de maus-tratos a 01 (um) cachorro de grande porte que estaria sendo mantido em um pequeno espaço de um apartamento, sem a devida 

alimentação e limpeza do local, uma vez que o animal não se encontra incluído na lista daqueles ameaçados de extinção, tampouco é oriundo de área 

pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em rios federais e das terras indígenas, dentre outros, 

nos termos do Enunciado n. 50-4ªCCR. 2. É atribuição do MPF a persecução penal de crime cometidos contra a fauna quando: (i) o espécime estiver 

ameaçado de extinção; (ii) quando oriundo de área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em 

rios federais e das terras indígenas, dentre outros; ou (iii) haver elementos nos autos de que a conduta revele caráter transnacional. 3. Voto pela 

homologação de declínio de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.003029/2019-18 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1802 – Ementa: PROCEDIMENTO 

INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. SISTEMA DE CADASTRO DE CRIADORES 

AMADORISTAS DE PASSERIFORMES (SISPASS). INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. OPERAÇÃO FIBRA. 1. É cabível o arquivamento 

de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o lançamento de 1 (uma) operação eletrônica supostamente fraudulenta referente à 

inserção de anilha no plantel do criador e 1 (uma) operação eletrônica, também em tese fraudulenta, correspondente à alteração de dados de passeriformes 

e de anilhas, todas no SISPASS, verificadas em razão da "Operação Fibra", uma vez que, considerando as informações prestadas, restou demonstrada a 

suficiência da medida adotada pelo órgão ambiental, de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos termos da 

Orientação nº 1 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 

público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP 

Nº. 1.34.004.000873/2018-86 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1795 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000023/2014-

12 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1648 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados 

pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 80) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP Nº. 1.34.010.000427/2018-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1783 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. FLORA. 1. É cabível o arquivamento de 

inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental decorrente da supressão de vegetação nativa localizada em área de preservação permanente, 

sendo 1,25 hectare em estágio médio de sucessão de regeneração e 0,38 hectare em estágio pioneiro de sucessão de regeneração, às margens do Rio 

Mogi- Guaçu, tendo em vista que não foi possível apurar a autoria do ato em tela, não sendo possível determinar quem de fato causou o dano. 2. 

Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 

homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 81) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-

SP Nº. 1.34.012.000515/2016-11 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1775 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ORLA MARÍTIMA DO MUNICÍPIO 

DE PRAIA GRANDE. QUIOSQUES. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 1. É cabível o arquivamento de 

procedimento destinado a apurar ocupação irregular em área de preservação permanente na orla marítima do Município de Praia Grande/SP, consistente 

no funcionamento de quiosques particulares sem prévia licitação, tendo em vista que: (i) todos os quiosques que ainda estavam em funcionamento foram 

desocupados e a SPU já efetivou a transferência da gestão da orla marítima para o Município de Praia Grande, conforme extrato publicado no D.O.U. 

de25/7/2017; (ii) a reurbanização da orla, objeto de TAC, está em curso, com licitação em andamento para a ocupação regular dos novos quiosques; e 

(iii)eventuais pendências relativas a débitos pretéritos pela ocupação da área federal é matéria de interesse direto da União, passível de cobrança por seus 

procuradores e pelos meios próprios, inexistindo atribuição ministerial para tal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 

instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 

nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 82) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000119/2015-56 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA 

BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1780 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação 

do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.001025/2018-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – 

Nº do Voto Vencedor: 1784 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 



DMPF-e Nº 125/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 4 de julho de 2019 Publicação: sexta-feira, 5 de julho de 2019 11 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

CAXIAS-MA Nº. DPF/CAX-0009/2015-IPL - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1675 – Ementa: 

INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. MEDIDAS CÍVEIS. 1. É cabível o arquivamento de inquérito 

policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 44 da Lei nº 9.605/98 em virtude da extração ilegal de areia no leito do Rio 

Parnaíba, zona rural do Município de Duque Bacelar/MA, tendo em vista que: (i) a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada pela prescrição, 

nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal; e (ii) em cumprimento ao disposto no Enunciado nº 56 - 4ª CCR, deixa-se de pleitear a reparação 

do dano pois o caminhão não foi efetivamente carregado com a areia extraída, motivo pelo qual não há dano a ser quantificado e/ou reparado. 2. Voto 

pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT Nº. 

DPF/ROO-00037/2018-INQ - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1786 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar 

nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 86) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO Nº. JF/GOI/PE-INQ-0816061-57.2017.4.05.8300 - Relatado por: Dr(a) 

DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1803 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República 

oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada 

nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 87) PRR/1ª REGIÃO 

- BRASÍLIA Nº. TRF1/DF-0003561-73.2015.4.01.3902-RSE - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 154 – 

Ementa: MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DESISTÊNCIA POR MEMBRO DO MPF DIVERSO DAQUELE QUE INTERPÔS O RECURSO. DESIGNAÇÃO DE NOVO MEMBRO 

PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. 1. Trata-se de ação penal pública incondicionada, em que foi interposto recurso em sentido 

estrito contra a decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo MPF, pela suposta prática do crime descrito no artigo 50-A da Lei n. 9.605/98 

(desmatamento de 81,26 ha). 2. O membro do Parquet federal que foi intimado para apresentar as razões requereu a desistência do recurso. 3. O TRF/1ª 

Região determinou que fosse oferecida as razões ou designasse outro Procurador da República para fazê-lo, nos termos do art. 576 CPP. 4. O princípio 

da indisponibilidade, que decorre da obrigatoriedade da ação penal, se aplica também à fase recursal na hipótese em que se interposto recurso pela 

acusação, dele não poderá o Ministério Público desistir, por inteligência do artigo 576 do Código Processual Penal. 5. Voto pela devolução dos autos à 

instância de origem, para que seja designado outro membro e oferecida as razões recursais de apelação, dando ciência da decisão ao TRF/1ª Região, à 

PRR/1ª Região e ao Procurador da República oficiante, com as homenagens de estilo. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 

1.14.000.000681/2018-01 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1594 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. 

- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 89) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001520/2015-83 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 

– Nº do Voto Vencedor: 1781 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000768/2016-06 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1613 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, inc. IV, 

da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA Nº. 1.14.010.000028/2019-03 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1672 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 92) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.003182/2017-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 

VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1163 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. 

MINERAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em Inquérito Civil instaurado para apurar danos ambientais decorrentes de 

atividade de mineração realizada nas proximidades do Rio Poti, em Quiterianópolis/CE, tendo em vista que: (i) o referido corpo hídrico banha os Estados 

do Piauí e Ceará; e (ii) de acordo com a Constituição Federal, art.20, III, são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de 

seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 

como os terrenos marginais e as praias fluviais. 2. Voto pela não homologação do declínio de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 

o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 93) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 1.15.003.000289/2017-13 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 

Vencedor: 1630 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE 

Nº. 1.15.005.000101/2015-47 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1607 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE MANGUEZAL. CARCINICULTURA. 1. Tem atribuição 

o MPF para atuar em inquérito civil instaurado para apurar suposta supressão de vegetação de manguezais, em Amontada/CE, tendo em vista que a 

SEMACE (Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Estado do Ceará) informou a ocorrência de dano ambiental em área de mangue, devido à 

instalação de empreendimentos da atividade de carcinicultura, o que deve ser apurado em âmbito federal, por se tratar de bem tutelado pela União. 2. 

Voto pela não homologação do declínio de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 

homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE 

GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001118/2014-79 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1667 – Ementa: Acolhendo 

os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. 1.18.002.000183/2015-

48 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1608 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 97) 
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PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.004646/2018-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 

VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1647 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO 

IRREGULAR. 1. É cabível o declínio de atribuições de procedimento preparatório instaurado para apurar danos ambientais decorrentes de extração 

mineral irregular, desenvolvida no Município de Nova Lima/MG, tendo em vista que o caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses de atribuição 

federal constantes no Enunciado nº 7 da 4ª CCR, devendo a investigação prosseguir, portanto, no âmbito do Ministério Público Estadual. 2. Prescindível 

a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 

declínio de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 98) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000010/2019-

19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1614 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados 

pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 99) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000198/2018-14 - Eletrônico - Relatado 

por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1103 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 

RECURSOS HÍDRICOS. SANEAMENTO. EFLUENTES. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Não é cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para 

apurar os danos ambientais decorrentes da não conclusão das obras relativas ao sistema de esgotamento sanitário e do possível lançamento de esgoto "in 

natura" diretamente no Rio Grande (Lago da Represa de Furnas), pelo município de São José da Barra/MG, tendo em vista que: (i) apesar da elaboração 

do projeto executivo para as obras de saneamento básico, objeto do IC nº 1.22.004.000168/2008-28, o Município não logrou concluir as obras financiadas 

pela FUNASA, existindo diminuta parcela do esgoto de um bairro da cidade sendo tratado antes do descarte no rio, e risco significativo de perda dos 

investimentos feitos, além do dano ambiental; e (ii) há necessidade de diligências para verificar a existência do dano ao erário e quantificar o grau de 

contaminação por efluentes sem tratamento despejados no corpo hídrico, em decorrência do atraso das obras. 2. Voto pela não homologação do 

arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos 

do voto do(a) relator(a). 100) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000329/2015-11 - 

Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1818 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 

FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. ENTORNO DE NASCENTE. 1. É cabível o arquivamento de 

inquérito civil instaurado para apurar possível dano ambiental decorrente da destoca de árvores nativas de pequeno porte e construção de dois tanques 

escavados em área de proteção permanente, em Guapé/MG, tendo em vista que, em se tratando de área de assentamento concedida pelo INCRA, a 

beneficiária do lote foi notificada e já executou o Projeto Técnico de Recuperação da Flora (PTRF), a fim de promover a reparação dos danos ambientais; 

e (ii) o acompanhamento da regeneração da área de preservação será promovido pelo INCRA. 2. É dispensada a comunicação do representante acerca da 

promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 

arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 

voto do(a) relator(a). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS-MG Nº. 1.22.006.000022/2019-15 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1634 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE 

ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NOTÍCIA DE FATO. MEIO AMBIENTE. 

MINERAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato autuada para apurar eventual prática irregular de garimpo 

no Rio Abaeté, no Município de São Gonçalo do Abaeté/MG, tendo em vista que: (i) inexiste qualquer das hipóteses previstas no Enunciado nº 7- 4ª 

CCR a justificar a atuação do MPF no âmbito cível; e (ii) na seara criminal, foram instaurados notícia de fato criminal e inquérito policial para apuração 

da materialidade e da autoria delitiva (1.22.006.000002/2019-44). 2. Voto pela homologação do declínio de atribuições ao MPE, com remessa dos autos 

à Procuradora geral da República, a quem compete dirimir o conflito de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 102) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.024.000414/2018-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 

Voto Vencedor: 1819 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, 

nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA 

Nº. 1.23.002.000328/2010-36 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1837 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. PAC CIDADES HISTÓRICAS. AÇÕES DE ACESSIBILIDADE. ÓBIDOS/PA. 1. É cabível 

o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a implementação de ações de acessibilidade em sete monumentos históricos no Município de 

Óbidos/PA tendo em vista que: (i) o IPHAN noticiou que as ações se inseriam no âmbito do PAC Cidades Históricas; (ii) após mais de oito anos de 

tramitação, observa-se que as obras não se efetivaram a contento por motivos alheios às pretensões dos órgãos envolvidos; (iii) a sustação do repasse de 

verbas, objeto de convênio com o IPHAN, decorreu de supostas irregularidades da administração municipal anterior, já em devida apuração; e (iv) as 

informações da Prefeitura dão conta de que estão sendo envidados os esforços devidos para a obtenção de recursos hábeis à continuidade das obras. 2. 

Dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 

de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a remessa dos autos a 5ª CCR para o eventual exercício de sua atribuição revisional. 

- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, 

remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 104) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000095/2019-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1671 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 

à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPUBLICA - 

PARAIBA Nº. 1.24.000.001096/2016-10 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1650 – Ementa: Acolhendo 

os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 106) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB Nº. 1.24.004.000024/2018-79 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1587 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela 

Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 107) 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.005800/2018-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 

– Nº do Voto Vencedor: 1740 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 
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arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 108) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 

1.25.000.005803/2018-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1742 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar 

nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 109) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.005805/2018-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1738 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 

à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 110) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.000.001174/2011-99 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 

Vencedor: 1820 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL COMPLEMENTAR (RIMAC). EMPREENDIMENTO ESTALEIRO. AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (CPRH). 1. É 

cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado com o objetivo de analisar o RIMAC, encaminhado pela CPRH, do empreendimento Estaleiro Naval 

Construtac - expansão do Porto SUAPE, em Pernambuco, tendo em vista que a obra de expansão do porto pretendida teve o seu processo de licenciamento 

ambiental arquivado, consoante informações da CPRH, não chegando o empreendimento a ser efetivamente instalado. 2. Determinou-se a instauração de 

procedimento preparatório com a finalidade de apurar a degradação de área de mangue causada pela empreendedora, bem como elucidar a inexistência 

de pagamento de dívida ao órgão ambiental. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BALSAS-MA Nº. 1.27.002.000138/2017-46 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1788 

– Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 

62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 112) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 

1.28.000.000593/2015-62 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1757 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.000.000212/2009-60 - Relatado por: 

Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1811 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção irregular de 

imóvel em alvenaria medindo 60m², em Área de Preservação Permanente (APP), às margens do rio Mampituba, Capão da Canoa/RS, tendo em vista que 

já foi removida, com a retirada dos entulhos, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul e da 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM). 2. Prescindível a comunicação do representante acerca da promoção de 

arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3.Voto pela homologação do arquivamento. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000271/2016-67 - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1698 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 

à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 115) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000287/2016-70 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1622 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL PÙBLICO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ASSENTAMENTO DO INCRA. 1. É cabível o arquivamento de 

Inquérito Civil instaurado para acompanhar as medidas de controle ambiental adotadas pelo INCRA no Projeto de Assentamento Capela, em Capela de 

Santana/RS, tendo em vista que o instrumento mais adequado para o acompanhamento da questão é o Procedimento Administrativo. 2. Prescindível a 

comunicação do representante, uma vez que a demanda permanecerá sob acompanhamento do MPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS Nº. 1.29.003.000123/2018-84 - Eletrônico - 

Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1639 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador 

da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão 

realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 117) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO-RS Nº. 1.29.008.000461/2016-12 - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1197 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. ÁREA 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RIO URUGUAI. ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012. 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os danos causados à vegetação de preservação permanente às margens do Rio Uruguai por 

proprietário e/ou posseiro de duas propriedades rurais em São João Mirim, Garruchos/RS, tendo em vista que: (i) o relatório de fiscalização apontou a 

existência de 01 (uma) edificação de madeira construída a cerca de 80 metros da margem do Rio Uruguai em propriedade rural de 0,03 módulos fiscais 

e 01 (uma) edificação de madeira, medindo 48m², construída a 60 metros do Rio Uruguai em propriedade rural de 0,05 módulos fiscais, sobre as quais 

incide o contido no § 1º, do art. 61-A, do Código Florestal; (ii) as propriedades encontram-se regularmente registradas no Cadastro Ambiental Rural - 

CAR, com etapa de Regularização Ambiental, que prevê, entre os seus requisitos, que seja firmado termo de compromisso por imóvel rural com 

mecanismos de controle e acompanhamento da recomposição, recuperação e regeneração ambiental; e (iii) foi determinada a instauração do Procedimento 

Administrativo - PA n. 1.29.010.000166/2018-71 para acompanhar o Programa de Regularização Ambiental - PRA, no Rio Grande do Sul, 

especificamente as tratativas entre o Órgão Ambiental e os proprietários das áreas consolidadas a fim de celebrar o Termo de Regularização Ambiental. 

2. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 

DE RESENDE-RJ Nº. 1.30.008.000159/2018-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1829 – 

Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE. 1. É cabível o arquivamento de Procedimento Preparatório instaurado para apurar dano ambiental referente ao início de processo de 

aterramento em área de preservação permanente, de domínio incerto, no interior da APA da Serra da Mantiqueira, em Resende/RJ, tendo em vista que, 

após vistoria, o órgão ambiental informou que a área se encontra sem uso, e em processo de recuperação natural, não sendo necessária nenhuma medida 

a não ser o monitoramento da área. 2. Prescindível a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 

de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
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homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA 

ALDEIA Nº. 1.30.009.000084/2017-63 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1730 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVILPÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ORLA DE PRAIA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. É cabível o arquivamento de 

inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ambientais em decorrência da ampliação das instalações de quiosques, por meio de tenda móveis 

situados na orla da praia do Peró, em Cabo Frio/RJ, tendo em vista que: (i) a instalação das tendas não causaria danos ambientais, uma vez que estas são 

móveis, segundo o INEA; (ii) o INEA e o MPE/RJ não se insurgiram contra as instalações das tendas, sendo autorizadas pela Prefeitura Municipal de 

Cabo Frio (PMCF). 2. Prescindível a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento 

de ofício ou remessa de órgão público. 3.Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 120) PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000118/2011-95 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 

– Nº do Voto Vencedor: 1836 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SANEAMENTO. 

EFLUENTES. RESÍDUOS SÓLIDOS. HOSPITAL. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar a ausência de licença 

ambiental e o consequente não gerenciamento de resíduos de serviços prestados pelo Hospital Jardim Amália, em Volta Redonda/RJ, tendo em vista que, 

de acordo com as informações do INEA, as desconformidades ambientais inicialmente detectadas no hospital, precipuamente referente à ausência de 

programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS) e lançamento de esgoto in natura no Rio Paraíba do Sul, foram sanadas, resultando 

na emissão de LO (IN033622), em 9/3/16. Consoante as últimas vistorias do órgão ambiental, o sistema de tratamento de esgoto implantado encontra-se 

operando normalmente e as condicionantes da licença vêm sendo cumpridas. 2. Determinou-se a instauração de novo procedimento a fim de se exigir 

medida de compensação ambiental pelo funcionamento irregular do hospital, sem licença ambiental e adequado sistema de esgotamento sanitário, até o 

ano de 2016. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto 

pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 

1.30.017.001094/2013-93 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1637 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 122) PRR/2ª REGIÃO - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.020.000336/2013-72 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 

Voto Vencedor: 1713 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. PREVENÇÃO DE DESASTRES 

NATURAIS. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar a estrutura e providências adotadas pelo Município de 

São Gonçalo/RJ para a prevenção de desastres naturais, tendo em vista que não se vislumbrou omissão dos órgãos locais de atuação nos diversos 

mecanismos para a prevenção de desastres, pois o Município apresentou: (i) ações e exemplos de intervenções de contenção de encostas, salvo as que 

ainda dependem de ação conjunto do Estado do Rio de Janeiro; (ii) inventário dos movimentos de massa e enchentes, plano de contihngência, carta 

geotécnica de aptidão urbana com análise de risco associado a escorregamentos; e (iii) indicativos das demais medidas concretas adotadas e esclareceu 

que o plano de contingência é atualizado anualmente, quando são contatados todos os órgãos vocacionados para os respectivos termos. 2. Voto pela 

homologação do arquivamento, determinando-se a instauração de Procedimento Administrativo (PA) para acompanhamento contínuo das ações de 

prevenção de desastres naturais adotadas pelo Município de São Gonçalo/RJ. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000296/2013-45 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1600 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 124) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000299/2018-

73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1794 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados 

pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 125) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000523/2015-78 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 

VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1606 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela 

homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.34.021.000105/2018-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 

Voto Vencedor: 1782 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, 

nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 127) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

Nº. 1.35.000.000627/2017-46 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1791 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados peloa Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO Nº. 1.36.002.000128/2018-82 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1599 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. ARQUIVAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL. BEM ARQUEOLÓGICO. CAVERNA. 1. Tem atribuição o 

Ministério Público Estadual para atuar em procedimento preparatório instaurado para apurar notícia de destruição de cavernas em Natividade/TO, 

decorrente de atividade de mineração, tendo em vista que: ( i ) o empreendimento está regular perante a ANM; e (ii) a atividade minerária não se amolda 

a nenhuma das hipóteses previstas no Enunciado nº 7 da 4ªCCR. 2. É cabível o arquivamento do presente procedimento no tocante aos aspectos de 

proteção ao patrimônio cultural, tendo em vista que o IPHAN, após análise de Projeto de Avaliação de Impactos, manifestou-se favorável à renovação 

das licenças ambientais. 3. Representante cientificado, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 4. Voto pela homologação do 

declínio parcial de atribuições e do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

parcial do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 129) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S 

IPANEM Nº. 1.11.001.000100/2019-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 

1731 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. BARRAGEM. 1. Tem 

atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Notícia de Fato Civil instaurada para apurar a existência de regular licenciamento ambiental e 

observância da legislação pertinente à gestão de risco e segurança física do Açude Goiti, em Palmeira dos Índios/AL, tendo em vista que o referido corpo 

hídrico não é bem federal, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 
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públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Representante não foi comunicado acerca da promoção de declínio de 

atribuições. 3. Voto pela homologação do declínio de atribuições, com recomendação de ciência do representante. - Deliberação: Em sessão realizada 

nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 130) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.000301/2017-13 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

– Nº do Voto Vencedor: 1727 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 131) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 

1.12.000.000386/2019-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1822 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 132) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.000733/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: 

Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1213 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 

MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Notícia de Fato, instaurada, 

a partir de representação, na qual se noticia a inobservância, pelos municípios e Estado da Bahia, da Lei nº11.445/2007, bem como da Lei nº12.305/2010, 

referentes às diretrizes nacionais para o saneamento básico e à política nacional de resíduos sólidos, respectivamente, tendo em vista que tais matérias 

são de incumbência do Distrito Federal e municípios, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 

autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Voto pela homologação do declínio de atribuições, 

com recomendação de ciência ao representante. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 133) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO 

Nº. 1.22.004.000192/2016-77 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1691 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 134) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 

1.22.005.000100/2019-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1677 – Ementa: 

Em que pesem os argumentos invocados pelo Procurador da República oficiante, não é cabível o declínio de atribuições ao MPE, tendo em vista o 

entendimento já consolidado nesta 4ª Câmara de Revisão por meio do Enunciado nº 58-4ª CCR. Assim, voto pela não homologação do declínio de 

atribuições, com o retorno dos autos para prosseguimento, facultando-se, se for o caso, requerer a designação de outro membro para atuar no feito, com 

fundamento na sua independência funcional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 

do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG Nº. 

1.22.012.000284/2015-77 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1306 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. BARRAGEM DE REJEITOS. ACIONAMENTO DE PLANO DE EMERGÊNCIA. 

REMOÇÃO DE MORADORES. TERMO DE ACORDO PRELIMINAR. 1. Não é cabível o arquivamento de inquérito civil que foi desarquivado em 

caráter de urgência ante o acionamento do plano de emergência da barragem de rejeitos de mineração sob responsabilidade da Arcelor Mittal Mineração 

Serra Azul S/A, localizada no Município de Itatiaiuçu/MG, gerando a remoção de cerca de 200 pessoas residentes no povoado de Pinheiros, naquela 

cidade, tendo em vista que, em que pese a celebração de termo de acordo preliminar entre o MPF, MPE/MG e a empresa mineradora para reparação 

emergencial dos atingidos, bem como a determinação do Membro oficiante para instauração de procedimento administrativo visando acompanhar o 

cumprimento das medidas pactuadas no acordo, faz-se necessária a realização de novas diligências no sentido de (i) demonstrar nos presentes autos as 

medidas que já estão sendo executadas no intuito de promover a reparação emergencial dos atingidos, incluindo, necessariamente, as providências já em 

andamento no bojo do referido Termo de Acordo Preliminar (TAP), bem como (ii) informar acerca das ações já implementadas ou encaminhadas para 

restabelecer a segurança da referida barragem de rejeitos, considerando que a mesma encontra-se em listagem de barragens emitida pela Agência Nacional 

de Mineração (ANM), em 2019, que não emitiram declaração de condição de estabilidade. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 136) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000051/2010-50 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 

DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1442 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. PATRIMÔNIO 

CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. REDE FERROVIARIA (RFFSA). 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 

inquérito civil, instaurado para verificar o estado de conservação de bem da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), notadamente localizado no 

Município de Ouro Fino/MG, tendo em vista: (i) a ausência de valor histórico e cultural em nível nacional que justifiquem a atribuição do MPF, pois o 

imóvel não foi considerado de grande relevância histórica para a memória ferroviária nacional, conforme informações do IPHAN; (ii) a tramitação de 

inquérito civil relativo ao mesmo objeto, no MP/MG, em Ouro Fino. 2. Prescindível a comunicação do representante acerca da promoção de 

arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do declínio de atribuições. 

- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 137) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000098/2019-53 - Eletrônico - Relatado 

por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1528 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. 1. É cabível o 

arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 38, caput, da Lei n° 9.605/98, referente a 

conduta de destruir 10 ha de floresta nativa em reserva florestal pertencente ao 52° Batalhão de Infantaria e Selva, sem autorização do órgão competente, 

no Município de Marabá/PA, tendo em vista que a pretensão punitiva do Estado, em relação ao tipo penal enquadrado, se encontra fulminada pela 

prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. 2. É dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, 

nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação 

de instauração de procedimento específico para apuração das medidas cíveis cabíveis ou justificativa razoável para não o fazer. - Deliberação: Em sessão 

realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 138) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000263/2017-03 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 

DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1339 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. 

MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. É cabível o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado, a 

partir de ofício encaminhado pelo IBAMA, para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, decorrente da destruição de 

32,35 (trinta e dois vírgula trinta e cinco) hectares de floras nativa na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente, no 

Município de Santarém/PA, tendo em vista que: (i) o IBAMA informou que a área é considerada de agricultura familiar e que a infração foi cometida em 
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razão de subsistência pessoal e familiar; e (ii) o ato se encontra amparado pela excludente de tipicidade prevista no artigo 50-A, §1, da Lei 9.605/1998, 

considerando informação do IBAMA de que a área em questão sequer atinge dois módulos fiscais. 2. Voto pela homologação do arquivamento. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 139) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000487/2017-87 - Eletrônico - Relatado por: 

Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1676 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador 

da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em 

sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 140) 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.005801/2018-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 

COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1743 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela 

homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 141) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA 

Nº. 1.25.000.005806/2018-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1746 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 

1.25.003.001851/2016-91 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1814 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARNA/IGUAÇU. CORREDOR DA 

BIODIVERSIDADE. 1. É cabível o arquivamento de Inquérito Civil instaurado para apurar danos ambientais ao Corredor da Biodiversidade, em Santa 

Terezinha de Itaipu/PR, tendo em vista que, após vistoria, o ICMBio não verificou nenhuma irregularidade. 2. Prescindível a comunicação do 

representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 1.25.008.000179/2019-19 - Eletrônico - Relatado 

por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1754 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000272/2018-75 - Eletrônico - 

Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1720 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados 

pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 145) PROCURADORIA DA REPUBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.002446/2017-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 

CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1841 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 

à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.002528/2018-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 

NETO – Nº do Voto Vencedor: 1582 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação 

do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 147) PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO 

SUL Nº. 1.29.000.001930/2012-59 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA TO – Nº do Voto Vencedor: 1789 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 148) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO-RS Nº. 1.29.008.000467/2016-

81 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1195 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). CONSTRUÇÃO 

IRREGULAR. RIO URUGUAI. ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os danos 

causados à vegetação de preservação permanente às margens do Rio Uruguai por proprietário e/ou posseiro de fração de terra na localidade de Faixinal, 

zona rural do Município de Garruchos/RS, tendo em vista que: (i) o imóvel em apreço possui uma área de 0,1079 módulos fiscais, construído a 30 (trinta) 

metros da borda do Rio, o relatório de fls. 03/04 apontou a existência de 01 (uma) edificação de madeira, com área útil de 135 m², construída cerca de 30 

metros da margem do Rio Uruguai, em imóvel rural com o total de 2,1586 hectares (fl. 131), incidindo no § 1º, do art. 61-A, do Código Florestal; (ii) a 

propriedade rural encontra-se regularmente registrada no Cadastro Ambiental Rural - CAR, com etapa de Regularização Ambiental, que prevê, entre os 

seus requisitos, que seja firmado termo de compromisso por imóvel rural com mecanismos de controle e acompanhamento da recomposição, recuperação 

e regeneração ambiental; e (iii) foi determinada a instauração de Procedimento Administrativo - PA n. 1.29.010.000166/2018-71 para acompanhar o 

Programa de Regularização Ambiental - PRA, no Rio Grande do Sul, especificamente as tratativas entre o Órgão Ambiental e os proprietários das áreas 

consolidadas a fim de celebrar o Termo de Regularização Ambiental. 2. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 

nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 149) PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001419/2019-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

– Nº do Voto Vencedor: 1801 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 150) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000250/2014-21 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 

Vencedor: 1632 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 151) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC 

Nº. 1.33.005.000437/2013-20 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1700 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 152) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000128/2016-

72 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1765 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 
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invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 

 

ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA 

Procurador Regional da Republica 

 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI 

Procurador Regional da Republica 

 

DARCY SANTANA VITOBELLO 

Subprocurador-Geral da Republica 

 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Subprocurador-Geral da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00317308-2019| 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 9, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

Composição de Grupo de Trabalho 

 

A 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhes 

são conferidas no artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e em conformidade com a Portaria 4ª CCR Nº 3 de 15 de 

fevereiro de 2013, que dispõe sobre os Grupos de Trabalho instituídos no âmbito da 4ª CCR, 

 

RESOLVE: 

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de vagas para atuação no Grupo de Trabalho Segurança em Barragens da 

4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto deste edital é o preenchimento, por membro do Ministério Público Federal, de vagas a composição do Grupo de Trabalho 

Segurança em Barragens da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para atuação como membros titulares. 

 

2. OBJETIVOS DO GRUPO DE TRABALHO 

2.1 As tragédias de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais, em 2015 e 2019 respectivamente, chamam a atenção para a gravidade 

do problema da segurança de barragens no país. Mas é forçoso reconhecer que estes não são episódios isolados e tampouco novidade. Em 2003, o 

rompimento da barragem da Cataguazes Papel, com o despejo de 1,4 bilhões de litros de lixívia negra, deixando 600 mil pessoas sem água. Em 2007, o 

rompimento da barragem de Miraí, com o derramamento de 2 milhões de litros de lama de bauxita, 1.200 casas atingidas e mais de 4.000 pessoas 

desalojadas. Em 2009, o rompimento de barragem de finos de carvão, na mina Cruz de Malta, em Santa Catarina, comprometendo as águas do rio Mãe 

Luzia. Em 2014, o rompimento de barragem de finos de carvão, na mina 3G, em Santa Catarina, com grave comprometimento das águas do rio Tubarão 

e da fauna e flora aquáticas. E, em 5 de fevereiro de 2016, o rompimento de barragem de mineração de areia, em Jacareí/SP, comprometendo as águas 

do rio Paraíba do Sul. 

2.2 Nesse sentido, focado em uma atuação nacional no âmbito da segurança de barragens, voltado ao desenvolvimento de 

procedimentos de enfrentamento de catástrofes como as já ocorridas e, sobretudo, das ações preventivas que podem vir a evitá-las, o grupo de trabalho 

terá como objetivo a elaboração de roteiro, com três protocolos de atuação: o primeiro preventivo, para orientar a avaliação prévia das questões 

relacionadas a segurança das barragens; o segundo de atuação emergencial, para quando for atestado a existência de um problema sério a ser enfrentado; 

e o terceiro para subsidiar a atuação após eventual rompimento dessas instalações. 

 

3. INSCRIÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 As inscrições poderão ser feitas até o dia 19 de julho de 2019, mediante o envio de e-mail para 4ccr-asscoor@mpf.mp.br com 

pequeno relato de como o membro pretende abordar a questão no GT, bem como o relato se possui alguma experiência prática ou acadêmica no tema. 

3.2 O GT Segurança em Barragens terá prazo de duração de 12 meses. 

3.3 As atividades do GT terão caráter eminentemente prático, diretamente relacionadas ao tema e à atuação dos procuradores. 

3.4 Consiste em produto final do GT, o manual de atuação mencionado no item 2.2 deste edital, que fará parte da série de publicações 

da 4ª CCR – Manuais de Atuação. 

3.5 Constitui indicadores do GT a apresentação dos relatórios anuais de cumprimento de seus objetivos. 

3.6 Entende-se por roteiro de atuação o documento que, após contextualizar determinado fato de atribuição do MPF, forneça 

informações e diretrizes, não vinculantes, a serem adotadas pelo Membro para atingir os fins buscados pela Instituição. 

3.7 As Reuniões do GT serão realizadas preferencialmente por meio de videoconferência ou outros recursos tecnológicos que 

permitam a comunicação à distância. 

3.7 Os casos omissos serão solucionados pelo Coordenador da 4a CCR. 

 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da república 

Coordenador da 4ª CCR  
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00018806-2019| 

PORTARIA Nº 30, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

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

especial, nos termos dos artigos 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos dispositivos 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 CMNP n.º 

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

CONSIDERANDO as designações realizadas por meio da Portaria PRE/SP nº 55, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 

28/12/2018); 

CONSIDERANDO a documentação encaminhada pela E. Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo por meio do Ofício nº 

0035/2019 – EL (PRR3ª-00018356/2019), recebidos nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 26/06/2019; 

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 oficiar na condição de Promotor Eleitoral Titular (biênio 2019/2021) perante a zona eleitoral indicada, a partir de 01/07/2019, 

inclusive, o seguinte Promotor de Justiça: 

 

ZE MUNICÍPIO PROMOTOR (A) ELEITORAL CARGO OCUPADO NO MP-SP 

263ª SANTO ANDRÉ  
JOSÉ LUIZ SAIKALI  

12º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO 

ANDRÉ  

 

Os efeitos desta Portaria passam a existir a partir da data de início do respectivo período de designação. 

Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça deste Estado e ao Exmo. Sr. Presidente do e. Tribunal 

Regional Eleitoral/SP. 

Publique-se no D.J.E e no DMPF-e. 

Disponibilize-se, no site oficial desta Procuradoria Regional Eleitoral/SP (www.presp.mpf.mp.br), a lista atualizada com o nome de 

todos os Promotores Eleitorais Titulares em exercício. 

São Paulo, 2 de julho de 2019. 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES 

Procuradoria Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00018811-2019| 

PORTARIA Nº 31, DE 2 DE JULHO 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-00018358/2019 e PRR3ª-00018360/2019), recebidas nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 28/06/2019; 

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 

083ª PALMITAL  RAFFAELE DE FILIPPO FILHO  20 a 30 

368ª ILHA SOLTEIRA  EDUARDO MARTINS BOIATI  1 a 29 

368ª ILHA SOLTEIRA  GLAUCO SOUZA AZEVEDO  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 

018ª BANANAL LISTER CALDAS BRAGA FILHO  14 a 17 

018ª BANANAL PEDRO FERNANDES CASTELO MACIEL  18 a 19 

031ª CAFELÂNDIA ELIANA KOMESU LIMA  1 a 9, 11, 13 a 25 e 27 a 30 

031ª CAFELÂNDIA EZEQUIEL VIEIRA DA SILVA  10 e 12 
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ZONA LOCAL PROMOTOR (A) SUBSTITUTO (A) JUNHO/2019 

031ª CAFELÂNDIA BRUNA DA COSTA NAVA ZAMBON  26 

036ª CANANÉIA  RAFAEL TSUGUIO BERNHARDT HAYASHI  1 a 16 e 18 a 30 

036ª CANANÉIA  RENATA PIRES SMITH DA SILVA  17 

040ª CATANDUVA  ELI ROBERTO COSTA NEVES BUCHALA  10 a 19 

088ª PEREIRA BARRETO  REGISLAINE TOPASSI  1 a 30 

106ª RANCHARIA  RAFFAELE DE FILIPPO FILHO  1 a 19 

131ª SÃO ROQUE  WASHINGTON LUIZ RODRIGUES ALVES  5 a 28 

159ª DUARTINA  LUIZ CARLOS GONÇALVES FILHO  3, 10, 17 a 18 e 24 a 25 

159ª DUARTINA  HERCULES SORMANI NETO  4 a 9 e 11 a 16, 19 a 23 e 26 a 28 

171ª MONTE AZUL PAULISTA  FERNANDA GOMEZ DAMICO  1 a 5, 7 a 10, 12 a 24, 26 a 27 e 

29 a 30 

171ª MONTE AZUL PAULISTA  HERBERT WYLLIAM VITOR DE SOUZA OLIVEIRA  6 

171ª MONTE AZUL PAULISTA  RENATO GONÇALVES AZEVEDO  11 

171ª MONTE AZUL PAULISTA  WILLIAM DANIEL INACIO  25 

171ª MONTE AZUL PAULISTA  BRUNO PAIVA TILELLI DE ALMEIDA  28 

179ª CATANDUVA  HELOISA GASPAR MARTINS TAVARES  1 a 4, 6 a 11, 13 a 24 e 28 a 30 

179ª CATANDUVA  MARCOS ANTONIO LELIS MOREIRA  5, 12 e 26 

179ª CATANDUVA  RENATA SANCHES FERNANDES  25 e 27 

184ª TUPÃ MARCELO BRANDÃO FONTANA 19 a 27 

184ª TUPÃ RODRIGO DE ANDRADE FIGARO CALDEIRA  28 

246ª SÃO PAULO - SANTO AMARO SALMO MOHMARI DOS SANTOS JUNIOR  24 a 30 

263ª SANTO ANDRÉ  JOSÉ LUIZ SAIKALI  15 a 30 

275ª CAMPINAS  VALCIR PAULO KOBORI  27 a 30 

295ª PERUÍBE  LUCAS MOSTARDO DE OLIVEIRA  3 a 15 

295ª PERUÍBE  EDSON TONINI OLIVEIRA  16 a 28 

330ª TEODORO SAMPAIO  DANIEL HENRIQUE SILVA MIRANDA  17 a 18 

330ª TEODORO SAMPAIO  DANIEL TADEU DOS SANTOS MANO  19 

330ª TEODORO SAMPAIO  VICTOR RIBEIRO TRAVAIN  20 a 28 

352ª SÃO PAULO – ITAIM PAULISTA OSIAS DAUDT  24 a 30 

419ª ITAQUAQUECETUBA  DANIELA VIDAL MILIONI GONÇALVES  5 a 14 

 

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) 

TITULARFERNANDO PEREIRA DA 

SILVA  

JUNHO/2019 

080ª OLÍMPIA  SYLVIA LUIZA DAMAS PRESTES 

RIBEIRO  

12 e 28 

089ª PIEDADE  PATRICIA MANZELLA TRITA  28 

101ª PRESIDENTE PRUDENTE  GABRIEL LINO DE PAULA PIRES  28 

126ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  RODRIGO VENDRAMINI  3 e 28 

351ª SÃO PAULO – CIDADE ADEMAR FERNANDO PEREIRA DA SILVA  18 a 19, 24 e 27 

396ª JACAREÍ  FERNANDO CEZAR BOURGOGNE 

DE ALMEIDA  

14, 27 e 28 

 

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-00013613-2019| 

PORTARIA Nº 1, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

1ª CCR. ATO ADMINISTRATIVO. Vícios Formais da Sentença. Sentença que 

concedeu a reforma de ALTAIR RODRIGUES REIS, AO POSTO DE 3º 

SARGENTO, COM OS PROVENTOS DO RESPECTIVO POSTO. 

VIABILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM PROVA FALSA. 

REPRESENTADO DENUNCIADO COMO INCURSO NOS DELITOS 

TIFICADOS NOS ARTIGOS 251, CAPUT, E § 3º C/C ART. 9º, INCISO III, 

ALÍNEA “a”, C/C ART. 53, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 

CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 1.29.008.000471/2018-10 EM 

INQUÉRITO CIVIL. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pleo artigo 129 da Constituição da República, e 

CONSIDERANDO que o artigo 129, II e III, da Constituição Federal estabelece serem funções institucionais 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” e “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”; 

CONSIDERANDO que o artigo 6º, XIV, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 

“promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto: a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas; b) à ordem econômica e financeira; c) 

à ordem social; d) ao patrimônio cultural brasileiro; e) à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação; f) à probidade 

administrativa; e g) ao meio ambiente;”; 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir do encaminhamento de informações acerca do 

recebimento de Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar em face de Altair Rodrigues Reis, como incurso nos art. 251, caput, e § 3º c/c art. 9º, 

inciso III, alínea “a”, c/c art. 53, caput, todos do Código Penal Militar; 

CONSIDERANDO que deve ser verificada a viabilidade de manejo de ação rescisória com fulcro no disposto no art. 966, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, em face de acórdão que, confirmando sentença proferida nos autos da ação 2004.71.02.006372-4, condenou a União a 

proceder na reforma de Altair Rodrigues Reis, no posto de 3º Sargento, com os proventos respectivos de tal posto, a contar da data da sua exclusão do 

serviço ativo, qual seja, 13.05.2003; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de 

eventuais providências judiciais ou extrajudiciais; 

RESOLVE, com base no art. 6º, VII, alínea “d” da Lei Complementar nº 75/93, e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, por meio da presente PORTARIA, diante do que preceitua o art. 4º, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, 

INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema único, em razão do deliberado na presente Portaria; 

b) comunicação, pelo Sistema Único, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins dos arts. 6º e 

16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2006, acerca da presente instauração de inquérito civil; 

c) designação da servidora Aline Cirilo Klentz, como secretária, para fins de auxiliar na instrução do presente IC; 

d) expedição de ofício a 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar em Santa Maria/RS, para o fim de que seja concedido 

acesso à integralidade dos autos da Ação Penal Militar n. 7000106-97.2018.7.03.0303; 

e) expedição de ofício ao Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS, requisitando cópia integral dos autos da ação n. 

2004.71.02.006372-4 (RS), movida por Altair Rodrigues Reis em face da União. 

Publique-se também na forma do que preceitua o art. 4º, inciso VI e art. 7º, § 2º, I e II, da Resolução º 23, de 17 de setembro de 2007, 

do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 

Porto Alegre-RS, 4 de julho de 2019. 

 

MAURÍCIO PESSUTTO 

Procurador Regional da República  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00033233-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 2 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 

129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a defesa de 

interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União 

(LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando que, embora encerrado o prazo de tramitação deste procedimento, ainda não foi possível concluir sua instrução. 
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RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório nº 1.13.000.001538/2018-65 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade 

de apurar possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico nº 07/2018, realizado para aquisição de asfalto pela 21ª Companhia de Engenharia de Construção, 

em São Gabriel da Cachoeira/AM. 

Publique-se a Portaria. 

 

JÚLIA ROSSI DE CARVALHO PONCHIADO 

Procurador da República 

Em substituição ao titular do 6ºOfício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PRM-TFF-AM-00001924-2019| 

PORTARIA N° 14, DE 5 DE OUTUBRO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, com fundamento nos arts. 129, III, da 

Constituição Federal e o art. 7.º, I da Lei Complementar n.º 75/93, 

CONSIDERANDO a competência do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das populações indígenas 

e minorias, bem como a competência da Justiça Federal para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, nos termos dos arts. 5.º, III, alínea “e”, 

e 6.º, VII, alínea “c”, e XI, da Lei Complementar n.º 75/93, e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a carta dos indígenas da Aldeia Taquarazinho, do Povo Apurinã, no Município de Tapauá/AM, onde relatam 

problemas relacionados à saúde, educação e saneamento básico. 

RESOLVE instaurar, de ofício, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, definindo como objeto: Apurar problemas enfrentados pelos 

indígenas da Aldeia Taquarizinho, em Tapauá/AM, referente à saúde, educação, abastecimento de água e saneamento básico. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 

1) seja providenciada a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados do Sistema Único, bem como, em até 10 (dez) 

dias, a comunicação da 6.ª Câmara de Coordenação e Revisão desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação desta portaria no Diário 

Oficial, nos termos dos arts. 6.º e 16 da Resolução CSMPF 87/06; 

  2) reitere-se o Ofício nº 042/2018/2ºOFÍCIO-PRM-TEFÉ/AM, devendo conter a advertência de que a falta injustificada e o 

retardamento nas requisições do Ministério Público implicarão na responsabilidade de quem der causa, nos termos do art. 8º, §3º da Lei Complementar 

nº 75/93, com a adoção das medidas judiciais cabíveis. 

 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 

Procurador da República 

 Em substituição ao titular do 2.º Ofício 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-CFR-BA-00002681-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

Notícia de Fato n°. 1.14.004.000185/2019-90. Natureza: Tutela Coletiva. Órgão 

Revisor: 5ª CCR 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas 

pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal 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 e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, "a", "b" e "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 

administrativa e que o art. 6º, XIV, "f", da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 

necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar eventuais ilícitos decorrentes do(s) contrato(s) de gestão de saúde firmado(s) entre a 

CIDADE COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (CNPJ 13.753.836/0001-09) e os municípios de 

Retirolândia/BA, Santaluz/BA, Valente/BA; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 

Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art. 4º, 

I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a Conversão em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de 

convicção acerca da matéria versada, devendo o cartório desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em livro próprio, autuá-la, afixá-

la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007; 

Objeto da investigação: apurar eventuais ilícitos decorrentes do(s) contrato(s) de gestão de saúde firmado(s) entre a CIDADE 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (CNPJ 13.753.836/0001-09) e os municípios de Retirolândia/BA, 

Santaluz/BA, Valente/BA; 
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Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 

o seu transcurso. 

 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-CFR-BA-00002704-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

Natureza: Tutela Coletiva. Órgão Revisor: 5ª CCR 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas 

pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal 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 e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, ¿a¿, ¿b¿ e ¿d¿, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 

administrativa e que o art. 6º, XIV, ¿f¿, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 

necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de o “Município de Retirolândia. Apuração de possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 

08-15/2016 e na execução dos contratos decorrentes do certame, conforme Relatório de Auditoria nº 4005 do SUS”; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 

Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art. 4º, 

I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de 

convicção acerca da matéria versada, devendo o cartório desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em livro próprio, autuá-la, afixá-

la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007; 

Objeto da investigação: “Município de Retirolândia. Apuração de possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 08-15/2016 e na 

execução dos contratos decorrentes do certame, conforme Relatório de Auditoria nº 4005 do SUS”; 

Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 

o seu transcurso. 

 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00005173-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 3 DE JULHO 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 1.14.004.000178/2019-98 foi instaurada visando apurar representação formulada por 

Ivan Araújo Barreiros, Vereador do Município de Piritiba, narrando irregularidades em contrato firmado pela Municipalidade com a Empresa Onix 

Empreendimentos Ltda.-EPP, consistentes em fraudes na licitação realizada (Pregão Presencial n° 17/2017), superfaturamento, superlotação e falta de 

manutenção nos ônibus escolares. 

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. 
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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. 

 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00002298-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

Procedimento nº 1.14.010.000078/2019-82. Converto o presente procedimento 

em Inquérito Civil Público para apurar suposta ocupação irregular em área da 

União por indígenas, sem anuência do IPHAN, às margens do Rio Caraíva. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO ser função institucional 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 (CF/88 art. 129, I); 

CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 

CONSIDERANDO o que consta no procedimento nº 1.14.010.000078/2019-82; 

RESOLVE: 

I. Converto o presente procedimento em Inquérito Civil Público para apurar suposta ocupação irregular em área da União por 

indígenas, sem anuência do IPHAN, às margens do Rio Caraíva. 

II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 

a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 4ªCCR; 

b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 

de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

III – Nomear a servidora SCHEYLA CARINE DE MENDONÇA OLIVEIRA, ocupante do cargo de técnico administrativo, nos 

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 

atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 

IV – Cumpram-se as seguintes diligências preliminares: 

a) expeça-se ofício ao ICMBio, FUNAI, município de Porto Seguro e Associação Caraíva Viva para que se manifestem sobre os 

fatos, bem como, para que individualizem os ocupantes irregulares; 

b) fazer referência simples do procedimento com o auto judicial mencionado pelo IPHAN na representação; 

V – Após, nova conclusão. 

 

ANDRE LUIS CASTRO CASELLI 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00004943-2019| 

PORTARIA N° 36, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

  1.15.003.000119/2019-92 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, CONSIDERANDO 

a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) as atribuições elencadas no art. 8º, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do MPF; 

c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 

e) o trâmite do procedimento extrajudicial com os seguintes dados: 

“Notícia de Fato nº 1.15.003.000007/2019-31, 

Objeto: investigar supostos desvios de recursos do SUS, no âmbito da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a partir de pagamentos 

indevidos – através de supersalários - ao Centro de Nefrologia Sobralense Ltda, 

f) que, no despacho que deflagrou a presente notícia de fato, consta o seguinte: informação sobre o pagamento pela Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral (SCMS), apenas no mês de junho de 2018, de R$ 201.991,19 ao Centro de Nefrologia Sobralense Ltda; a contratação de médicos 

por intermédio de pessoa jurídica mais parece uma manobra para beneficiar esses profissionais, em detrimento do investimento de ações que deveriam 

beneficiar os usuários do SUS, por meio da ampliação dos serviços e melhoria de sua qualidade; o médico LUIZ DERWAL SALLES JUNIOR, sócio do 

Centro de Nefrologia Sobralense, cumpre carga horária de 92 horas semanais (sendo que destas, 47 horas semanais são na SCMS, 20 horas semanais na 

Clínica Dom Odelir e 5 horas semanais no HCOR); a citada pessoa jurídica recebe R$ 10.000,00 mensais atinentes a um contrato de 80 parcelas, das 

quais 9 foram pagas; em 27/06/2013, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e o Centro de Nefrologia Sobralense firmaram “CONTRATO DE 

PARCERIA EMPRESARIAL” tendo por objeto a realização de parceria para prestação de serviços nefrológicos em área externa ao hospital, nela 

incluindo-se o atendimento a SUS, PARTICULARES, CONVÊNIOS E PLANOS DE ATENDIMENTO (Parágrafo segundo da cláusula terceira), após 

a publicação da Portaria 100% SUS; contudo, em razão do DISTRATO DO AJUSTE em 14/09/2017, a SCMS comprometeu-se a pagar o valor de R$ 

800.000,00 ao CENESE, sem qualquer fundamento jurídico; 
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g) que, dos achados registrados pelo DENASUS no Relatório de nº 17779, fruto de auditoria nos serviços voltados aos portadores de 

Doença Renal Crônica da Santa Casa e de sua filial Clínica Dom Odelir, que acompanha o despacho já referido, destaca-se o seguinte: 1) reúso de 

dialisadores e linhas arteriais e venosas descartáveis na Clínica Dom Odelir, tendo sido encontrado um capilar (com inscrição, no rótuLo, de uso único – 

PROIBIDO REPROCESSAR), com o nome do paciente F. A. R. L., sendo reprocessado, em contrariedade ao que preceituam os arts. 26, 27, I, da RDC 

nº 11/2014 (Constatação 500683); 2) cruzamento de fluxo de material estéril e não estéril na sala de processamento de capilaresna SCMS e na clínica 

Dom Odelir, contrariando o art. 18, III, §2º, da RDC nº 11/2014 (Constatação 500688); 3) os serviços de hemodiálise da SCMS e da Dom Odelir não 

realizam condutas adequadas para reprocessamento, não observando o número de reúso dos dializadores, em afronta ao §2º do art. 29 da RDC nº 11/2014 

(Constatação 500674); 4) incompatibilidade entre as informações de profissionais no CNES e a escala dos médicos nefrologistas da Clínica Dom Odelir, 

uma vez que os médicos de CRM 16585, 16388 e 15820 não estão cadastrados no SCNES, ao passo que o de CRM 2601, embora esteja cadastrado no 

SCNES, não consta na escala. Em resposta, a clínica confirmou a irregularidade, ao alegar que o médico João Batista Evangelista Júnior (CRM 2601), 

citado no CNES, tem sua participação “não ligada à escala de plantão”, atuando como “orientador sênior” do serviço (Constatação 500728); 5) existência 

de turnos sem a cobertura de enfermeiro na Clínica Dom Odelir, sendo constatado oproblema em outubro/2017, no terceiro turno dos dias 2 a 6, 9, 12 a 

13, 23 a 27 e 30, em contrariedade ao art. 15 da Lei nº 7.498/86 (Constatação 500730); 6) os profissionais psicólogo, nutricionista e assistente social, que 

compõem a equipe mínima dos serviços auditados, não desenvolvem atividades de forma sistemática (Constatação 500733); 7) precariedade do estado 

de conservação das poltronas das salas de hemodiálise da SCMS e da CDO (Constatação 500700); 8) os erviços de hemodiálise da SCMS e da CDO não 

executam de forma sistemática os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva das máquinas de hemodiálise e equipamentos (Constatação 

500723); 9) a análise de prontuários evidencia que a SCMS e a CDO não estão realizando os exames periódicos trimestrais, semestrais e anuais, como 

exige o inciso IV do art. 9º da Portaria GM/MS 389/2014 (Constatação 500744); 10) os prontuários dos pacientes atendidos na SCMS e na CDO não se 

constituem em documento único, havendo dois prontuários para cada paciente (Constatação 500738); 11) os serviços de hemodiálise da SCMS e da CDO 

não mantêm anexados aos prontuários os instrumentos previstos nas normas do SUS para o correto faturamento dos procedimentos, como a 1ª via do 

laudo médico para emissão de APAC, a 3ª via da solicitação de medicamentos excepcionais e a Ficha de Controle de Frequência Individual de Tratamento 

Dialítico - CFID (Constatação 500749), 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de delimitar, em toda a sua extensão, os fatos narrados na representação, determinando-se 

de imediato a adoção das seguintes providências: 

1) contato com o 1ª Ofício desta PRM, solicitando que informe o resultado das diligências determinadas no Despacho 813/2019 (NF 

1.15.003.000062/2019-21), relacionadas ao Centro de Nefrologia Sobralense Ltda, juntando-se aos presentes autos a documentação que eventualmente 

tenha sido fornecida, inclusive quanto ao rastreamento patrimonial de LUIZ DERWAL SALLES JUNIOR (CPF: 413.864.183-15) e PAULO ROBERTO 

SANTOS (CPF: 746.162.187-49); 

2) a realização de consulta no CNES, juntando-se aos presentes autos arquivo PDF (converter planilha) contendo os vínculos ativos 

e os que constam no histórico fornecido, relacionados aos médicosLUIZ DERWAL SALLES JUNIOR (CPF: 413.864.183-15) e PAULO ROBERTO 

SANTOS (CPF: 746.162.187-49); 

3) a solicitação de pesquisa à ASSPA sobre os vínculos de LUIZ DERWAL SALLES JUNIOR (CPF: 413.864.183-15) e PAULO 

ROBERTO SANTOS (CPF: 746.162.187-49) no CNIS; 

4) ofício à JUCEC, requisitando em 20 dias cópia dos contratos sociais e aditivos do Centro de Nefrologia Sobralense (CNPJ n. 

02.446.323/0001-39); 

5) oficiar ao DENASUS, requisitando cópia dos papéis de trabalho da Auditoria que resultou no Relatório nº 17779; 

6) oficiar à Santa Casa, requisitando que remeta as seguintes informações e/ou documentos: documentos comprobatórios (notas 

fiscais, recibos, etc.) dos serviços prestados pelo Centro de Nefrologia Sobralense (CNPJ 02.446.323/0001-39) em decorrência dos contratos; documento 

comprobatório dos montantes mensais e global pagos em decorrência desses contratos e do acordo feito nos distratos, discriminando (e explicando) as 

rubricas integrantes da remuneração mensal e justificando o item contratual que fundamenta a existência de cada rubrica; informe o quanto foi pago 

mensalmente e o total, em decorrência dos contratos e distratos; informe como é/era realizada a prestação de contas, indicando os documentos exigidos; 

justifique a razão pela qual, no distrato realizado no dia 14/9/2017 entre a Santa Casa e o Centro de Nefrologia Sobralense, estipulou-se no §3º da 

CLÁUSULA PRIMEIRA que aquela pagaria a este a importância de R$ 800.000,00, dividido em 80 parcelas de R$ 10.000,00, devendo dizer se esse 

valor corresponde a serviços EFETIVAMENTE prestados pelo centro, os quais devem ser comprovados ao MPF, ou se esse montante destinou-se a outro 

título; esclareça a diferenças entre os; 

8) agende-se data para a oitiva de Vicente de Paulo Teixeira Pinto, Diretor do DEPE, e de Audísio de Almeida Aguiar, Diretor 

Financeiro da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, pessoas que assinaram os distratos anexados aos autos. 

Promova a Secretaria as medidas de praxe, inclusive quanto à publicação e informação à Câmara de Coordenação e Revisão. 

Cumpra-se. 

 

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00035960-2019| 

PORTARIA Nº 144, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como no art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a denúncia de irregularidades na emissão de diplomas pela instituição Kurius, localizada em Maranguape/CE. 

CONSIDERANDO a necessidade de dar seguimento às investigações ao procedimento 1.15.000.003585/ 2018-79, DETERMINA: 

1. Converter o PP em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa e número de autuação. 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva. 
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3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, §1º, I, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal. 

 

RICARDO MAGALHÃES DE MENDONÇA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00025984-2019| 

PORTARIA Nº 43, DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

a) CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III da Constituição Federal); 

b) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; bem como a defesa dos bens, 

direitos e interesses coletivos, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da Constituição Federal, e art. 5º, III, alínea e, da Lei 

Complementar nº 75/1993); 

c) CONSIDERANDO ser o procedimento administrativo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, 

de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II, da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 

Público); 

RESOLVE, por meio da presente portaria, INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com tema “Acompanhar e 

fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas voltadas à seara prisional, notadamente a ausência/construção de casas de albergado ou outro 

estabelecimento similar, a fim de atender às regras do regime aberto trazidas pela Lei de Execuções Penais, no Estado do Espírito Santo." 

FICA DETERMINADO, ainda: 

i) sejam providenciadas as anotações e registros pertinentes, sobretudo no Sistema Único, em razão do quanto deliberado na presente 

Portaria; 

ii) seja dada a publicidade prevista no artigo 9º da Resolução CNMP n. 174/2017, comunicando-se à Procuradoria Federal dos Direitos 

do Cidadão (artigo 4º , inciso VI, da Resolução CNMP n. 23/2007, e artigo 16, §1o , inciso I, da Resolução CSMPF n. 87/2006). 

 

ELISANDRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00025854-2019| 

PORTARIA Nº 170, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 77 e no parágrafo único do 

art. 79 da LC 75/1993 e, ainda, de acordo com o disposto na Resolução CNMP nº 30/2008 (DJ 27/05/2008) e na Portaria PRE/ES nº 396/2015 (DJE 

23/11/2015), atendendo à indicação feita pela Exma. Sra. Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa deste Estado, por meio do ofício SPGA nº 

22/2019, RESOLVE: 

DESIGNAR o Promotor de Justiça infrarrelacionado para o exercício da função eleitoral no período e localidade especificados abaixo: 

 

ITEM ZONA MUNICÍPIO PERÍODO 
PROMOTOR(A) DE 

JUSTIÇA 
JUSTIFICATIVA  

1 51ª Rio Bananal 
07/06/2019 a 

06/06/2021 

Adriani Ozório do 

Nascimento 

Título de Eleitor: 

13592121422 

Renovação de biênio 

 

Ficam convalidados os atos praticados no período antecedente a esta Portaria. 

Comunique-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRE/ES e ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. 

Publique-se a presente no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/ES e no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 

NADJA MACHADO BOTELHO  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00022101-2019| 

EDITAL Nº 5, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

A COMISSÃO ELEITORAL E APURADORA – CEA, instituída pela Portaria PGR/MPF Nº 423, de 13 de maio de 2019, para o fim 

de realizar a eleição relativa à escolha do Procurador Regional Eleitoral e dos titulares dos Ofícios Regional Eleitoral Adjunto, de Fiscalização Partidária 

e Patrimônio Público Eleitoral, de Contencioso Eleitoral e de Revisão Eleitoral no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos 

termos das Portarias PGR Nº 588, de 3 de setembro de 2003, Nº 89, de 17 de fevereiro de 2016, e Nº 76, de 7 de fevereiro de 2019, faz saber que: 

Art.1º Comunica o deferimento da inscrição da chapa única inscrita para concorrer à eleição de Procurador Regional Eleitoral e dos 

titulares dos Ofícios Regional Eleitoral Adjunto, de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral, de Contencioso Eleitoral e de Revisão Eleitoral 

no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para o biênio 2019/2021, com a seguinte composição: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/5338
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/92481
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
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PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: JURACI GUIMARÃES JÚNIOR 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL ADJUNTO:  HILTON ARAÚJO DE MELO 

PROCURADOR DE FISCALIZAÇÃO PARTIDÁRIA E 

PATRIMÔNIO PÚBLICO ELEITORAL: 

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO 

PROCURADOR DE CONTENCIOSO ELEITORAL:  CAROLINA DA HORA MESQUITA HOHN 

OFÍCIO DE REVISÃO ELEITORAL: JURACI GUIMARÃES JÚNIOR, 

HILTON ARAÚJO DE MELO e 

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO. 

 

MARCÍLIO NUNES MEDEIROS 

Presidente da CEA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00022102-2019| 

EDITAL Nº 6, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL E APURADORA – CEA, instituída pela Portaria PGR/MPF Nº 423, de 13 de maio 

de 2019, para o fim de realizar a eleição relativa à escolha do Procurador Regional Eleitoral e dos titulares dos Ofícios Regional Eleitoral Adjunto, de 

Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral, de Contencioso Eleitoral e de Revisão Eleitoral no âmbito da Procuradoria da República no Estado 

do Maranhão, nos termos das Portarias PGR Nº 588, de 3 de setembro de 2003, Nº 89, de 17 de fevereiro de 2016, e Nº 76, de 7 de fevereiro de 2019, 

considerando os termos do Edital nº 02/2019, de 28/06/2019, publicado na pág. 48 do DMPF-e ADMINISTRATIVO nº 121, de 1º/7/2019, e considerando 

que houve a inscrição de uma única chapa para concorrer aos cargos mencionados, DECIDE: 

I. Declarar prejudicada a votação designada para o dia 4/7/2019, bem como as providências administrativas determinadas pelo art. 2º 

e o prazo de divulgação do resultado previsto no art. 3º, ambos insertos no Edital nº 02/2019. 

II. Proclamar o resultado da eleição, independente de votação, declarando vencedora a única chapa inscrita: 

 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: JURACI GUIMARÃES JÚNIOR 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL ADJUNTO:  HILTON ARAÚJO DE MELO 

PROCURADOR DE FISCALIZAÇÃO PARTIDÁRIA E 

PATRIMÔNIO PÚBLICO ELEITORAL: 

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO 

PROCURADOR DE CONTENCIOSO ELEITORAL:  CAROLINA DA HORA MESQUITA HOHN 

OFÍCIO DE REVISÃO ELEITORAL: JURACI GUIMARÃES JÚNIOR, 

HILTON ARAÚJO DE MELO e 

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO. 

 

Comunique-se o deliberado aos Procuradores da República lotados e em exercício no Estado do Maranhão. 

Encaminhe-se à Chefia da PR/MA para remessa de pedido de nomeação do Procurador Regional Eleitoral e dos Procuradores 

Regional Eleitoral Adjunto, de Fiscalização Partidária e Patrimônio Público Eleitoral, de Contencioso Eleitoral e do Ofício de Revisão Eleitoral, ao 

Procurador-Geral da República. 

 

MARCÍLIO NUNES MEDEIROS 

Presidente da CEA 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-CRA-MS-00005319-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 2 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da República signatária, no exercício da titularidade do 2º 

Ofício da Procuradoria da República de Corumbá/MS, com fulcro nos art. 129, III da Constituição da República e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85, e 

Considerando que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal de 1988, 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 que é função institucional do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos à 

educação, consoante o disposto no art. 5º, II, alínea “d” da Lei Complementar nº 75/93. 

Considerando que incubem ao Ministério Público Federal as medidas necessárias para garantir o respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal (art.2º da Lei Complementar 75/1993); 

Considerando que, nos termos da Constituição Federal, os trabalhadores rurais e urbanos têm direito ao piso salarial proporcional à 

extensão e à complexidade do trabalho (art. 6º, V); 

Considerando que são princípios educacionais, presentes Constituição Federal, 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 o Ofício Circular nº 12/2019/PFDC/MPF, oriundo da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, que encaminhou 

minuta de ofícios a serem expedidos às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e aos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais sobre o 

cumprimento do piso salarial do magistério público da educação básica; 

Considerando que, nos temos do art. 9º da Resolução CNMP 174/2017, o procedimento administrativo será 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; 
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DETERMINA: 

1) a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, nos termos do inciso III do art. 8º e do art. 9º, da Resolução 

CNMP nº 174/2017, vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e eletrônico; 

2) a remessa dos autos ao Setor Jurídico desta PRM, para que proceda aos registros e formalidades pertinentes, anotando na capa dos 

autos e no sistema “Único” e o seguinte objeto: “ PFDC - Ação coordenada PFDC - Cumprimento do piso salarial do magistério público da educação 

básica em Corumbá e Ladário/MS.” 

3) a publicação e comunicação desta instauração à PFDC, para os fins previstos no art. 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017. 

Designo a servidora Isis Larissa Nobrega Macedo, técnica administrativa, para secretariar o presente Inquérito Civil, enquanto estiver 

lotada neste gabinete. 

Como diligência inaugural determino a expedição de ofícios: 

i) às Secretarias Municipais de Educação de Corumbá e Ladário, e à Secretaria Estadual de Educação, solicitando que informem se a 

remuneração dos profissionais do magistério público da educação básica em Corumbá e Ladário está em conformidade com o que estabelece a Lei 

11.738/2008 e, em caso de não cumprimento, quais as providências que estão sendo adotadas. Prazo: 15 (quinze) dias. 

ii) ao Tribunal de Contas do Estado que informe se há complementação do FUNDEB para cumprimento do piso salarial dos 

profissionais do magistério público da educação básica em Corumbá e Ladário. Prazo: 15 (quinze) dias. 

Corumbá, 28 de junho de 2019. 

 

MARIA OLIVIA PESSONI JUNQUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-CRA-MS-00005350-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 3 DE JULHO DE 2019  

 

Procedimento Preparatório nº 1.21.004.000265/2018-20 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 

institucionais previstas no art. 129 da Constituição da República e no art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85, e: 

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado para apurar a prestação de serviços oncológicos pela Santa Casa de 

Corumbá/MS; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal 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 e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ademais, que, nos termos do art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público 

Federal promover ações em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto 

à probidade administrativa, sendo o Parquet para tanto legitimado pelo disposto no art. 17 da Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO o disposto no § 4º do art. 4º da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, segundo o qual: “Vencido o prazo mencionado no § 1º, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a 

respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

CONSIDERANDO, por fim, o vencimento do prazo acima referido e que diligências ainda se fazem pendentes; 

DETERMINO a conversão deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o encaminhamento do feito 

ao setor jurídico desta Procuradoria da República, para registro da presente portaria em livro próprio, autuando-o junto à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, com os documentos anexos, afixando a portaria em local de costume e encaminhando-a para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução 

CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando, ademais, as seguintes informações na capa dos decorrentes autos e no 

Sistema ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal. 

Objeto da investigação: 5ª CCR – Apurar a prestação de serviços oncológicos pela Associação Beneficente de Corumbá, nos aspectos 

qualitativo e quantitativo, e o respectivo custeio dos serviços prestados". 

Como primeira diligência, e em face das respostas apresentadas por meio do Ofício nº 205/2018 (fl. 70 do auto, que deverá seguir 

anexa), solicite-se à Associação Beneficente de Corumbá que: 

a) Tendo em vista a informação de que os profissionais da oncologia clínica e cirúrgica são contratados pela ABC, que encaminhe 

cópias dos contratos de todos os profissionais da oncologia clínica e cirúrgica (médicos, enfermeiros e demais profissionais vinculados à oncologia); 

b) Tendo em vista a informação de que a remuneração dos serviços oncológicos é mensal, que informe como os valores pagos aos 

profissionais são mensurados, de maneira discriminada, encaminhando documentação comprobatória dos pagamentos realizados em 2018 e 2019 aos 

profissionais de saúde. As informações deverão ser encaminhadas de maneira organizada, e não em documentos esparsos. 

c) Tendo em vista que os serviços de oncologia são remunerados de acordo com a previsão contida no Termo de Contratualização, 

que encaminhe o Termo de Contratualização dos anos de 2018 e 2019. 

Solicite-se que esclareça, ainda, se os serviços de oncologia são prestados diretamente pela ABC ou se há pessoa jurídica interposta. 

Outrossim, solicite-se que informe a respeito do cumprimento das metas contratualizadas especificamente para o setor de oncologia, 

de maneira discriminada, inclusive dos procedimentos de diagnóstico (média complexidade ambulatorial). Requisite-se, ainda, que encaminhe 

informações a respeito da quantidade de pacientes que aguardam, hoje, em lista de espera, para a realização de procedimentos de diagnóstico em oncologia 

(média complexidade ambulatorial), encaminhando a documentação comprobatória pertinente. 

Fica designada para secretariar os trabalhos, enquanto vinculada a este Gabinete, a servidora Caroline Guedes Souza, técnica 

administrativa lotada nesta Procuradoria da República. 

Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio do sistema Único. 

 

MARIA OLÍVIA PESSONI JUNQUEIRA 

Procuradora da República 



DMPF-e Nº 125/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 4 de julho de 2019 Publicação: sexta-feira, 5 de julho de 2019 28 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00009646-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Referência: Termo de Ajustamento de Conduta firmado no procedimento 

preparatório nº 1.22.003.000673/2018-54 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, no exercício de suas atribuições institucionais, 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público “a defesa da ordem jurídica, regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da CRFB 1988 e art. 1º da LC n. 75/1993); 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 63/2010  do Conselho Nacional do Ministério Público instituiu nova taxonomia para os 

procedimentos administrativos e extrajudiciais, passando a contemplar a categoria de procedimentos de acompanhamento, a fim de possibilitar a 

padronização entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados, bem como impôs sua adoção a todas as unidades ministeriais; 

CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal, visando a conferir concretude à Resolução CNMP n° 

63/2010, no âmbito do MPF , vem acentuando que, “nos casos de procedimentos administrativos autuados com a finalidade de mero acompanhamento 

de tramitação de feitos judiciais ou extrajudiciais, é necessária a reclassificação no Sistema Único com a indicação do complemento 'acompanhamento'” 

(Ofício n° 152/2013-CMPF, datado de 14 de fevereiro de 2013); 

CONSIDERANDO o previsto na Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, verbis: 

“Art. 8º. O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: 

I- acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; 

(...)”. 

CONSIDERANDO que foi firmado termo de ajustamento de conduta nos autos do procedimento preparatório nº 

1.22.003.000673/2018-54, com a empresa BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, cujo valor fixado na cláusula segunda, item “2.1” 

beneficiou a instituição OBSERVATÓRIO SOCIAL DE UBERLÂNDIA, CNPJ Nº 23.497.346/0001-42; 

CONSIDERANDO que a cláusula que determinou o pagamento de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) em 4 parcelas de R$ 8.250,00 

(oito mil, duzentos e cinquenta reais) ainda está pendente de cumprimento, bem como a respectiva prestação de contas; 

DELIBERA POR: 

1.a instauração de procedimento administrativo de acompanhamento, vinculado à 1ª CCR/MPF, tendo por objeto “REALIZAR O 

ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO NO PP Nº 1.22.003.000673/2018-54, ASSIM COMO A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO ‘OBSERVATÓRIO SOCIAL DE UBERLÂNDIA'”;  

2.após, considerando que a empresa já efetuou o pagamento da primeira parcela em 28/06/2019 e, ainda, que a última parcela vence 

em 30/09/2019, acautelem-se os autos até a referida data; 

3.transcorrido tal lapso temporal sem a manifestação do Observatório Social de Uberlândia, expeça-se ofício solicitando a 

comprovação dos gastos realizados com os recursos recebidos; 

4.Ciência à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, através do Sistema Único. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-DVL-MG-00002630-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 3 DE JULHO 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 é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe, na forma do 

art. 127 da Constituição de 1988 e do art. 1º da Lei Complementar nº 75/93, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 

dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 5º, I, “h” a atribuição do Ministério Público para zelar pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 5º, II, “d” a atribuição do Ministério Público para zelar pela  

observância dos princípios constitucionais relativos à educação; 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerias e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

- FNDE firmaram o termo de compromisso nº 3697/2012, para construção de uma quadra escolar coberta na Escola Estadual Professora Maria Guerra 

em Bom Despacho/MG (obra nº 30214); 

CONSIDERANDO que, mesmo decorridos tantos anos desde a celebração do termo de compromisso, a obra em questão ainda não 

foi finalizada, conforme informações extraídas do SIMEC – Sistema Integrado do Ministério da Educação; 

CONSIDERANDO que, aparentemente, o FNDE tem prorrogado de maneira sucessiva a vigência do referido termo de compromisso, 

sem cobranças mais efetivas para encerramento da obra, o que também se mostra inadequado; 

CONSIDERANDO que tal situação pode acarretar prejuízos à população local, que se vê privada, por longo período, de usufruir dos 

benefícios que resultariam da obra em questão; 

CONSIDERANDO que tal matéria é objeto da notícia de fato nº 1.22.012.000164/2019-01 e que são necessárias mais diligências 

para um adequado desfecho do caso; 
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DECIDE: 

1. instaurar inquérito civil, cujo objeto é a apuração dos fatos acima relatados, com prazo de 1 ano, nos termos do art. 9º da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

2. determinar sejam realizadas as publicações de praxe, no mural desta Procuradoria da República e no Diário do Ministério Público 

Federal Eletrônico, conforme art. 4º, VI da Resolução CNMP nº 23/2007; e 

3. determinar, como providência inicial, a expedição de ofício à Superintendência Regional de Ensino em Pará de Minas/MG, 

conforme minuta. 

 

GUSTAVO DE CARVALHO FONSECA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00009639-2019| 

PORTARIA Nº 46, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

Número:  1.22.003.000628/2018-08 

 

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 

  DECIDE: 

1. converter o procedimento preparatório nº 1.22.003.000628/2018-08 em inquérito civil, com o seguinte objeto: “APURAR 

EVENTUAL CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL, ESPECIALMENTE OVOS, POR PESTICIDAS À BASE DE 

FIPRONIL, ABAMECTINA E SEUS DERIVADOS”; 

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 para publicação pela Divisão de Editoração e Publicação – DIEP/PGR, nos 

termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento; 

4. por fim, mantenha-se os autos acautelados pelo prazo indicado no despacho antecedente (120 dias) para conclusão da perícia objeto 

da Guia SPPEA/PGR nº  001449/2019. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00041437-2019| 

PORTARIA Nº 198, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

(Instauração de Inquérito Civil). Notícia de Fato n.º 1.34.001.006399/2018-26 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão , e; 

CONSIDERANDO a autuação de Notícia de Fato em referência,  a partir de documentos enviados pelo Ministério Público do Estado 

de São Paulo, indicando a ocorrência de possíveis irregularidades em cursos de pós-graduação lato sensu em dermatologia oferecidos pelo Instituto 

Superior de Medicina (ISM) e Faculdade BWS; 

CONSIDERANDO que o prazo de tramitação deste Procedimento já se encontra vencido, e o disposto no artigo 4.º, §§ 1.º e 4.º, e no 

artigo 28 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010; 

DETERMINO a instauração de Inquérito Civil, com o seguinte objeto: 

"apurar possível "venda de diplomas" de cursos de pós-graduação lato sensu em dermatologia oferecidos pelo Instituto Superior de 

Medicina (ISM) e Faculdade BWS". 

DETERMINO, na forma dos artigos 4.º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 2.º da Resolução n.º 

87/2010 do  Conselho Superior do Ministério Público Federal, a autuação desta Portaria e presente Notícia de Fato como Inquérito Civil, 

DETERMINO, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução n.º 87 do CSMPF, o registro e publicação da presente Portaria 

no sistema informatizado de informações processuais (Sistema ÚNICO); 

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 deste inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Após, cumpra-se o despacho em anexo. 

HELDER MAGNO DA SILVA 

 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
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##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00041315-2019| 

PORTARIA Nº 229, DE 1 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando: 

a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG; 

b) o afastamento, por motivo de férias e/ou compensação, dos Promotores de Justiça que oficiam perante as zonas eleitorais abaixo 

especificadas; 

c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do Of.GAB/1956/2019, em que 

afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP. 

R E S O L V E: 

Designar, em complementação à Portaria PRE-MG 228/2019, a Promotora de Justiça indicada para exercer, em caráter de 

SUBSTITUIÇÃO, as atribuições eleitorais do Ministério Público Federal perante as zonas eleitorais especificadas, na forma da tabela abaixo: 

 

Caeté/56.ª ZE Daniza Maria Haye Biazevic 30/05 a 19/06/2019 

 

ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00041498-2019| 

PORTARIA Nº 236, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

(Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil). Procedimento 

Preparatório n.º 1.22.000.004622/2018-21 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, no exercício de suas atribuições, nos termos dos 

artigos 1º e 2º, 5º a 7º, 38 e 41 da Lei Complementar nº 75/93; e Resolução CSMPF nº 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF nº 106/2010; 

CONSIDERANDO a instauração do procedimento preparatório em referência, a partir de representação feita pelo Conselho Regional 

de Psicologia noticiando possíveis irregularidades e violação a direitos humanos na clínica Recomeçar a Vida, no município de Igarapé/MG. 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar diligências complementares à formação de convicção acerca dos fatos no presente 

procedimento preparatório; 

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 4º, §§1º e 4º, e no artigo 28 da Resolução CSMPF nº 87/2006, alterada pela 

Resolução CSMPF mº 106/2010; 

DETERMINA sua conversão em inquérito civil, a fim de atender ao disposto no art. 6º da Resolução nº 87/06 do CSMPF, sejam 

realizados os procedimentos descritos no Anexo I do Ofício Circular nº 11/2013/PFDC/MPF; 

DETERMINA, 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 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 da conversão na capa dos autos e no sistema informatizado desta Procuradoria da República. 

OFICIE-SE: 

a) o Conselho Regional de Psicologia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se tem conhecimento de possíveis adequações 

na clínica, bem como se há previsão para nova vistoria, facultando-lhe apresentar esclarecimentos outros que entender pertinentes; 

b) o médico responsável para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe: 

b.1) se já era responsável pela clínica no momento da vistoria realizada pelo Conselho Regional de Psicologia, e se tem conhecimento 

da presença de receituários médicos no local à época dos fatos; 

b.2) se tem conhecimento da venda, oferecimento ou prescrição de medicamentos psiquiátricos controlados em momento anterior a 

sua contratação; 

b.3) se há qualquer cobrança por parte da clínica sobre medicamentos oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde; 

b.4) se há qualquer negligência ou maus-tratos no tocante aos cuidados oferecidos aos recuperandos; 

b.5) se há recuperandos na referida clínica em comprometimento biológico ou psíquico grave; 

b.6) esclarecimentos outros que entender pertinentes. 

c) o representante legal da clínica para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe: 

c.1) quais mudanças estruturais foram realizadas na clínica e se há previsão de novas adequações; 

c.2) quais mudanças organizacionais e funcionais foram realizadas na clínica e se há previsão de novas adequações; 

c.3) com quantos funcionários conta a clínica e quais suas áreas de atuação; 

c.4) quantos recuperandos há na clínica e como se dividem as instalações e dormitórios; 

c.5) esclarecimentos outros que entender pertinentes 

Após, ACAUTELEM-SE os autos na Secretaria do Núcleo Cível Extrajudicial, até resposta, ou pelo prazo de 40 (quarenta) dias. 

 

TARCÍSIO HENRIQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00041550-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 30, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

 

Notícia de Fato (eletrônica) NF-e 1.22.000.001301/2019-56 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscritor, no uso de suas atribuições 

institucionais que lhe são conferidas pela Constituição da República e pela Lei Complementar n. 75/93; 

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, art. 127); 



DMPF-e Nº 125/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 4 de julho de 2019 Publicação: sexta-feira, 5 de julho de 2019 31 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao Ministério Público Federal para expedir recomendações aos órgãos públicos e de 

relevância pública, na defesa dos valores, interesses e direitos cuja promoção lhe couber, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos 

e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, a teor do disposto no art. 6°, XX, da Lei 

Complementar n° 75/1993; 

CONSIDERANDO que quaisquer normas infraconstitucionais devem ser compatíveis com as regras e princípios da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que o operador do direito (intérprete, julgador, aplicador etc.) não mais está adstrito, tão-somente, ao princípio 

da legalidade stricto sensu, isto é, à observância da norma desprovida de uma interpretação finalística/teleológica, mas sim a todo o ordenamento jurídico, 

notadamente à CF/88, o que se tem denominado de princípio da juridicidade; 

CONSIDERANDO que os princípios do concurso público e da proporcionalidade/razoabilidade decorrem expressa e implicitamente 

da Constituição Federal e, portanto, devem ser observados por toda e qualquer norma, inclusive no que diz respeito à sua interpretação; 

CONSIDERANDO o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, implícito na Constituição Federal, também chamado de 

princípio da proibição de excesso, tem como intuito evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos 

direitos fundamentais, aferindo a compatibilidade entre os meios e fins (MEIRELLES, 2007, p. 102); 

CONSIDERANDO que o princípio do concurso público visa a assegurar a eficiência no serviço público – pois, pelo concurso, são 

selecionados os melhores candidatos, o que refletirá na prestação de um serviço público de qualidade – e a isonomia – no sentido de garantir o amplo 

acesso de forma igualitária a todos que almejam ingressar no serviço público; 

CONSIDERANDO que a restrição ao amplo acesso aos cargos públicos deve ser admitida apenas excepcionalmente e desde que 

prevista em lei, cuja norma há de ser ainda compatível com os referidos princípios (concurso público e proporcionalidade); 

CONSIDERANDO que encontra-se em trâmite nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato NF-e 1.22.000.001301/2019-56 

autuada para apurar possíveis irregularidades no Edital nº 07/2019 do concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 

Gerais – IFMG, campus Betim, para a seleção de professor substituto na área de mecânica; 

CONSIDERANDO que item 8.2.2, “d”, do referido edital exige a apresentação do diploma original registrado antes da prova de 

títulos, não aceitando a declarações e/ou atas de defesa para comprovação dos títulos acima especificados; 

CONSIDERANDO que a justificativa apresentada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG 

de que exigência estaria em consonância com a determinação contida no Ofício Circular nº 818/2016 do MPOG e no recente Acórdão nº 5983/2017 – 

TCU – 2ª Câmara; 

CONSIDERANDO que o teor do Acórdão nº 5983/2017 - TCU – 2ª Câmara é aplicável aos servidores que pleiteiam a Retribuição 

por Titulação (RT), certo que as determinações alcançam aos servidores que requerem auferir pagamentos de retribuição por titulação, o que gera apenas 

efeitos pecuniários, não sendo razoável aplicar igual entendimento aos candidatos que almejam uma vaga em concurso público, posto que a exigência de 

admitir apenas a apresentação do diploma pode ocasionar a não pontuação na fase de títulos e até a exclusão no certame; 

CONSIDERANDO que o citado Acórdão nº5983/2017 - TCU – 2ª Câmara, item 1.9.1, ressalva a possibilidade de apresentação da 

ata de defesa de dissertação ou tese para fins de comprovação da conclusão de cursos de mestrado e doutorado como documento hábil à comprovação da 

titulação para fins legais, desde que o servidor apresente o citado diploma posteriormente, consoante orientação contida no Ofício-Circular 8/2014-

MEC/SE/SAA e o entendimento constante do Parecer 240/2016/ASJUR-MTF/CGU/AGU, da Assessoria Jurídica junto ao Ministério da Transparência, 

da Fiscalização e Controle-CGU; 

CONSIDERANDO que está pacificado em nossos Tribunais Superiores o entendimento de que exigência editalícia que dispõe que a 

pontuação referente à conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, somente será computada ao candidato 

mediante apresentação de diploma devidamente registrado, é medida desarrazoada, garantindo ao candidato que comprove a titularidade por outros 

documentos hábeis, conforme julgado ora colacionado: 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.377 - SC 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO.1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-

graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente 

burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por 

meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título.2. Recurso ordinário provido. 10 de setembro de 2009. 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA Relator: 

“No caso, a documentação apresentada pelo candidato, a despeito não se conformar ao formalismo do edital, é insuspeita, ou seja, 

em momento algum, foi questionada a veracidade de suas informações. Ademais, o atestado acompanhado do histórico comprova que a impetrante 

concluiu com êxito todas as etapas necessárias à formação acadêmica. Assim, ainda que não da forma prevista no edital, foi comprovado que a impetrante 

fez o curso de pós-graduação. Ocorre que à época da prova de título o certificado ainda não havia sido emitido pela entidade responsável tanto assim o 

foi que na fase recursal a recorrente já apresentou o certificado (fl. 247). Em direito, o formalismo exarcebado, não raro, mascara a finalidade dos atos. 

Ao contrário de uma interpretação literal do edital, a interpretação teleológica com vistas ao interesse público deve ser valorizada. E, nesse contexto, a 

finalidade do título é comprovar o intelectual do participante do concurso público. Ora, no caso, no momento da entrega do certificado, a recorrente já 

havia concluído o curso e o objetivo da pós-graduação já havia sido alcançado, pois já havia frequentado as aulas, (com 100% de frequência), e já havia 

sido aprovado nas disciplinas, (com médio geral 9,6). Conclui-se, portanto, que o atestado era documento hábil para comprovar a formação da impetrante. 

Inocorrente, pois, violação ao princípio da isonomia, esta deve ser demarcada pela justa apreciação ou valoração dos títulos, em si mesmos, e não a partir 

do formalismo documental exigido para a provação dos títulos. 

A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a 

permitir que candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, 

considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha 

a pontuação correspondente ao título. Esse entendimento não fere o princípio da isonomia, na medida em que não está a autorizar a contagem de título 

de candidato que não concluiu o curso de pós-graduação. O que se afasta, na hipótese, é o apego às questões de natureza formal, mormente nos casos em 

que a instituição de ensino se encontra devidamente reconhecida pelos órgãos competentes do Ministério da Educação)”. - publicado em 13.10.2009. 
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CONSIDERANDO que editais do IFMG com exigência semelhante acarretam o manejo de ações judiciais, sobrecarregando o Poder 

Judiciário com questões superadas, cabendo à Administração Pública adotar medidas consentâneas com o intuito de evitar prejuízo aos candidatos e de 

evitar a elevação de demandas judiciais inócuas; 

CONSIDERANDO, por fim, Edital 07/2019 para seleção de professor substituto na área de mecânica do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Betim, já foi homologado e que os possíveis candidatos prejudicados puderam adotar medidas 

judiciais individuais para afastar a previsão editalícia irregular; 

RESOLVE RECOMENDAR, com fulcro no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais – IFMG, na pessoa do seu Magnífico Reitor, Professor KLÉBER GONÇALVES GLÓRIA, para que os próximos editais de 

processo seletivo, de todos os campi do IFMG, nos quais haja a fase de “prova de títulos” que, além da apresentação do diploma original registrado, seja 

admitida a apresentação da ata de defesa de dissertação ou tese para fins de comprovação da conclusão de cursos de mestrado e doutorado como 

documento hábil à comprovação da titulação para fins legais, atribuindo-se a respectiva pontuação, desde que o candidato já possua tal qualificação na 

data de publicação do edital e desde que a não apresentação do diploma original decorra de questão de ordem meramente burocrática, devendo o diploma 

original ser apresentado em momento oportuno. 

Com fundamento no § 5º do artigo 8º da Lei Completar 75/93, fixa-se o prazo de 20 (vinte) dias para que o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG informe se acatará ou não esta recomendação, informando, na hipótese de negativa, os 

respectivos motivos e fundamentos. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: esclarece o Ministério Público Federal quanto à eficácia desta recomendação, que seu não 

acatamento infundado ou a insuficiência dos fundamentos apresentados para não acatá-la total ou parcialmente ensejará o manejo de todas as medidas 

administrativas e/ou judiciais cabíveis, em sua máxima extensão. 

 

GIOVANNI MORATO FONSECA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-IAB-PA-00003305-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento nº 1.23.008.000142/2018-84 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n.75/93 e da Resolução- 

CSMPF n. 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010 e; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal 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, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o Ofício 518/2018 - PRM/IAB/GAB1 (reiterado pelo Ofício 262/2019), enviado ao DSEI Tapajós, ainda 

pende de resposta, tendo aquele órgão solicitado prorrogação do prazo para resposta em razão de dificuldades operacionais (fl. 16) e considerando que 

tal resposta é imprescindível para esclarecimento dos fatos objeto do presente feito; 

RESOLVE instaurar, no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, INQUÉRITO CIVIL com o objeto: “Apurar denúncia feita 

pelo Sr. TACIANO ROCHA DA SILVA, ex-funcionário da ANAC, acerca de supostas irregulares da aviação na região norte, o qual solicita ter acesso 

a documentos e dados junto à coordenadora DSEI em Itaituba, conforme solicitação feita àquele órgão”, determinando sejam realizada a seguinte 

diligência: 

Reitere-se o Ofício 518/2018, pela segunda vez, uma vez que decorrido o prazo de prorrogação solicitado pelo DSEI Tapajós no 

documento de fl. 16. 

Após autuação e registros de praxe, proceda-se à publicação e à comunicação desta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Cumpra-se. 

 

PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00006788-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 3 DE JULHO 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 CONSIDERANDO: 

a) o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 

b) a incumbência prevista no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) o Inquérito Civil nº 1.23.003.000215/2009-97, instaurado em 13 de novembro de 2009 a partir de Representação da Organização 

dos Trabalhadores Rurais do Brasil, cobrando providências por parte do INCRA para regularizar a situação de 320 (trezentas e vinte) famílias constantes 

da lista de beneficiários da reforma agrária, no município de Senador José Porfírio; 

d) considerando o disposto no artigo 8º, II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e tendo em vista a 

necessidade de acompanhar e fiscalizar fato objeto de representação que não enseja a instauração de inquérito civil ou que demanda o acompanhamento 

de e fiscalização de forma continuada de políticas públicas ou instituições; 
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Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF e 

vocacionado a "fiscalizar a atuação do INCRA no tocante à destinação do PA Arapari à reforma agrária, visando promover o direito fundamental à 

moradia digna”, pelo que se determina após os registros de praxe: 

1) publique-se a presente Portaria, nos termos do artigo 9, da Resolução 174/2017; 

2) cumpra-se as determinações contidas no despacho de instauração deste Procedimento Administrativo. 

 

SADI FLORES MACHADO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00031250-2019| 

PORTARIA Nº 124, DE 3 DE JULHO 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 ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 

CONSIDERANDO ser função institucional 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 (CF/88, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

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 procedimento, resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto "investigar possível 

ofensa a direitos territoriais da comunidade tradicional residente na Ilha Santo Antônio, no município de Santa Bárbara (Rio Pindauateua)", pelo que 

DETERMINO: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, para a instauração do inquérito civil com os devidos registros no Sistema Único. 

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

3- Cumpra-se o despacho produzido em separado. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00002742-2019| 

PORTARIA Nº 27, DE 1º DE JULHO 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, 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 1.24.002.000141/2018-52, 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 supostas irregularidades em serviços educacionais de nível superior prestados pela instituição de ensino denominada 

“Instituto Belchior”, sediada no Município de Pombal/PB, sem o devido credenciamento. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª 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. 

 

ANDERSON DANILLO PEREIRA LIMA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00047765-2019| 

PORTARIA Nº 356, DE 3 DE JULHO 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 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 
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considerando o voto de nº 3912/2019, do relator José Adonis Callou de Araújo Sá, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 

744 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República YARA QUEIROZ RIBEIRO DA SILVA SPRADA para, como órgão do Ministério Público 

Federal, dar prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5001045-48.2014.4.04.7005, em trâmite na 14ª Vara Federal de Curitiba. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00047766-2019| 

PORTARIA Nº 357, DE 4 DE JULHO 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 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

Considerando o voto de nº 3722/2019, da relatora Márcia Noll Barbosa, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 744 da 2ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ANDRE BORGES ULIANO para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento às investigações nos autos nº 5004136-73.2019.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00047763-2019| 

PORTARIA Nº 359, DE 4 DE JULHO 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 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

Considerando o voto de nº 3789/2019, da relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária 

nº 744 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República JOSE LEONARDO LUSSANI DA SILVA para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento à investigação nos autos nº 5000891-18.2019.4.04.7017, em trâmite na 1ª Vara Federal de Guaíra, propondo, se for o caso, o acordo de 

não persecução penal tratado na Resolução nº 181, com as alterações feitas pela Resolução nº 183, ambas do CNMP e na Orientação Conjunta nº 03/2018, 

das 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF. 

 

PAULA CRISTINA CONTI TH 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-MGF-PR-00007154-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 

conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, inciso V, e artigo 7º, inciso II, ambos da Lei Complementar nº 75/93; 

c) considerando que o objeto do presente feito se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes da Notícia de Fato Criminal nº 1.25.006.000206/2019-73. 

Instaura Procedimento Administrativo, tendo por objeto, em atendimento ao contido no artigo 8º, inciso II, da Resolução do CNMP 

nº 174/2017, o acompanhamento da liquidação por cálculos na ação trabalhista RTOrd nº 0001392-59.2017.5.09.0662, da 4ª Vara do Trabalho de 

Maringá-PR. 

Determina: 

I. A publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Maringá/PR, nos termos previstos 

no artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 

II. Sejam realizados os registros de praxe junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

CARLOS ALBERTO SZTOLTZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-MGF-PR-00007156-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 

conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, inciso V, e artigo 7º, inciso II, ambos da Lei Complementar nº 75/93; 

c) considerando que o objeto do presente feito se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes da Notícia de Fato Criminal nº 1.25.006.000207/2019-18. 

Instaura Procedimento Administrativo, tendo por objeto, em atendimento ao contido no artigo 8º, inciso II, da Resolução do CNMP 

nº 174/2017, o acompanhamento da liquidação por cálculos na ação trabalhista RTOrd nº 0001323-27.2017.5.09.0662, da 4ª Vara do Trabalho de 

Maringá-PR. 
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Determina: 

I. A publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Maringá/PR, nos termos previstos 

no artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 

II. Sejam realizados os registros de praxe junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

CARLOS ALBERTO SZTOLTZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PRA-PR-00002600-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento na Constituição 

Federal, art. 127, caput, e 129, inciso III, na LC 75/1993, art. 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alínea “b”, inciso V, alínea “b”, e art. 6º, inciso VII, alínea 

“b”, na Lei n.º 7.347/1985, art. 8º, §1º, bem assim, na Resolução CSMPF nº 87, de 3 de agosto de 2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 121, de 1º 

de dezembro de 2011, e na Resolução CNMP nº 23, de 17 de dezembro de 2007; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal 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, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, a, b e d, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO o teor da Manifestação 20190048248 protocolada junto a SAC do MPF; 

RESOLVE instaurar novo Inquérito Civil, para tanto determinando: 

a) Autue-se a presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Mantenha-se vinculado à PFDC; c) Tema: 11884 – Fornecimento De 

Medicamentos; d) Cadastre-se sob o assunto: “Noticia a necessidade do uso do medicamento de alto custo BRENTUXIMABE para o tratamento de 

Linfoma de Hodgkin pelo paciente Milton Carlos Figueiredo Garcia.”; e) Representante – MILTON CARLOS FIGUEIREDO GARCIA; f) Comunique-

se à E. PFDC acerca da instauração do presente, caso necessário, devendo-se informar o número, assunto e interessados; g) Diligencie a Secretaria de 

Tutela deste gabinete no sentido de fazer cumprir o presente; h) Afixe-se no quadro de avisos desta PRM pelo prazo de 10 dias. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00047719-2019| 

PORTARIA Nº 358, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 708/2019/PGJ/PR, resolve 

DESIGNAR 

os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos 

discriminados, os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares, 

nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e considerando que os respectivos Promotores de Justiça indicados não se encontram 

nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12: 

 

NOME / TITULARIDADE ZONA ELEITORAL 
MOTIVO / 

PERÍODO  

RES. 

PGJ 

FELIPE LAMARÃO DE PAULA SOARES 

Promotor de Justiça 17ª Seção Judiciária de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

004ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

08/07 a 06/08/19 
3680/19 

CIBELLE MARIA SCOPEL 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de ANTONINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

006ª z.e. de 

ANTONINA 

Afastamento 

01, 08 e 19/07/19 
4013/19 

GUILHERME DE BARROS PERINI 

Promotor de Justiça da 05ª PJ de CAMPO LARGO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

009ª z.e. de 

CAMPO LARGO 

Licença Especial 

17 a 19/06/19 
3539/19 

GISELE SILVÉRIO DA SILVA 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de RIO NEGRO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

011ª z.e. de 

RIO NEGRO  

Afastamento 

08/07/19 
4015/19 

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS 

Promotor Substituto da 45ª Seção Judiciária de SANTO 

ANTONIO DA PLATINA 

022ª z.e. de 

SANTO ANTONIO DA 

PLATINA 

Afastamento 

04/07/19 
3940/19 

MARISTELA APARECIDA CANHOTO CARULA 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de JACAREZINHO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

024ª Z.E. DE 

JACAREZINHO 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

27/06/19 

3909/19 

GUILHERME MARTINS AGOSTINI 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de CORNÉLIO PROCÓPIO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

026ª z.e. de 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

19/06/19 

3789/19 

EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO 
039ª z.e. de 

RESERVA 

Afastamento 

26 e 27/06/19 
3770/19 
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Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO 

BORBA 

JOÃO CARLOS NEGRÃO 

Promotor de Justiça da 05ª PJ de ARAUCÁRIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

050ª z.e. de 

ARAUCÁRIA 

Afastamento 

05/07/19 
3981/19 

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS 

Promotor Substituto da 45ª Seção Judiciária de SANTO 

ANTONIO DA PLATINA 

055ª z.e. de 

JOAQUIM TÁVORA 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

17/06/19 

3702/19 

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS 

Promotor Substituto da 45ª Seção Judiciária de SANTO 

ANTONIO DA PLATINA 

055ª z.e. de 

JOAQUIM TÁVORA 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

24 e 25/06/19 

3788/19 

BERNARDO MARINO CARVALHO 

Promotor Substituto da 54ª Seção Judiciária de ANDIRÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

057ª z.e. de 

ANDIRÁ 

Afastamento 

01 a 05/07/19 
3765/19 

WAGNER KABA 

Promotor Substituto da 58ª Seção Judiciária de PORECATU 

065ª z.e. de 

PORECATU 

Férias 

01 a 30/07/19 
3680/19 

CRISTIANE ROSSI 

Promotora de Justiça da 010ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

066ª z.e. de 

MARINGÁ 

Afastamento 

29/06 a 02/07/19 
3823/19 

CAMILLE MARQUES DIB CRIPPA 

Promotora de Justiça da 04ª PJ de FRANCISCO BELTRÃO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

069ª z.e. de 

FRANCISCO BELTRÃO 

Afastamento 

28/06/19 
3810/19 

FERNANDA LACERDA TREVISAN SILVÉRIO 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de JANDAIA DO SUL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

070ª z.e. de 

JANDAIA DO SUL 

Afastamento 

01/07/19 
3773/19 

TANIA REGINA PINHO DE ARAÚJO ABREU 

Promotora Substituta da 61ª Seção Judiciária de JANDIA DO SUL 

070ª z.e. de 

JANDAIA DO SUL 

Licença Especial 

19/06/19 
3876/19 

FERNANDA LACERDA TREVISAN SILVERIO 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de JANDAIA DO SUL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

070ª z.e. de 

JANDAIA DO SUL 

Férias 

02 a 16/07/19 
3680/19 

CRISTINE ELISABETH LANGHAMMER BONAMIGO 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de PATO BRANCO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

073ª z.e. de 

PATO BRANCO 

Férias 

01 a 14/07/19  
3680/19 

RAPHAEL ADALBERTO SOARES 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de PATO BRANCO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

073ª z.e. de 

PATO BRANCO 

Férias 

15/07/19 
3680/19 

JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO 

Promotora Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO 

074ª z.e. de 

PEABIRU 

Afastamento 

04 e 05/07/19 
3935/19 

JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO 

Promotora Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO 

074ª z.e. de 

PEABIRU 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

01/07/19 

4010/19 

SANDRES SPONHOLZ 

Promotor de Justiça da 04ª PJ de TOLEDO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

075ª z.e. de 

TOLEDO 

Afastamento 

26 a 28/06/19 
3706/19 

RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIRO 

Promotor Substituto da 32ª Seção Judiciária de BELA VISTA DO 

PARAÍSO 

077ª z.e. de 

BELA VISTA DO PARAÍSO 

Férias 

01 a 15/07/19  
3680/19 

GUSTAVO ROCHA PASSINI 

Promotor Substituto da 46ª Seção Judiciária de SANTO 

ANTONIO DO SUDOESTE 

083ª z.e. de SANTO 

ANTONIO DO SUDOESTE 

Férias 

01 a 30/07/19 
3680/19 

RENATO TEATINI DE CARVALHO 

Promotor Substituto da 22ª Seção Judiciária de ASSAÍ 
084ª z.e. de URAÍ 

Férias 

01 a 05/07/19 
3680/19 e 3779/19 

THAYNÁ REGINA NAVARROS COSME 

Promotora Substituta da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

084ª z.e. de URAÍ 
Férias 

06 a 30/07/19 
3680/19 

HERON FONSECA CHAGAS 

Promotor de Justiça Substituto da 39ª Seção Judiciária de 

COLORADO 

091ª z.e. de 

PARANACITY 

Afastamento 

27/06/19 
3771/19 

RENAN GUILHERME GOES DE LIMA 

Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ 

097ª z.e. de 

IPORÃ 

Afastamento 

01 a 05/07/19 
3912/19 

ANDRÉ RUIZ PRATES 
100ª z.e. de 

PARAÍSO DO NORTE 
Designação 3898/19 
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Promotor Substituto da 27ª Seção Judiciária de CRUZEIRO DO 

OESTE 

01/07/19 até novo 

titular 

DANIEL EULÁLIO CARAM FARAH 

Promotor de Justiça da 06ª Seção Judiciária de MARINGÁ 
102ª z.e. de MANDAGUAÇU 

Férias 

01 a 15/07/19  
3680/19 

KLEVER LOPES GONTIJO 

Promotor Substituto da 21ª Seção Judiciária de BANDEIRANTES 

105ª z.e. de 

TERRA RICA 

Afastamento 

28/06 a 01/07/19 
3883/19 

JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO 

Promotor Substituto da 34ª Seção Judiciária de IVAIPORÃ 

110ª z.e. de 

FAXINAL 

Afastamento 

03/07/19 
4024/19 

MATEUS AVILA ANDRADE DE AZEVEDO 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de TELÊMACO BORBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

111ª z.e. de 

TELÊMACO BORBA 

Licença Especial 

24/06 a 05/07/19 
3641/19 

KARINA FREIRE GONÇALVES DE ALMEIDA 

Promotora Substituta da 20ª Seção Judiciária de 

ASSIS CHATEAUBRIAND 

113ª z.e. de 

ASSIS CHATEAUBRIAND 

Férias 

01 a 07/07/19 
3680/19 e 3916/19 

SÉRGIO SEGURADO BRAZ FILHO 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de ASSIS CHATEAUBRIAND 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

113ª z.e. de 

ASSIS CHATEAUBRIAND 

Férias 

08 a 30/07/19 
3680/19 

JANAÍNA DE ALMEIDA COIMBRA 

Promotora Substituta da 38ª Seção judiciária de MEDIANEIRA 
114ª z.e de MEDIANEIRA 

Férias 

24/06/19 
3591/19 e 3870/19 

FELIPE SEGURA GUIMARÃES ROCHA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de MEDIANEIRA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

114ª z.e. de 

MEDIANEIRA 

Afastamento 

01 a 05/07/19 
3857/19 

LUIZ ALEXANDRE PRESTES DE SOUZA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALOTINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

124ª z.e. de PALOTINA 
Férias 

10 a 14/07/19 
3680/19 

GABRIEL THOMAZ DA SILVA 

Promotor Substituto da 29ª Seção Judiciária de GOIOERÊ 
124ª z.e. de PALOTINA 

Férias 

15 a 24/07/19 
3680/19 e 3917/19 

NARA MIRELLA LEAL PALRINHAS 

Promotora Substituta da 38ª Seção Judiciária de MEDIANEIRA 

129ª z.e. de 

SANTA HELENA 

Férias 

01 a 11/07/19 e de 

27 a 30/07/19 

3680/19 e 3922/19 

JANAINA DE ALMEIDA COIMBRA 

Promotora Substituta da 38ª Seção judiciária de MEDIANEIRA 

129ª z.e. de 

SANTA HELENA 

Férias 

12 a 26/07/19 
3680/19 e 3922/19 

CRISTIANE ROSSI 

Promotora de Justiça da 010ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

137ª z.e. de 

MARINGÁ 

Afastamento 

08 a 12/07/19 
3851/19 

CRISTIANE ROSSI 

Promotora de Justiça da 010ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

137ª z.e. de 

MARINGÁ 

Afastamento 

15 a 17/07/19 
3852/19 

PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES 

Promotor Substituto da 64ª Seção judiciária de DOIS VIZINHOS 

140ª z.e. de 

MARMELEIRO 

Férias 

28 a 30/06/19 
3878/19 

GUSTAVO ROCHA PASSINI 

Promotor Substituto da 46ª Seção judiciária de SANTO 

ANTONIO DO SUDOESTE 

140ª z.e. de 

MARMELEIRO 

Férias 

01/07/19 
3878/19 

JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO 

Promotora Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO 

141ª z.e. de 

IRETAMA 

Férias 

29 e 30/06/19 
3818/19 

JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO 

Promotora Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO 

141ª z.e. de 

IRETAMA 

Férias 

01 a 15/07/19 
3680/19 

SILVIA TESSARI FREIRE 

Promotora de Justiça da 13ª PJ de CASCAVEL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

143ª z.e. de CASCAVEL 
Afastamento 

01 a 05/07/19 
3840/19 

SILVIA TESSARI FREIRE 

Promotora de Justiça da 13ª PJ de CASCAVEL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

143ª z.e. de CASCAVEL 
Férias 

08/07/19 a 22/07/19 

3680/19 e prot. 

12763/19 

LARISSA HAICK VITORASSI BATISTIN 

Promotora de Justiça da 12ª PJ de CASCAVEL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

143ª z.e. de CASCAVEL 
Férias 

23 a 30/07/19 
3680/19 

JANAINA BRUEL MARQUES 

Promotora de Justiça da Prom. Prev. Persec. Criminal de 

CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral)  

145ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

17/06 a 07/07/19 
3080/19 e 3724/19 

RUDI RIGO BURKLE 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de FOZ DO IGUAÇU 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

147ª z.e. de 

FOZ DO IGUAÇU 

Férias 

01 a 15/07/19 
3680/19 
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PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES 

Promotor Substituto da 64ª Seção judiciária de DOIS VIZINHOS 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

18/06/19 

3783/19 

LUCAS LOSCH ABAID 

Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de CORONEL 

VIVIDA 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

19/06/19 

3783/19 

LUCAS LOSCH ABAID 

Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de CORONEL 

VIVIDA 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Férias 

01 a 05/07/19 
3896/19 

KELLY VICENTINI NEVES CALDEIRA 

Promotora de Justiça da 04ª PJ de PIRAQUARA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

155ª z.e. de PIRAQUARA 
Férias 

01 a 30/07/19 
3680/19 

DIEGO RINALDI CORDOVA 

Promotor Substituto da 57ª Seção Judiciária de RIO BRANCO DO 

SUL 

156ª z.e. de 

RIO BRANCO DO SUL 

Licença Especial 

24/06/19 
3482/19 

EDVALDO JOSÉ DE LIMA 

Promotor de Justiça da 05ª PJ de LONDRINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

157ª z.e. de LONDRINA 
Férias 

01/07/19 

3680/19 e 

prot.13120/19 

JULYETH ALAMINI DOS SANTOS 

Promotora Substituta da 56ª Seção Judiciária de REALEZA 

165ª z.e. de 

CAPITÃO LEÔNIDAS 

MARQUES 

Férias 

01 a 16/07/19 
3680/19 

FELIPE LYRA DA CUNHA 

Promotor Substituto da 36ª Seção Judiciária de LARANJEIRAS 

DO SUL 

166ª z.e. de 

CATANDUVAS 

Afastamento 

29/06 a 05/07/19 
3671/19 

ISABELLA DEMETERCO 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de ALMIRANTE TAMANDARÉ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

171ª z.e. de 

ALMIRANTE 

TAMANDARÉ 

Férias 

01 a 30/07/19 
3680/19 

GISLAINE DE ABREU STADLER 

Promotor de Justiça da 07ª PJ da Vara de Família de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria nº 298/19-PRE) 

175ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

15 a 18/07/19 
3080/19 e 3593/19 

ANA PAULA MARTINS CESCONETTO BRANCO 

Promotora de Justiça da 07ª PJ Criminal de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

178ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

01 a 14/07/19 
3724/19 

LUCIANO MATHEUS RAHAL 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de CAMPO MOURÃO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

183ª z.e. de 

CAMPO MOURÃO 

Férias 

01 a 22/07/19  
3680/19 e 3991/19 

ALESSANDRO BETTEGA ALMEIDA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLOMBO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

186ª z.e. de 

COLOMBO 

Afastamento 

24/06/19 
3763/19 

FELLIPE JOSÉ GEHR 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de CAMPINA GRANDE DO SUL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

195ª z.e. de 

CAMPINA GRANDE DO 

SUL 

Afastamento 

01/07/19 
3858/19 

BRUNO RINALDIN 

Promotor Substituto da 36ª Seção Judiciária de LARANJEIRAS 

DO SUL 

203ª z.e. de CANTAGALO 
Férias 

01 a 15/07/19 
3680/19 

IVANDECI JOSÉ CABRAL JUNIOR 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de SARANDI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria nº 298/19-PRE) 

206ª z.e. de 

SARANDI 

Afastamento 

17 a 19/06/19 
3271/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-GRU-PE-00004920-2019| 

PORTARIA Nº 59, DE 3 DE JULHO 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 e no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

c) considerando que o objeto do presente Procedimento Extrajudicial se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
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d) considerando a necessidade de adoção da providência elencada no inciso II do art. 4º da Resolução n° 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; 

Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.26.005.000184/2018-33 em Inquérito Civil a fim de apurar "Supostas 

irregularidades na doação de terreno rural localizado no Distrito de Curral Novo, no município de Águas Belas/PE, à Cooperativa de Habitação e 

Infraestrutura Rural da Agricultura Familiar, Assentados da Reforma Agrária e Comunidades Tradicionais LTDA - BEROMAR (CNPJ 04.741.306/0001-

50), para construção de 200 (duzentas) casas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.". 

Mantenha-se no Inquérito Civil o número de autuação utilizado no Procedimento Extrajudicial em questão. 

Após os registros de praxe, cumpra-se os fins previstos nos arts. 4º, VI e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, via Sistema Único. 

Ficam os servidores autorizados a franquear vista e permitir a extração de cópia de autos extrajudiciais não sigilosos, juntando-se 

apenas o requerimento, para fins de controle. Cuidando-se de autos extrajudiciais sigilosos, quaisquer pedidos de vista e/ou cópia deverão ser autorizados 

pelo titular do Ofício ou seu substituto. 

 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 

Procuradora da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-SRN-PI-00002275-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República, signatário, no uso 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1° da Lei Complementar n° 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO 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, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 

Federal, assim como nos arts. 6o, VII, b e d e 7o, I e II, ambos da Lei Complementar n° 75/93 (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 atinentes às suas funções institucionais, com fulcro no art. 1° da Resolução CSMPF n° 87/2006; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 

Civil; 

RESOLVE: 

CONVERTER, através da presente portaria, diante do que preceituam os artigos 4º e 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010, o Notícia 

de Fato nº 1.27.004.000010/2019-24 em INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto corresponde apurar supostas irregularidades em contratos celebrados no 

município de Socorro do Piauí, durante o ano 2017. 

DETERMINAR a comunicação da instauração de Inquérito Civil Público à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins dos 

artigos 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

DETERMINAR expedições de ofícios (reiterações) à Prefeitura de Socorro do Piauí/PI e à Câmara de Vereadores de Socorro do 

Piauí/PI, com base no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar nº 75/93, ressaltando ainda, nos termos do art. 8º, § 3º da Lei Complementar nº 75/93, as 

advertências de praxe. 

Autue-se, registre-se e publique-se, consoante artigo 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

 

IGOR LIMA GOETTENAUER DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-SRN-PI-00002272-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 1 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República, signatário, no uso 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1° da Lei Complementar n° 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO 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, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 

Federal, assim como nos arts. 6o, VII, b e d e 7o, I e II, ambos da Lei Complementar n° 75/93 (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 atinentes às suas funções institucionais, com fulcro no art. 1° da Resolução CSMPF n° 87/2006; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 

Civil; 
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RESOLVE: 

CONVERTER, através da presente portaria, diante do que preceituam os artigos 4º e 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010, o Notícia 

de Fato nº 1.27.004.000020/2019-60 em INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto corresponde apurar  a ocorrência de prováveis irregularidades relacionadas a 

pagamentos efetuados ao escritório de advocacia R B de Souza Ramos, mediante a utilização de recursos públicos, sem procedimento licitatório. 

DETERMINAR ao Setor Jurídico desta PRM que expeça ofício à Receita Federal do Brasil requisitando informações sobre ter havido, 

entre os anos de 2018 e 2019, recuperação de créditos tributários em favor do Município de São Raimundo Nonato - PI, em especial, créditos tributários 

relacionados ao ISS e, em caso positivo, se no procedimento fiscal de tal recuperação houve atuação do escritório de advocaica R B de Souza Ramos, 

bem como o valor assim recuperado. 

DETERMINAR a comunicação da instauração de Inquérito Civil Público à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins dos 

artigos 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

Mantenham-se os autos conclusos, tendo em vista a necessidade de análise da documentação acostada de Etiqueta ÚNICO PRM-

SRN-PI-00002239/2019, Cópia do Auto Administrativo - Notícia de Fato n° 59/2018, enviada pela 3ª Promotoria Regional de São Raimundo Nonato-

PI. 

Autue-se, registre-se e publique-se, consoante artigo 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
 

IGOR LIMA GOETTENAUER DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00014182-2019| 

PORTARIA Nº 55, DE 3 DE JULHO DE 2019 
 

Instauração de Inquérito Civil 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 

37, caput); 

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 o Procedimento Preparatório n° 1.27.000.000215/2019-40, instaurado a partir de expediente do Ministério 

Público de Contas do Piauí, em que se encaminha cópia de informação da Divisão Técnica responsável pela Fiscalização da Administração Estadual - 

DFAE sobre a receita orçada comparativamente à receita executada pela Maternidade Evangelina Rosa-MDER referente ao exercício de 2017; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais: 

1 - INSTAURAR, por meio da presente PORTARIA, diante do que preceitua o artigo 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, INQUÉRITO CIVIL  tendo por objeto continuar averiguação dos fatos narrados na representação; 

2 – DETERMINAR a comunicação à 5ª CCR/MPF, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 

87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil; 

Autue-se, registre-se e publique-se. 

 

ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00062714-2019| 

PORTARIA Nº 752, DE 2 DE JULHO DE 2019 
 

Designa o Procurador da República titular do 25º Ofício da PR-RJ para atuar na 

Ação Penal nº JF-RJ-5000777-61.2019.4.02.5101. 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, artigo 11 da Lei 13.024 de 26 de agosto de 2014 e 

artigo 62, IV da Lei Complementar nº 795 de 20 de maio de 1993, bem como a não homologação da manifestação da Procuradora da República 

GABRIELA RODRIGUES FIGUEIREDO PEREIRA e a indicação, pela regra de distribuição da PR-RJ, ao titular do 25º Ofício para atuar na Ação 

Penal nº JF-RJ-5000777-61.2019.4.02.5101, resolve: 

Art. 1º Designar o Procurador da República titular do 25º Ofício da PR-RJ, atualmente ocupado pelo Procurador da República 

DANIEL DE ALCÂNTARA PRAZERES, para atuar na Ação Penal nº JF-RJ-5000777-61.2019.4.02.5101, dando prosseguimento na apuração dos fatos, 

de acordo com a manifestação da egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º Aplicam-se, para as hipóteses de afastamento do Procurador da República titular do ofício designado, as regras de substituição 

dispostas nas Portarias PR-RJ Nº 578/2014, de 20 de junho de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 115-Extrajudicial de 25/06/2017, página 84), e PR-RJ Nº 

983/2014, de 26 de setembro de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 178-Administrativo de 29/06/2017, página 60). 

Art. 3º Dê-se ciência a Exma. Sra. Procuradora da República GABRIELA RODRIGUES FIGUEIREDO PEREIRA. 

Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00063059-2019| 

PORTARIA Nº 753, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Designa Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de 

Correições Ordinárias Presenciais que serão levadas a termo, no período de 05 a 

30 de agosto de 2019, nas Varas Federais e Setores Administrativos dos 

municípios e da Capital do Rio de Janeiro. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a designação de Correições Ordinárias Presenciais nas Varas Federais e Setores Administrativos dos 

municípios e da Capital do Rio de Janeiro, conforme as Portarias nº TRF2-PTC-2019/00102, de 20 de março de 2019 e TRF2-PTC-2019/00140, de 11 

de abril de 2019, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região, e 

Considerando o disposto no § 3º do Art. 9º da Portaria PR-RJ Nº 581/2014, que estabelece que os Procuradores da República lotados 

na Área Criminal e no Núcleo de Combate à Corrupção serão designados em auxílio à Área Cível e de Tutela Coletiva para atuarem nas 

inspeções/correições junto às Varas Federais Cíveis da Capital, após a realização da segunda inspeção pelos Procuradores lotados nesta área, resolve: 

Art. 1º Designar os Procuradores da República abaixo relacionadas para acompanharem os trabalhos de Correições Ordinárias 

Presenciais que serão levadas a termo no período de 10 a 28 de junho de 2019, nas Varas Federais e Setores Administrativos dos municípios e da Capital 

do Rio de Janeiro, conforme determina a Lei nº 5.010/1966. 

 

PROCURADORES VARA FEDERAL PERÍODO 

Leonardo Luiz de Figueiredo Costa 2º Juizado Especial Federal de Niterói 05 a 09/08/2019 

Eduardo André Lopes Pinto 4ª Vara Federal de Niterói 05 a 09/08/2019 

Leonardo Almeida Cortes de Carvalho 2ª Vara Federal de Itaboraí 05 a 09/08/2019 

Marco Otávio Almeida Mazzoni Setores Administrativos de Itaboraí 05 a 09/08/2019 

Tatiana Pollo Flores 1ª Vara Federal de Execução Fiscal 12 a 16/08/2019 

Carmen Santanna 2ª Vara Federal de Execução Fiscal 12 a 16/08/2019 

Ana Claudia de Sales Alencar 5ª Vara Federal de Execução Fiscal 12 a 16/08/2019 

Rodrigo Golívio Pereira 10ª Vara Federal de Execução Fiscal 12 a 16/08/2019 

João Felipe Villa do Miu 1º Juizado Especial Federal de N. Friburgo 19 a 23/08/2019 

João Felipe Villa do Miu Setores Administrativos de N. Friburgo 19 a 23/08/2019 

Paulo Cezar Calandrini Barata 1ª Vara Federal de N. Friburgo 19 a 23/08/2019 

Guilherme Garcia Virgílio 1ª Vara Federal de Campos Goytacazes 26 a 30/08/2019 

Guilherme Garcia Virgílio Setores Administrativos de Campos Goytacazes 26 a 30/08/2019 

Bruno de Almeida Ferraz 2ª Vara Federal de Campos Goytacazes 26 a 30/08/2019 

 

Art. 2º Dê-se ciência à Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00063131-2019| 

PORTARIA Nº 754, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 628/2019 modificando as férias do Procurador da 

República RODRIGO GOLIVIO PEREIRA do período de 02 a 21 de setembro 

de 2019 para o período de 26 de agosto a 14 de setembro 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 RODRIGO GOLIVIO PEREIRA solicitou cancelamento de férias de 02 a 

21 de setembro de 2019 (Portaria PR-RJ Nº 628/2019, publicada no DMPF-e 104 - Extrajudicial de 5 de julho de 2019, Página 21), 

Considerando que o Procurador da República RODRIGO GOLIVIO PEREIRA solicitou fruição de férias no período de 26 de agosto 

a 14 de setembro de 2019, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 628/2019 para cancelar as férias do Procurador da República RODRIGO GOLIVIO PEREIRA 

no período de 02 a 21 de setembro de 2019 incluindo-o, neste período, na distribuição de todos os feitos e audiências. 

Art. 2º Excluir o Procurador da República RODRIGO GOLIVIO PEREIRA no período de 26 de agosto a 14 de setembro de 2019 da 

distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 
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Parágrafo Único. Excluir o Procurador da República RODRIGO GOLIVIO PEREIRA da distribuição de todos os feitos que lhe são 

vinculados nos 4 dias úteis anteriores às suas férias de 26 de agosto a 14 de setembro de 2019. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00062734-2019| 

PORTARIA Nº 755, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Dispõe sobre férias da Procuradora da República DANIELA MASSET VAZ no 

período de 04 a 13 de setembro 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 DANIELA MASSET VAZ solicitou fruição de férias no período de 04 a 13 

de setembro de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República DANIELA MASSET VAZ, no período de 04 a 13 de setembro de 2019, da distribuição 

de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Parágrafo Único. Excluir a Procuradora da República DANIELA MASSET VAZ da distribuição de todos os feitos que lhe são 

vinculados nos 4 dias úteis anteriores às suas férias de 04 a 13 de setembro de 2019. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00062762-2019| 

PORTARIA Nº 756, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Dispõe sobre férias dos Procuradores da República PAULO CEZAR 

CALANDRINI BARATA e LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO no período 

de 26 de agosto a 14 de setembro de 2019. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que os Procuradores da República, abaixo relacionados, usufruirão férias nos meses de agosto e setembro de 

2019, resolve: 

Art. 1º Excluir os Procuradores referidos na tabela abaixo da distribuição de todos os feitos e audiências que lhes são vinculados, nos 

períodos respectivamente indicados: 
 

OFÍCIO PROCURADORES PERIODO – FÉRIAS 

1º/ PRM Nova Friburgo Paulo Cezar Calandrini Barata (****) 26/08 a 14/09/2019 - Férias 

2ª PRM São Pedro D'Aldeia Leandro Mitidieri Figueiredo (**) 26/08 a 14/09/2019 - Férias 

 

§ 1º Suspender a distribuição de todos os feitos no primeiro dia útil anterior ao início das férias nos períodos assinalados com 01 (um) 

asterisco (*). 

§ 2º Suspender a distribuição de todos os feitos nos dois dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 02 

(dois) asteriscos (**). 

§ 3º Suspender a distribuição de todos os feitos nos três dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 03 

(quatro) asteriscos (***). 

§ 4º Suspender a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 04 

(quatro) asteriscos (****). 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-RSD-RJ-00004395-2019| 

PORTARIA N° 3, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Instauração de Procedimento de Acompanhamento (PA) a partir da Notícia de 

Fato n° 1.30.008.000145/2019-64 (Originada do Ofício Circular n° 12/2019 da 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão-PFDC) 

 

A Procuradoria da República no Município de Resende, Estado do Rio de Janeiro, no exercício de suas funções institucionais e, 

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993; 

Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 

Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Município 

de Resende/RJ; 

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 
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Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006, alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo 

Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

Considerando o Ofício Circular n° 12/2019 da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitando o acompanhamento em 

âmbito municipal do cumprimento piso salarial do magistério público da educação básica. 

Resolve: 

Instaurar Procedimento de Acompanhamento a partir da Notícia de Fato n° 1.30.008.000145/2019-64 (Originada do Ofício Circular 

n° 12/2019 da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão-PFDC). 

Estabelece a título de diligências iniciais: o sobrestamento do feito no setor por 45 (quarenta e cinco) dias, aguardando as respostas 

aos ofícios expedidos às Secretarias Municipais de Educação de Resende, Quatis, Porto Real e Itatiaia (em cumprimento ao item 2 do despacho retro). 

Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no Município 

de Resende - RJ, nos termos do que prevê o art. 4º, VI, c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da 

Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, com a seguinte ementa: 

“AÇÃO COORDENADA PFDC. CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – MUNICÍPIO 

DE RESENDE/RJ – MUNICÍPIO DE QUATIS/RJ- MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ- MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ- PISO SALARIAL 

(SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS) – TUTELA COLETIVA – DIREITO ADMINISTRATIVO 

E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO” 

 

PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NFR-RJ-00004818-2019| 

PORTARIA N° 31, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000050/2019-61 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

129, III, da Constituição da República, artigos 1o, 5o, incisos I, alínea “h”, III, alíneas “b” e “e”, V, alínea “b”, e VI da Lei Complementar n. 75/93, art. 

2º, II da Resolução CNMP n. 23/07 e, ainda, 

Considerando incumbência conferida pela Constituição da República ao Ministério Público para a defesa do regime democrático, da 

ordem jurídica e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, 

Considerando a possibilidade constitucionalmente assegurada ao Ministério Público de instaurar inquérito civil para apurar eventuais 

ameaças ou lesões à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, dispondo para esse fim inclusive do instrumento de atuação da ação civil 

pública para a defesa da moralidade e do patrimônio público; 

Considerando a responsabilidade do Ministério Público de zelar pela efetiva observância por parte dos poderes públicos dos direitos 

e garantias asseguradas constitucionalmente ao cidadão; 

Considerando a relevância social do presente Procedimento Preparatório, destinado a apurar a situação de segurança e estabilidade 

da barragem de água ou de resíduos de recursos minerais Ilha dos Pombos (Carmo/RJ), sob responsabilidade da empresa LIGHT S/A, categorizada pela 

agência nacional de águas em classificação de alto e médio risco de dano potencial associado. 

Considerando a necessidade de mobilização de todos os atores envolvidos na segurança da população potencialmente em risco, nos 

níveis Estadual, Federal e Municipal. 

Considerando que se vislumbra farta documentação técnica associada ao empreendimento ainda por ser apreciada, o que demandará 

longo período de apreciação. 

Considerando a iminência do esgotamento do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.006.000050/2019-61 em Inquérito Civil Público. 

Preliminarmente, DETERMINO a adoção das seguintes providências: 

I - PROMOVAM-SE os registros necessários no Sistema Único; 

II - DÊ-SE ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do Inquérito Civil; 

III - Voltem com as respostas aos ofícios encaminhados até o momento. 

 

PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-RSD-RJ-00004393-2019| 

EXTRATO DE ADITIVO DE TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 1.30.008.000208/2016-30, referente procedimento de acompanhamento de TAC 

firmado em autos de inquérito civil que apurava danos ambientais ocasionados pelo queima de vegetação da Mata Atlântica em área de preservação 

permanente, em imóvel localizado dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira (APASM) e no entorno do Parque Nacional 

do Itatiaia (PNI), unidades de conservação federais, administradas e fiscalizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). PARTES: de um lado o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República Dr. Paulo Sérgio Ferreira Filho, e 

de outro lado LEVI FERREIRA, compromissário. OBJETO: Aditivo para registrar a necessidade de fixação de obrigação alternativa, em virtude da 

dificuldade de reflorestamento da área objeto dos autos, dada suas peculiaridades, e a maior efetividade de adoção de medida de compensação ambiental 

no caso, sendo mais vantajoso ao meio ambiente e ao PNI tal substituição, de modo a promover a compensação ambiental pelos danos apurados, propiciar 

o integral cumprimento do TAC firmado e sanar o passivo ambiental apurado. VIGÊNCIA: enquanto tramitar o Procedimento Administrativo nº 

1.30.008.000208/2016-30. DATA DA ASSINATURA: 3 de julho de 2019. ASSINATURAS: PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO, LEVI FERREIRA 

e ALESSANDRO PASSOS (ICMBio/PNI). 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PRM-MRO-RN-00001110-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 21 DE MARÇO DE 2019 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.28.100.000174/2018-45 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Município de Mossoró/RN, com fulcro na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar n.º 75/93, art. 6.º, inc. VII; Resolução CNMP n° 

23/2007, art. 2°; Resolução CSMPF nº 87/2006, art. 5º, e: 

CONSIDERANDO a existência do procedimento em epígrafe, instaurado a partir de representação do Município de Caraúbas/RN, 

noticiando suposta ausência de prestação de contas do recursos do programa Plano de Ações Articuladas (PAR) do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação - FNDE, referente aos anos de 2009 a 2016; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público, entre outras, promover o inquérito civil e a ação civil pública 

para a proteção de direitos difusos e coletivos e do meio ambiente, na forma dos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 6º, inciso 

VII, alínea “b”, da Lei Complementar n.º 75/93; 

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”; 

RESOLVE converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a fim 

de continuar a apuração dos fatos mencionados. 

Após os devidos registros, publique-se a presente portaria, cientificando a 3ª CCR, nos termos do artigo 6º da Resolução CSMPF nº 

87/2006. 

Ademais, DETERMINO o cumprimento das diligências que ofereço no despacho em apartado. 

Cumpra-se. 

 

EMANUEL DE MELO FERREIRA 

Procurador da República (Em Substituição Legal) 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-URU-RS-00002620-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário, nos autos do 

Procedimento Preparatório nº 1.29.011.000204/2018-85: 

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 possível interrupção na prestação de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS, pelo Hospital Santa Casa de 

Caridade de Uruguaiana/RS. 

CONSIDERANDO que esgotou-se o prazo para tramitação deste expediente, na forma do artigo 4º, parágrafo 4º, da Resolução do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP nº 87/2010, havendo, contudo, a necessidade de prosseguir na instrução dos autos; 

  RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório - PP em Inquérito Civil - IC, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal - 1ª CCR/MPF, com o seguinte objeto: "Possível interrupção na prestação de serviços do Sistema Único de Saúde 

- SUS, pelo Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/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. 

 

MÁRCIO ROGÉRIO GARCIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SLI-RS-00005640-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições previstas no 

art. 129, III, da CR/88, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e: 

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 o contido no Procedimento Preparatório nº 1.29.009.000780/2018-71, instaurado com o objetivo de “apurar a 

possível ocorrência de improbidade administrativa (arts. 9, 10 e 11 da Lei nº 8.492/1992) atribuída à Mariana Pereira Castro Figueira, servidora da 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, notadamente a manutenção irregular de contrato de trabalho com a prefeitura de Santana do Livramento, 

a prática de assédio moral contra a servidora Cátia Irene Sarmiento Soares e a prestação de declarações falsas perante órgão interno da Universidade”. 

CONSIDERANDO a promoção de arquivamento expedida no supracitado procedimento, no tocante à suposta prática de assédio 

moral e prestação de declarações falsas perante órgão interno da Universidade; 
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CONSIDERANDO o conteúdo da documentação encaminhada pela PROGEPE (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas) acerca do 

Processo nº 23100.001308/2018-87, instaurado a partir da denúncia protocolada no Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal – e-Ouv - nº 

23546.012119/2018-09; 

CONSIDERANDO a necessidade de uma apuração mais aprofundada quanto à manutenção irregular de contrato de trabalho com a 

Prefeitura de Santana do Livramento, enquanto a servidora Mariana Pereira Castro Figueira gozava de licença remunerada; 

CONSIDERANDO o permissivo contido no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, vinculando-o à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “verificar a suposta prática de improbidade 

administrativa pela servidora da UNIPAMPA Mariana Pereira Castro Figueira, ante possível acumulação ilegal de cargos públicos”. 

DETERMINO, como medida inicial, seja oficiado à PROGEPE (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas)1, com a remessa de cópia desta 

Portaria, requisitando-se cópia integral do Processo nº 23100.003381/2017-11, que embasou a concessão de licença remunerada à servidora Mariana 

Figueira, bem como informações acerca do Processo nº 23100.001308/2018-87, instaurado a partir da denúncia protocolada no Sistema de Ouvidoria do 

Poder Executivo Federal – e-Ouv - nº 23546.012119/2018-09, especialmente: 

a) o valor total recebido dos cofres públicos pela servidora Mariana Figueira durante o seu afastamento remunerado, bem como qual 

era a sua remuneração mensal à época; 

b) se, ante a ilegalidade da acumulação dos cargos, consoante conclusão da própria Universidade, a servidora Mariana Figueira 

efetuou alguma devolução de valores percebidos a título de remuneração no período; 

c) se, ante o afastamento da servidora Mariana, houve o pagamento de diárias/indenizações/adicionais à servidora que eventualmente 

a substituiu nas funções no campus de Santana do Livramento; 

d) se houve a adoção de algum procedimento adicional (instauração de sindicância/PAD) em face da servidora Mariana Figueira, 

além da sua notificação para optar entre as funções que estava desempenhando cumulativamente de forma irregular; 

e) o encaminhamento de cópias de todos os documentos correspondentes aos questionamentos acima, principalmente de eventuais 

sindicâncias/PAD. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante notificação no Sistema Único, à 5ª CCR; 

PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP; AFIXE-SE a presente 

Portaria no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

 

RODRIGO SALES GRAEFF 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00041814-2019| 

PORTARIA Nº 159, DE 1º DE JULHO 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 

1.29.000.001881/2019-21), por meio da qual foi noticiada eventual irregularidade no processo n.º 1085/2010, que teve curso na empresa TRENSURB 

para aquisição, em 20/11/2010, de 20 pistolas TASER M26 "não letais", fornecidas pela empresa norte-americana AA&SABA Consultants Inc., então 

representada, no Brasil, exclusivamente, pela empresa SEGURITEC DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA Ltda., razão pela qual a aquisição 

ocorreu sob dispensa de licitação, nos termos do art. 25, inc. II, c/c art. 13, inc. VI, da Lei 8.666/93.; 

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 eventual irregularidade no processo n.º 1085/2010, que teve curso na empresa 

TRENSURB para aquisição, em 20/11/2010, de 20 pistolas TYASER M26 não letais".”; 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. 

 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00025509-2017| 

PORTARIA Nº 15, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017 
 

Ref. Procedimento Preparatório 1.31.000.001212/2016-58 
 

O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, por meio do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, em exercício, no Estado de 

Rondônia, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar 75/1993; 

artigo 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93; e pelo artigo 8o, §1o, da Lei 7.347/85, e ainda: 
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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 e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o Inquérito 

Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 

Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 

individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 

assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 

alimentação adequada. 

CONSIDERANDO que no Estado Social e Democrático de Direito o povo é o destinatário de prestações estatais positivas que 

assegurem o acesso, por todos, aos direitos sociais relativos à saúde, educação, assistência e previdência social, segurança, cultura, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dentre outros; 

CONSIDERANDO a violação de direitos humanos e a grande quantidade de conflitos resultantes em mortes no Estado de Rondônia; 

CONSIDERANDO que o direito do cidadão à segurança pública, como benefício uti universi, deve ser garantido pelo Estado, e, 

quando assim não o faz, cabe ao órgão ministerial, por meio dos mecanismos disponíveis, agir, especialmente em casos que podem ter implicações diretas 

em condenação imposta ao Brasil no plano internacional, como, por exemplo, pela Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos; 

CONSIDERANDO que no Brasil, por força de disposição constitucional, a Administração Pública tem por função a efetiva 

implementação desses direitos sociais (sem prejuízo de outros), assegurando a todos uma existência digna, e, conforme os ditames da justiça social (art. 

170, caput, CF), atuando ativamente para a promoção da igualdade, com fundamento na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF); 

CONSIDERANDO, por fim, que o Poder Público é responsável por dar cabal cumprimento aos dispositivos constitucionais de 

proteção a vida, dignidade, segurança e saúde das pessoas; 

CONSIDERANDO que são princípios constitucionais da Administração Pública legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência (art. 37 CRFB/88); 

CONSIDERANDO as informações constantes do Procedimento Preparatório 1.31.000.001212/2016-58 e que não foi possível a 

conclusão das investigações no prazo regulamentar de tramitação de um PP (180 dias), restando providências em curso; 

RESOLVE: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL mantendo-se o objeto em questão, 

bem como a natureza sigilosa. 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 

DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: 

(i) comunique a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, dispensando-se publicação em razão do sigilo do procedimento; (ii) 

expeça-se Ofício a SESDEC, nos seguintes termos: “llmo. Senhor Secretário, sirvo-me do presente para, em atenção ao disposto no art. 8º, II da LC 

75/93, solicitar informações do Estado e se possível remessa de cópias, de preferência em mídia digital do Inquérito sobre a morte de Nilce de Souza 

Magalhães (2º Inquérito), que investiga se há mais participantes na morte de Nilce de Souza Magalhães, bem como o responsável pela segunda ocultação 

do cadáver. Fixe-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para resposta, contados a partir do recebimento (§ 5º, art. 8º da LC 75/93)”; (iii) após, volte-me 

conclusos. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00035522-2018| 

PORTARIA Nº 20, DE 31 DE JULHO DE 2018 

 

O PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, Raphael Luis Pereira Bevilaqua, 

no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, 

IV, “a”, da Lei nº 8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei no 7.347/85. 

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 e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o Inquérito 

Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 

Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 

individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 

assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 

alimentação adequada; 

CONSIDERANDO que no Estado Social e Democrático de Direito o povo é o destinatário de prestações estatais positivas que 

assegurem o acesso, por todos, aos direitos sociais relativos à saúde, educação, assistência e previdência social, segurança, cultura, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dentre outros; 

CONSIDERANDO que o direito a habitação e moradia é parte essencial no prisma do princípio estruturante da dignidade da pessoa 

humana; 

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, em seu artigo 25, dispõe 

acerca da importância da moradia como condição fundamental para o pleno exercício da cidadania; 

CONSIDERANDO a representação formulada por cidadão que pleiteava uma vaga no conjunto habitacional do Programa Minha 

Casa, Minha Vida Porto Belo, contudo as unidades I, III e IV do aludido empreendimento se encontram com as obras paralisadas, além de inúmeras 

outras unidades habitacionais do condomínio Orgulho do Madeira que se encontram abandonadas; 



DMPF-e Nº 125/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 4 de julho de 2019 Publicação: sexta-feira, 5 de julho de 2019 47 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

CONSIDERANDO a documentação apresentada pelo representante e a necessidade da intervenção do Parquet a fim de esclarecer a 

situação com os órgãos responsáveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, como sendo de tramitação PRIORITÁRIA (por envolver direitos de pessoa com deficiência), 

com o seguinte objeto: “apurar o motivo da interrupção da obra dos conjuntos habitacionais Porto Belo I, III e IV do Programa Minha Casa, Minha Vida, 

bem como o abandono de unidades habitacionais do conjunto Orgulho do Madeira, do mesmo programa.” 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuarem como secretários no presente. 

DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: 

(i) comunique a presente medida ao NAOP/PFDC 1ª Região, encaminhando cópia desta para publicação, em atenção ao disposto no 

art. 5º, VI da Resolução 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução 23/2007 do CNMP; (ii) cumpra as diligências determinadas no despacho 203/2018, 

registrada no ÚNICO PR-RO-00028115/2018. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00020936-2019| 

PORTARIA Nº 29, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de Rondônia, Raphael Luis Pereira Bevilaqua, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93; 

e pelo artigo 8º, § 1, da Lei no 7.347/85. 

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 e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o Inquérito 

Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 

Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 

individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 

assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 

alimentação adequada; 

CONSIDERANDO que no Estado Social e Democrático de Direito o povo é o destinatário de prestações estatais positivas que 

assegurem o acesso, por todos, aos direitos sociais relativos à saúde, educação, assistência e previdência social, segurança, cultura, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dentre outros; 

CONSIDERANDO que o direito a habitação e moradia é parte essencial no prisma do princípio estruturante da dignidade da pessoa 

humana. 

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, em seu artigo 25, dispõe 

acerca da importância da moradia como condição fundamental para o pleno exercício da cidadania. 

CONSIDERANDO as recentes informações, de irregularidades relacionadas ao uso de imóveis atinentes ao Programa ‘‘Minha Casa, 

Minha Vida’’, e que integram o empreendimento Condomínio Porto Madero IV. 

CONSIDERANDO que ainda faltam elementos para a regular instrução do Procedimento Preparatório 1.31.000.001217/2017-61, 

mas que o prazo estipulado nas Resoluções 87/2006 do CSMPF e 23/2007 do CNMP já se esgotou; 

RESOLVE: 

CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto, 

promovendo-se as alterações necessárias na capa do procedimento e junto ao sistema ÚNICO. 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 

DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: (i) comunique a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia 

desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da Resolução 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução 23/2007 do CNMP; (ii) cumpra-

se, com URGÊNCIA, as diligências pendentes no despacho 73/2018. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00000137-2017| 

PORTARIA Nº 33, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Ref: PP 1.31.000.000235/2016-45 

 

O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de Rondônia, Raphael Luis Pereira Bevilaqua, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93; e pelo 

artigo 8º, § 1, da Lei no 7.347/85. 

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 e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o Inquérito 

Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 

Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 

individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 
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assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 

alimentação adequada; 

CONSIDERANDO que no Estado Social e Democrático de Direito o povo é o destinatário de prestações estatais positivas que 

assegurem o acesso, por todos, aos direitos sociais relativos à saúde, educação, assistência e previdência social, segurança, cultura, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dentre outros; 

CONSIDERANDO que no Brasil, por força de disposição constitucional, a Administração Pública tem por função a efetiva 

implementação desses direitos sociais (sem prejuízo de outros), assegurando a todos uma existência digna, e, conforme os ditames da justiça social (art. 

170, caput, CF), atuando ativamente para a promoção da igualdade, com fundamento na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF); 

CONSIDERANDO as informações constantes do Procedimento Preparatório 1.31.000.000235/2016-45 e que não foi possível a 

conclusão das investigações no prazo regulamentar de tramitação de um PP (180 dias); 

CONSIDERANDO que a atribuição das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão no tema de reforma agrária e proteção 

internacional dos direitos humanos envolvem a problemática dos conflitos agrários, a política de desapropriação, implantação de projetos de 

assentamento, dentre outros temas; 

CONSIDERANDO a importância da correta destinação de imóveis rurais no desenvolvimento econômico e social do país, com 

função de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem 

de todos, conforme preconizado na Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a reforma agrária é o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção 

(Estatuto da Terra – Lei 4.054/64); 

CONSIDERANDO que atualmente se busca com a reforma agrária a implantação de um novo modelo de assentamento, baseado na 

viabilidade econômica, na sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento territorial, a adoção de instrumentos fundiários adequados a cada público e 

a cada região, a adequação institucional e normativa a uma intervenção rápida e eficiente dos instrumentos agrários, bem como o direito à educação, à 

cultura e à seguridade social nas áreas reformadas; 

CONSIDERANDO que são princípios constitucionais da Administração Pública legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência (art. 37 CRFB/88); 

CONSIDERANDO, por fim, que o Poder Público é responsável por dar cabal cumprimento aos dispositivos constitucionais de 

proteção a vida, dignidade, segurança e saúde das pessoas, nestes incluídos a promoção e proteção da reforma agrária, como forma de evitar o êxodo 

rural e de promover o desenvolvimento econômico e social dos produtores rurais; 

RESOLVE: 

CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL mantendo-se o mesmo objeto, 

promovendo se as alterações necessárias na capa do procedimento e junto ao sistema ÚNICO, 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 

DETERMINAR: (i) expeça-se Ofício ao INCRA solicitando informar se há previsão de realização de obras para a revitalização e 

conservação das estradas que dão acesso ao Assentamento T D Ubirajara, tendo em vista a situação apontada pelos moradores do local (anexar cópia de 

fls. 26), bem como solicitar informações atualizadas sobre o processo de desapropriação da área em comento; (ii) a comunicação da presente medida ao 

NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 

4º, VI da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00000414-2017| 

PORTARIA Nº 34, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

O PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA, Raphael Luis Pereira Bevilaqua, 

no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993; artigo 25, 

IV, “a”, da Lei nº 8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei no 7.347/85. 

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 e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o Inquérito 

Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 

Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 

individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 

assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 

alimentação adequada; 

CONSIDERANDO que no Estado Social e Democrático de Direito o povo é o destinatário de prestações estatais positivas que 

assegurem o acesso, por todos, aos direitos sociais relativos à saúde, educação, assistência e previdência social, segurança, cultura, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dentre outros; 

CONSIDERANDO que, no Brasil, por força de disposição constitucional, a Administração Pública tem por função a efetiva 

implementação desses direitos sociais (sem prejuízo de outros), assegurando a todos uma existência digna e conforme os ditames da justiça social (art. 

170, caput, CF), atuando ativamente para a promoção da igualdade, com fundamento na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF); 

CONSIDERANDO as informações constantes do Procedimento Preparatório 1.31.000.000609/2016-22 e que não foi possível a 

conclusão das investigações no prazo regulamentar de tramitação de um PP (180 dias); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito à saúde e a um tratamento digno, e prevê que é 

dever do Estado brasileiro empregar recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil (art. 227, §1º, I); 
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CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde reconhece o Parto Humanizado como um direito das gestantes por meio da Portaria 

1459, de 24 de junho de 2011, que institui a “Rede Cegonha”, que consistem em cuidados que visam assegurar à mulher o direito  ao planejamento e à 

atenção humanizada à sua gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como garantir à criança um nascimento seguro, e crescimento e desenvolvimento 

saudáveis; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em parceria com a UNICEF, publicou o “Guia dos Direitos da gestante e do Bebê”1, 

no qual estabelece que: “Não se deve jamais empurrar a barriga da mulher para forçar a saída do bebê. Isso expõe o bebê e a mulher a riscos”; 

CONSIDERANDO que são princípios constitucionais da Administração Pública legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência (art. 37 CRFB/88); 

RESOLVE: 

CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL mantendo-se o mesmo objeto, 

promovendo se as alterações necessárias na capa do procedimento e junto ao sistema ÚNICO, 

NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 

DETERMINAR: (i) a expedição da Recomendação anexa; (ii) a comunicação da presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, 

encaminhando cópia desta para publicação, em atenção ao disposto no art. 5º, VI da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução n.º 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00021429-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

IC: 1.31.000.000083/2017-61 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar a solicitação irregular de empréstimo do Conselho Regional de Farmácia - CRF/RO 

ao Conselho Federal de Farmácia, bem como a sua concessão com preterição das formalidades previstas na resolução do Conselho Federal 531, de 27 de 

abril de 2010. 

O presente procedimento foi instaurado com base na representação do ex-presidente do CRF/RO, o qual relata que o Conselho Federal 

de Farmácia concedeu empréstimo irregular ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia, vejamos: 

Despacho 5/2017 às fls. 02/04 foram determinadas diligências  ao CRF/RO. 

Resposta do CRF/RO às fls.27/28. 

Despacho 224/2017 às fls. 43/45 foram determinadas diligências ao CFF. 

Resposta do CFF às fls. 47/55. 

É o relatório. 

Preliminarmente insta registrar a dificuldade encontrada pelo Gabinete para manutenção de todos os procedimentos administrativos 

em situação de regular tramitação, consoante preconiza a Resolução CSMPF 87, de 3-8-2006, com redação dada pela Resolução 106, de 06/04/2010, 

tendo em vista as atribuições deste signatário no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC (judicial e extrajudicial), do 1º Ofício 

desta PR/RO – 1ª CCR (judicial e extrajudicial), dos Juizados Especiais Cíveis das 4ª e 6ª Varas Federais da Seção Judiciária de Rondônia, bem como as 

constantes substituições dos ofícios vagos desta PR/RO. 

Pois bem. Analisando o procedimento, nota-se que versa sobre uma possível irregularidade na concessão de empréstimo pelo 

Conselho Federal de Farmácia (CFF) ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (CRF/RO). 

Observando o despacho 5/2017, contido nos autos às fls. 02/04, constata-se que diligências foram determinadas ao Conselho Regional 

de Farmácia do Estado de Rondônia, vejamos: 

(i) por qual motivo o Conselho Regional solicitou empréstimo ao CFF?; (ii) o empréstimo concedido pelo Conselho Federal de 

Farmácia foi requerido com a observância dos requisitos previstos na Resolução 531 de 27 de abril de 2010?; (iii) se sim, encaminhar cópias dos 

documentos que foram remetidos ao Conselho Federal, bem como da ata de reunião no qual consta a aprovação do empréstimo pelo seu plenário, 

conforme dispõe os arts. 57 a 59 da Resolução; (iv) outras informações que entender pertinentes. 

Respondendo ao Ofício 144/2017 (fls. 22), referente às diligências determinadas no despacho 5/2017, o CRF/RO relata (fls. 27/28) 

que solicitou empréstimo ao CFF a título de socorro financeiro para realização de pagamentos pendentes aos servidores. Além do mais, anexou a sua 

resposta os comprovantes solicitados: Ofícios 09 e 10 (fls. 29 e 30); Ata da I Sessão da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia 

realizada em Brasília, no dia 28/01/2016 (fls. 32 a 36); Certidão de Registro Integral 1.786-013 da ata de posse datada de 12 de janeiro de 2016 (fls. 

37/40); Comprovante da Alteração junto a Receita Federal datada de 11/02/2016 (fls. 41) e; e-mail solicitando providência ao CFF para devolução do 

valor solicitado (fls. 42). 

O atual presidente do CRF/RO alega que ao assumir a presidência em janeiro foi surpreendido com diversas pendências, por este 

motivo requereu auxílio ao CFF. 

Contudo, em análise ao Despacho 224/2017 (fls. 43/45) que precede a resposta do CRF/RO nos autos, constatou-se que era necessário 

ouvir o CFF para concluir se houve ou não descumprimento das formalidades para concessão de empréstimos. 

O Conselho Federal de Farmácia alegou que concedeu empréstimo ao CRF/RO no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em 

razão da reintegração do servidor Marcelo Chapagnat Gusmão Medeiros, demitido sem justa causa, sendo assim o CRF/RO foi condenado a pagamento 

dos salários vencidos desde a data de sua demissão imotivada. 

O CFF observa ainda que o artigo 52 da Resolução/CFF 531/10 preceitua: 

Art. 52– As concessões de empréstimos, subvenções e doações aos Conselhos Regionais de Farmácia serão organizados, distribuídos 

e fiscalizados, adotando-se os seguintes conceitos: 

I–Empréstimo: toda espécie de cedência de bens móveis ou imóveis, assim como em pecúnia aos Conselhos Regionais de Farmácia, 

para que usem ou deles se utilizem, com a obrigação de restituí-los, a pedido de quem o emprestou, ou quando terminar o prazo por este estipulado; 

Alega ainda que o dispositivo legal preceitua também que: 

Art. 53– O Conselho Federal de Farmácia concederá empréstimos em pecúnia e subvenções aos Conselhos Regionais de Farmácia 

nas seguintes condições: 
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I – caráter emergencial, caracterizado por problema de ordem econômico-financeira, não previsível pelo Conselho Regional de 

Farmácia; 

Pois bem. Analisando os dispositivos legais citados na resposta do CFF, que regulamentam sobre normas e procedimentos 

orçamentários, contábeis e financeiros da instituição, conclui-se que não foi constatada nenhuma ilegalidade. 

Contudo, em relação ao artigo 60 da resolução, constata-se que uma formalidade foi suprimida, sendo esta a apreciação do empréstimo 

pelo plenário do CFF, uma vez que se tratava de indenização com limite superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 

Inversamente, pode-se observar que o rito ordinário preceituado pela lei seria razoavelmente incompatível com a situação em questão 

e a demora no pagamento das verbas ao funcionário poderia acarretar prejuízos ainda piores ao Conselho, uma vez que este foi processado pelo não 

pagamento de pensão alimentícia, isto é, necessitava dos vencimentos urgentemente. 

Assim sendo, se fosse constatada a mora do Conselho na realização do pagamento, este poderia ser responsabilizado pelos danos 

causados ao funcionário, ocasionando, desta maneira, mais prejuízos financeiros à instituição. 

Conclui-se então que a conduta do Conselho Federal de Farmácia não foi descabida e nem acarretou danos à instituição por conta do 

descumprimento das formalidades contidas no preceito legal, uma vez que não podemos reduzir o interesse público às formalidades contidas na lei. 

Para reforçar o que foi exposto acima, podemos citar como exemplo a edição da Emenda Constitucional 19 de 1998, que instituiu o 

princípio da eficiência na administração pública. A EC 19 foi um marco na gestão pública do País, pois instituiu o modelo de administração gerencial em 

contraposição ao antigo modelo de administração burocrática. Em breves palavras, agora se preza mais pelo resultado e eficiência dos atos dos gestores 

ao invés do mero cumprimento de formalidades. 

Ademais, constata-se que o empréstimo foi concedido após análise jurídica, conforme se infere do Parecer 30/2016, às fls. 53/54. 

Por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º, da Lei 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que, por analogia ao disposto no art. 19, da Resolução 87 do CSMPF, nada impede a reabertura do IC caso 

novos fatos surjam. In verbis: 

Art. 19 - O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo 

máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas. 

(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente IC fora instaurado em razão da Manifestação feita ao MPF pelo ex-presidente do CRF/RO, aplique-se 

as disposições do art. 17, § 1º, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006. 

Assim, remetam-se os autos à 1ª CCR para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC 75/93; 9º, 

§1º, da Lei 7.347/85; e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006, além do que prescreve a Portaria PGR 653, de 30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006. 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00016939-2019| 

PORTARIA Nº 72, DE 2 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000709/2018-83 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) 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; 

b) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal 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 (LC 75/93, art. 5º, V, “b”); 

c) CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 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, incluindo os direitos dos consumidores (LC 75/93, art. 6º, 

VII, “c”, parte final); 

d) 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; 

e) CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n° 1.32.000.000709/2018-83, instaurado a partir da Manifestação 20180095007, 

cuja ementa é: “Relato de ocorrências diárias e recorrentes de quedas de energia em todos os municípios do Estado de Roraima.” 

f) CONSIDERANDO que a Lei n° 8.987/95 dispõe, no seu artigo 6º, §§ 1º e 2º, que toda concessão ou permissão de serviço público 

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários e, serviço adequado, é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas e, que a descontinuidade dos serviços 

públicos marcada pela sua interrupção é autorizada apenas nas hipóteses de emergência ou mediante aviso prévio, por motivo de razões de ordem técnica 

ou de segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário; 

g) CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, nos autos do Recurso Especial n° 1.010.130/MG, Relator Ministro 

Luiz Fux, DJe 24/11/2010, que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações entre concessionária de serviço público e o 

usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica. 

h) CONSIDERANDO que o artigo 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exige que as concessionárias ou permissionárias 

de serviços públicos são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 
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i) CONSIDERANDO que existem informações requisitadas no bojo do Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000709/2018-83 

pendentes de resposta; 

RESOLVE instaurar 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, nele constando o seguinte resumo: “Obter 

informações a respeito das ocorrências recorrentes de q1uedas de energia elétrica em todos os municípios do Estado de Roraima.” 

Tendo em vista a ausência de resposta pela Empresa Roraima Energia S. A. e Transnorte Energia S. A. - TNE (Ofícios nº 179/2019 

e 182/2019, respectivamente), determino, como diligência inicial: 

1. reiteração dos Ofícios encaminhados para a Empresa Roraima Energia S. A. e a Transnorte Energia S. A. - TNE (Ofícios nº 

179/2019 e 182/2019, respectivamente, constantes no Procedimento Preparatório), para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem as informações 

requisitadas naqueles documentos; 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 6º e 16 da 

Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

RODRIGO MARK FREITAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-BNU-SC-00004706-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 2 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar nº 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/2007; 

CONSIDERANDO a instauração do Inquérito Policial n.º 5005838-70.2018.404.7205, bem como as informações ali apuradas no 

sentido de que JOHN ALEXANDRE DE ZUTTER, na qualidade de administrador da empresa SANTA PAULINA STRASSBURG VEÍCULOS LTDA, 

CNPJ 05.210.259/0001-80, foi autuado pela FAEMA Blumenau, em 06/05/2015, por “ocupar parte de APP do Rio Itajaí-Açu, não cumprindo notificação 

preliminar 1328/14, recuperação de APP com projeto e cronograma de execução” (evento 1, INIC1, fl. 05), na rua Itajaí, n.º 1.999, bairro Vorstadt, 

Blumenau/SC; 

CONSIDERANDO que, em sua oitiva em sede policial, o investigado juntou aos autos do referido inquérito relato aduzindo que a 

construção teria se dado mediante alvará de construção emitido pelo ente público municipal em 02/08/2011, em nome de uma outra pessoa jurídica 

integrante do mesmo grupo econômico, qual seja CJM VEÍCULOS LTDA., bem como que houve expedição de Licença de Operação em favor das 

referidas empresas (STRASSBURG e CJM) e também para a JMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 

CONSIDERANDO a necessidade de buscar-se a responsabilização dos causadores do dano ambiental, visando à reparação integral 

do dano, a ser obtida mediante meios extrajudiciais ou por eventual ajuizamento de ação civil pública. 

RESOLVE: 

Instaurar INQUÉRITO CIVIL a partir da cópia do inquérito policial nº 5005838-70.2018.4.04.7205, cadastrado no sistema Único sob 

a etiqueta PRM-BNU-SC-00004501/2019, a fim de promover ampla apuração dos fatos, determinando, de início, as seguintes providências: 

a) Autue-se esta portaria e o procedimento que a acompanha; registre-se e publique-se (via Sistema Único/MPF e átrio da 

PRM/Blumenau), a fim de que se efetue a comunicação à E. 4ª CCR, conforme a praxe, com a observação do disposto nas citadas resoluções dos 

conselhos do Ministério Público. 

b) Consulte-se a qualificação das pessoas responsáveis pelas empresas SANTA PAULINA STRASSBURG VEÍCULOS LTDA, CJM 

VEÍCULOS LTDA. e JMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., seja através de ofício a ser encaminhado à JUCESC, seja através de pesquisa através 

da ASSPAD. 

c) Oficie-se ao Município de Blumenau, FAEMA Blumenau e IMA/SC, a fim de identificar e trazer aos autos cópias de eventuais 

alvarás de construção e licenças de operação eventualmente expedidos para a área em comento, porventura existentes em nome das mencionadas empresas 

e também de JOHN ALEXANDRE DE ZUTTER, inclusive para melhor identificar a data de construção do imóvel em APP e se houve supressão vegetal. 

Requisite-se, outrossim, que se manifestem sobre os fatos ora apurados. 

 

RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONÇALVES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CHA-SC-00003724-2019| 

PORTARIA Nº 21, DE 12 DE JUNHO DE 2019 

 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000276/2018-17 em Inquérito 

Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

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 (art. 127 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil - constituída em Estado Democrático de Direito -, possui como fundamentos 

a cidadania e a dignidade da pessoa humana, sendo um dos seus objetivos fundamentais a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução 

das desigualdades sociais e regionais (artigo 1º, incisos II e III, e artigo 3º, inciso III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 231 da Constituição Federal reconhece a cultura, os costumes e as tradições dos povos indígenas; 
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CONSIDERANDO que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (art. 231 da 

Constituição Federal), sendo assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão (art. 

47 da Lei nº 6.001/73 - Estatuto do Índio); 

CONSIDERANDO que este procedimento foi instaurado a partir de ofício encaminhado pela comunidade e lideranças da Aldeia 

Indígena Guarani do Araçá'i, reivindicando a (re)abertura e funcionamento da Escola Indígena "Karaí Tupã" na área ocupada pelos indígenas junto à 

terra indígena Toldo Chimbangue, da etnia Kaingang; 

CONSIDERANDO que já há procedimento instaurado para acompanhar as tratativas de alocação dos indígenas Guarani para outra 

área a ser adquirida pela FUNAI (IC nº 1.33.002.000413/2018-13); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal 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; promover o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos, especialmente os relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao 

consumidor; e, ainda, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, II, III e V, da Constituição Federal e art. 6º, VII, 

“a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório estende-se por no máximo 90 dias, prorrogáveis por igual período, e 

que o MPF tomou conhecimento de novo conflito envolvendo as etnias Guarani e Kaingang, na TI Toldo Chimbangue, indicando que, neste momento, 

deve-se aguardar a resolução desse impasse para que sejam adotadas medidas para a reabertura da escola Guarani; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000276/2018-17 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal 

coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo a subcoordenadoria jurídica desta Procuradoria 

da República registrar a presente portaria no Sistema Único, bem como as informações abaixo, registrando-as na capa dos autos, procedendo-se as 

anotações de praxe no sistema de controle processual, remetendo-a para publicação, nos termos do Art. 15, § 1º, e do Art. 5º da Resolução CSMPF nº 

87/2006 c/c o artigo 4º da Resolução CNMP nº 23/2007: 

Interessado: Aldeia Indígena Guarani do Araçá'i 

Objeto da investigação: Apurar a necessidade/possibilidade de adoção de medidas para a reabertura e funcionamento da Escola 

Indígena "Karaí Tupã" na área ocupada pelos indígenas Guarani do Araçá'i na TI Toldo Chimbangue, da etnia Kaingang. 

Como próximas diligências, determino: 

a) junte-se cópia da Ata de Reunião realizada no dia 23 de maio de 2019 (PRM-CHA-SC-00002875/2019), com o Cacique e lideranças 

da TI Guarani do Araçá'i; 

c) oficie-se à Secretaria Estadual de Educação, para verificar a possibilidade de as aulas de língua Guarani serem ministradas dentro 

da Aldeia, encaminhando cópia da ata de reunião realizada com os indígenas, em que esse assunto foi tratado no item 3. Caso seja informado sobre a 

impossibilidade de atender o pedido dos indígenas, que a secretaria comprove documentalmente os motivos impeditivos. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, a estagiária Déborah Fátima Alves. 

Caso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um (01) ano, venham os autos conclusos para análise da necessidade de 

prorrogação. 

 

CARLOS HUMBERTO PROLA JUNIOR 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00004213-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório n° 1.34.024.000155/2018-71. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 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; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

de direitos difusos e coletivos e, em especial, para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO a notícia de baixa cobertura vacinal contra a poliomielite e o consequente risco de retorno da doença nos 

Municípios de Palmital e Ribeirão do Sul, ambos no Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO as informações prestadas pelos Municípios mencionados, no sentido de que houve problemas operacionais no 

envio de informações ao Ministério da Saúde, motivando a expedição da Recomendação nº 1 e 2/2019, aos Municípios de Palmital e Ribeirão do Sul, 

respectivamente; 

CONSIDERANDO que está em curso o prazo para o atendimento dessas recomendações; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução 

CSMPF Nº 87/2006, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar a propositura 

de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2006, incluído pela Res. CSMPF Nº 106/2010) 

RESOLVE 

CONVERTER, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, o presente Procedimento 

Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o fim de acompanhar a adoção das providências necessárias pelos Municípios de Palmital e Ribeirão do Sul, 

ambos no Estado de São Paulo, para o cumprimento da meta de cobertura vacinal contra a poliomielite, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000155/2018-71; 
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2. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

3. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e 

providencie-se a publicação desta portaria; 

4. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/06, com a redação da Resolução CSMPF 

106/10; 

5. considerando-se o decurso do prazo para Municípios de Palmital e Ribeirão do Sul comunicar o acatamento das Recomendações 

nº 01 e 02/2019, reiterem-se os Ofícios nº 295/2019 e 296/2019, com cópia das respectivas recomendações, consignando-se que cada Município deverá 

demonstrar o efetivo cumprimento da recomendação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, com o envio de cópia do certificado de conclusão da participação 

de todos os servidores que efetivamente trabalham nas salas de vacina no curso online “Sala de Vacinação“. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-PIR-SP-00004876-2019| 

PORTARIA N° 15, DE 4 DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da 

Constituição da República, no art. 5º, I, "c", II, "d", III, "b" e V, "a" e "b", da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, "a", da Lei 8.265/93, no art. 8º, 

§ 1º, da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 
2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de dezembro de 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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO o apurado no Procedimento Preparatório 1.34.008.000294/2018-01, onde se analisa possíveis irregularidades em 
...; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, parágrafo primeiro da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, e no artigo 2º, parágrafo sétimo, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

DECIDE instaurar o Inquérito Civil 1.34.008.000294/2018-01 para apurar os fatos e aquilatar a necessidade de atuação ministerial. 
Após os registros de praxe do Inquérito Civil no sistema ÚNICO, determino as seguintes providências: 

1. Remeta-se, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da presente portaria à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 

do CNMP e art. 16, § 1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

2. Após, remetam-se os autos à Assessoria para pesquisa junto ao sítio do Tribunal de Conta da União, com o fim de obter informações 

a respeito do andamento do processo de Tomada de Contas Especial nº 011.486/2016-3, em específico se já houve o trânsito em julgado do Acórdão ali 
proferido. 

Inicialmente, o presente Inquérito Civil terá duração de 1 (um) ano. 

Cumpra-se. 

 

  HELOISA MARIA FONTES BARRETO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-RAO-SP-00006289-2019| 

  PORTARIA Nº 23, DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.010.000581/2017-83 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República subscritora, usando das atribuições que lhes são conferidas 

pelo artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, e pelo artigo 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93, regulamentado pela Resolução 87/06 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e também pela Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e, ainda, 

CONSIDERANDO que é função institucional do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a defesa do patrimônio público e social, da 

ordem jurídica e dos interesses difusos e coletivos, na forma do disposto nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal, e artigo 5º, incisos I e III, alínea 

"b", da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL tem legitimidade, portanto, para promover o Inquérito Civil, a Ação 

Civil Pública e a Ação de Improbidade Administrativa para a proteção do patrimônio público e social e outros interesses difusos, entre eles, o respeito 

aos princípios constitucionais que regem a administração pública (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e artigo 5º, inciso I, alínea "h", da Lei 

Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO os fatos em apuração nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.34.010.000581/2017-83 instaurado a partir de 

representação feita na Sala de Atendimento ao Cidadão, por meio da qual se noticiou eventual irregularidades nas condições de acessibilidade do prédio 

onde está instalada a agência do INSS do Município de Monte Alto/SP; 

CONSIDERANDO, por fim, as diligências realizadas até o momento e a necessidade de dar continuidade às investigações. 

RESOLVE: 

(I) INSTAURAR, nos termos dos artigos 2º, caput, inciso I, e 4º, caput, inciso II, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e do art. 4º da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, o presente INQUÉRITO CIVIL com o escopo 

de apurar as irregularidades apontadas no Procedimento Preparatório; 
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(II) COMUNICAR a instauração deste inquérito à 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF (art. 6º da Resolução 

nº 87/2006 do CSMPF); 

(III) DETERMINAR a publicação da presente portaria na Imprensa Oficial, por meio do Sistema Único. 

 

SABRINA MENEGÁRIO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00003777-2019| 

PORTARIA Nº 46, DE 2 DE JULHO DE 2019 

 

Notícia de Fato n° 1.34.033.000083/2019-34 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República,  e ainda, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem como na Resolução 

CNMP nº 23/07, e ainda: 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o procedimento Notícia de Fato n° 1.34.033.000083/2019-34, 

instaurado com o objetivo de apurar deficiência no atendimento prestado na UPA, CRAS, CAPS, UBS e ambulatórios aos a pacientes com transtornos 

psiquiátricos/psicológicos e psicossociais/familiares. 

CONSIDERANDO que a origem deste procedimento se deu através de denúncia cadastrada na sala de atendimento ao cidadão sobre 

acompanhamento de  atendimento a um paciente em surto em específico mas, segundo informações obtidas junto aos servidores das unidades a deficiência 

no atendimento aos pacientes com transtornos psiquiátricos/psicológicos é geral no município de Caraguatatuba. 

CONSIDERANDO que a demanda quanto ao paciente em específico foi encaminhada a Defensoria Pública para providências quanto 

a sua curatela. 

INSTAURA INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 1ª CCR, Tema CNMP: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde e 11854 - Saúde 

Mental, para apurar possível deficiência no atendimento prestado na UPA, CRAS, CAPS, UBS e ambulatórios a pacientes com transtornos 

psiquiátricos/psicológicos e psicossociais/familiares na cidade de Caraguatatuba/SP. 

DETERMINA as seguintes diligências: 

1. Notificar a assistente social da UPA Leila Isabel Paulino Ferreira e a enfermeira do CAPS Jaqueline Jully schmidt para reunião a 

ser realizada nesta Procuradoria da República em dia e horário pré-agendado, de preferência na primeira quinzena de agosto deste ano, para 

esclarecimentos sobre fatos relatados neste procedimento. 

2. Acautelar os autos fazendo-os conclusos a assessoria um dias antes da reunião marcada. 

REGISTRE-SE esta Portaria com o procedimento que lhe acompanha. PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, 

do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP. AFIXE-SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município conforme 

exigência do art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP. 

Registre-se, no Sistema Único, o sigilo do feito, na categoria reservado. 

 

MARIA REZENDE CAPUCCI 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00072921-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 15 DE MARÇO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.001.008408/2017-32 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o direito à educação é direito fundamental (art. 6º da Constituição Federal) e, enquanto direito de todos e 

dever do Estado e da família, deve ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o Brasil aderiu aos documentos internacionais de Direitos Humanos: Declaração Universal de Direitos 

Humanos (Resolução nº 217 A III da ONU), Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto nº 591/1992) e Protocolo de San 

Salvador (Decreto nº 3321/1999) que estabelecem ser a educação um direito das pessoas; 

CONSIDERANDO que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial 

(art. 207 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que compete à União a organização do sistema federal de ensino (art. 211, § 1º, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o sistema federal de ensino compreende as instituições de educação superior criadas e mantidas pela União 

Federal (art. 16, incisos I e III, da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.008408/2017-32 foi instaurado no Ministério Público Federal para 

averiguar a notícia de possível ilegalidade quanto à forma de interposição de recurso pelo candidato no Processo Seletivo de Alunos para os cursos de 

Especialização em Gestão Pública, Especialização em Gestão da Educação Pública e Especialização em Gestão Pública Municipal, promovido pela 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP em parceria com o Programa Universidade Aberta Brasil – UAB, regido pelo Edital nº 288/2017; 

CONSIDERANDO que o aludido Edital nº 288/2017, no seu item 7, dispôs que a interposição de recursos “deverá ser protocolada 

na  Universidade Federal de São Paulo - Divisão de Protocolo - Rua Sena Madureira, 1500 - Térreo - Vila Clementino - São Paulo - SP”, “até 02 (dois) 

dias úteis” e, “para os polos do interior de São Paulo e demais Estados, poderá ser protocolada presencialmente nos polos de apoio presencial” (cujos 

endereços constavam do anexo II do edital), não sendo aceitos “recursos interpostos por via postal, fac-símile, e-mail, telegrama ou outro meio não 

especificado neste Edital”; 

CONSIDERANDO que as referidas regras de interposição de recurso, ao exigir o protocolo presencial em determinadas localidades 

preestabelecidas, não oferecem igualdade de condições para os candidatos não residentes no município de São Paulo ou em municípios que são polos de 

apoio presencial, violando o princípio constitucional da igualdade (art. 5º da CF); 
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CONSIDERANDO a necessidade de se possibilitar a apresentação de recurso à distância, a fim de resguardar a isonomia e a ampla 

defesa,  conforme reconhecido pela jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO. Edital que estabelece apenas a modalidade presencial. Oferecimento a ser realizado pessoalmente pelo candidato no setor de 

protocolo da prefeitura de Guaramirim. Disparidade de condições entre os participantes locais e os não residentes no município. Ofensa aos princípios 

da isonomia e da ampla defesa. Necessidade de se possibilitar a apresentação de recurso a distância. Irresignação provida. De acordo com a jurisprudência 

pátria, "mostra-se ilegal e abusiva a exigência de que o protocolo do recurso deveria ser feito pessoalmente pelo candidato perante o departamento de 

pessoal [... ], dentro do período de expediente naquele setor. [... ] as limitações impostas no edital do certame constituem medidas contrárias ao 

ordenamento jurídico vigente, podendo ser considerado um dissimulado propósito de dificultar ao máximo o direito dos candidatos de interpor o recurso 

administrativo previsto no edital" (TRF da 5ª região, apelação e reexame necessário n. 200985000026069, Rel. Des. Fed. Francisco barros dias, dje 6-5-

2010). (TJ-SC; AI 2014.073552-2; Guaramirim; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jorge Luiz de Borba; Julg. 25/08/2015; DJSC 01/09/2015; 

Pág. 189; destacou-se)”; 

CONSIDERANDO que os cursos em questão foram promovidos em parceria com o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

do Ministério da Educação, cujo propósito é justamente a ampliação e a disseminação da oferta de cursos e programas de educação superior, por meio 

da educação à distância, com a finalidade de reduzir o reflexo das desigualdades regionais, sociais e econômicas na educação; 

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 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais 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, e 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, incisos 

II e III, da Constituição Federal, c.c. art. 5o, incisos I, alínea h, III, alíneas a e b, e V, alínea b, e art. 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da 

Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode expedir recomendação, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 

pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 

cabíveis (art. 6º, inciso XX, da Lei Orgânica do Ministério Público da União, c.c. arts. 23 e 24 da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal e art. 15 da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público), o Ministério Público Federal deixa de ajuizar uma medida 

para anular o concurso e 

RESOLVE, com o intuito de resguardar os interesses e direitos que lhe cabe defender, mais especificamente o interesse coletivo 

relacionado ao direito à educação, e com o escopo de preservar o disposto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, 

RECOMENDAR à Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, pela sua Magnífica Reitora SORAYA SOUBHI SMAILI, que a 

partir do recebimento desta recomendação: 

1) Faça constar em seus futuros editais de seleção de discentes, docentes e servidores a possibilidade de apresentação de recurso à 

distância, na forma de fac-símile, e-mail, telegrama, postal ou outra forma, a critério da UNIFESP, sugerindo preferencialmente a adoção de procedimento 

de recebimento e protocolo de recurso online, mediante cadastro prévio dos candidatos em plataforma online gerida pela instituição, de forma a resguardar 

a lisura, integridade e segurança de tal procedimento, procedimento esse já adotado por outras instituições como a CESPE; 

Nos termos dos arts. 6º, inciso XX, e 8º, § 5º, da Lei Complementar nº 75/1993, fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias úteis 

para que seja informado ao Ministério Público Federal o acatamento ou não da recomendação. Caso seja acatada a recomendação, solicita-se a informação 

do procedimento de interposição de recurso à distância a ser adotado. 

Providencie-se publicidade pelo portal eletrônico do Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Estado de São Paulo 

(art. 23, caput, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

 

KLEBER MARCEL UEMURA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00026556-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 20 DE JUNHO DE 2019 

 

Ref.: Notícia de Fato nº 1.35.000.000687/2019-21. Assunto: Apurar supostas 

irregularidades identificadas em avença administrativa firmada pela APEC – 

Associação Produtiva e Educativa de Capacitação com o município de 

Cristinápolis-SE. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 3º Ofício de 

Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, III “b”, 

da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de 

dezembro de 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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, “b”, dispõe ser função institucional do Órgão 

Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa do patrimônio público e social, 

conforme disposições do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 5º, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/1993; 
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CONSIDERANDO as informações contidas na Notícia de Fato nº 1.35.000.000687/2019-21, instaurado com vistas a apurar supostas 

irregularidades identificadas em avença administrativa firmada pela APEC – Associação Produtiva e Educativa de Capacitação com o município de 

Cristinápolis-SE, 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP e do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006 do 

CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010), a presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, 

determinando-se: 

(I) Registro e autuação da presente Portaria acompanhada do Notícia de Fato nº 1.35.000.000687/2019-21, pelo Setor Extrajudicial 

da PR/SE (SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: “Apurar possíveis irregularidades na execução de avenças administrativas firmadas 

entre o município de Cristinápolis-SE e a APEC – Associação Produtiva e Educativa de Capacitação tendo como objeto, em síntese, a execução dos 

serviços de saúde e de educação de alçada da municipalidade.”; 

(II) Designação dos servidores em exercício no 3º Ofício de Combate à Corrupção para funcionarem como Secretários no presente 

feito; 

(III) Afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 

Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP). 

Ademais, a fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a 

assessoria em exercício no 3º Ofício de Combate à Corrupção  - 3ºOCC realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do 

presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

 

LEONARDO CERVINO MARTINELLI 

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00026561-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 20 DE JUNHO DE 2019 

 

Ref.: Notícia de Fato nº 1.35.000.000697/2019-66. Assunto: Apurar supostas 

irregularidades identificadas em avença administrativa firmada pela APEC – 

Associação Produtiva e Educativa de Capacitação com o município de Japaratuba-

SE. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 3º Ofício de 

Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, III “b”, 

da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de 

dezembro de 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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, “b”, dispõe ser função institucional do Órgão 

Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa do patrimônio público e social, 

conforme disposições do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 5º, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO as informações contidas na Notícia de Fato nº 1.35.000.000697/2019-66, instaurado com vistas a apurar supostas 

irregularidades identificadas em avença administrativa firmada pela APEC – Associação Produtiva e Educativa de Capacitação com o município de 

Japaratuba-SE, 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP e do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006 do 

CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010), a presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, 

determinando-se: 

(I) Registro e autuação da presente Portaria acompanhada do Notícia de Fato nº 1.35.000.000697/2019-66, pelo Setor Extrajudicial 

da PR/SE (SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: “Apurar possíveis irregularidades na execução do Contrato de Gestão nº 001/2016 

firmado entre o município de Japaratuba-SE e a APEC – Associação Produtiva e Educativa de Capacitação tendo como objeto, em síntese, a execução 

dos serviços de saúde e de educação de alçada da municipalidade.”; 

(II) Designação dos servidores em exercício no 3º Ofício de Combate à Corrupção para funcionarem como Secretários no presente 

feito; 

(III) Afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 

Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP). 

Ademais, a fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a 

assessoria em exercício no 3º Ofício de Combate à Corrupção  - 3ºOCC realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do 

presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

 

LEONARDO CERVINO MARTINELLI 

 Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00026567-2019| 

DESPACHO SANEADOR DE 3 DE JULHO DE 2019 

 

Inquérito Civil n. 1.35.000.001080/2014-53 

 

Cuida-se de procedimento administrativo instaurado para apurar notícia de aterro com resíduos de construção civil em área de 

preservação permanente, de domínio da União, praticada pelo Sr. Valdomiro Cardoso dos Santos, no Parque São José, no município de Nossa Senhora 

do Socorro/SE, conforme Procedimento nº 58.11.01.0031, recebido do  Ministério Público do Estado de Sergipe – 2ª  Promotoria Distrital – Curadoria 

do Meio Ambiente e Urbanismo (f. 03-22). 

Foi realizada reunião com o infrator no dia 12.08.2014, que informou ter a posse do terreno, adquirido do seu sogro, sendo que uma 

parte fora invadida; que o aterro foi efetuado com a ajuda de um engenheiro daquele município, quando o mesmo era candidato; e que a área se encontrava 

toda cercada, faltando providenciar a retirada dos cascalhos. Pela Superintendência do Patrimônio da União- SPU  foi esclarecido  que o terreno se 

encontrava em torno do manguezal e é conceituado como terreno de marinha. Ficou acertado que o proprietário da área, Sr. Valdomiro, iria à SPU levar 

toda a documentação do imóvel para verificar se o mesmo poderia ser regularizado, comparecendo posteriormente a esta procuradoria, para informar as 

medidas adotadas e fotos do terreno sem cascalhos ou aterro (f. 29-32). 

Comparecendo em 20.08.2014, o Sr. Valdomiro apresentou o protocolo do pedido de regularização da área perante a SPU e se 

comprometeu a apresentar, no prazo de 10 dias, as fotos já requisitadas (f. 33-34), o que cumpriu em 26.09.2014 (f. 37). 

Em 26.09.2014, informou a SPU que a área era realmente de preservação permanente, sendo  vedada sua inscrição perante àquele 

órgão (f. 40-43). 

Em reunião realizada no dia 05.11.2014, informou a SPU que o município de Nossa Senhora do Socorro poderia solicitar o terreno 

para fim específico, ficando o Secretário do Meio Ambiente de informar sobre o interesse na área, comprometendo-se a comunicar no prazo de 15 dias 

(f. 54). 

No dia 20.11.2014, o Sr. Valdomiro acostou aos autos novas fotos do  terreno já limpo (f. 58-60). 

O Secretário do Meio Ambiente do município informou, em 12.12.2014, que tinham interesse em adquirir a referida área para a 

implantação de um campo de futebol e área esportiva (f. 63-77). 

Foi realizada nova reunião com o representante do município e a SPU, tendo o município esclarecido que o Sr. Valdomiro não 

utilizava mais a área mas outras pessoas estavam iniciando ali alicerces para a construção de imóveis. Comprometeu-se o município a apresentar, em 15 

dias, informação sobre as medidas adotadas contra as referidas ocupações e sobre o  pedido de cessão da área (f. 85-87). 

Em seguida, várias pessoas compareceram a esta Procuradoria apresentando documentos comprobatórios da aquisição da posse de 

parte do terreno questionado ao Sr. Valdomiro (f. 88-89 e 101-114). 

Em reunião realizada no dia 21.03.2016, pela SPU foi esclarecido aos compradores que não era possível a regularização de qualquer 

imóvel naquele local e que a Prefeitura, para obter a cessão da área, poderia demonstrar a viabilidade de execução do projeto que ali pretendia implantar 

(f. 122). 

Nos dias 14.04.2016 e 11.05.2016, foram realizadas reuniões com representantes do município de N. S. do Socorro, SPU e adquirentes 

dos lotes vendidos pelo Sr. Valdomiro, tendo sido esclarecido aos compradores que, para o ressarcimento dos valores pagos ao referido vendedor, seria 

necessário ajuizar ação se não houvesse um acordo entre as partes. Os representantes do município informaram que não poderiam ser emitidas certidões 

de uso e ocupação do solo porque a área é de preservação permanente e de dom ínio da União, sendo que o município tinha interesse em ali fazer uma 

praça e uma quadra esportiva, a fim de impedir novas ocupações irregulares. O representante da SPU informou que um topógrafo da Prefeitura já estivera 

com ele na área e que o município poderia elaborar um projeto sustentável para apresentá-lo para análise do órgão ambiental e da SPU. pela advogada 

do Sr. Valdomiro foi dito que ele tinha a posse da área que fora do seu sogro. Os adquirentes foram  orientados a comparecerem ao escritório de advocacia 

da Dra. Elda, para discutirem uma forma de ressarcimento do valor pago ao seu cliente(f. 149-150 e 156). 

No dia 20.05.2016, a SPU apresentou o parecer do órgão no sentido de que não haveria possibilidade de regularizar a área ocupada, 

por ser terreno de marinha e de domínio da União (f. 158-161). 

Em seguida, foi recebido o ofício nº 0279/2016, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de N.S. do Socorro, comprovando por 

fotos a remoção doas construções da área questionada (f. 164-168). 

Denis Alexandre Santos Silva, um dos adquirentes dos lotes do Sr. Valdomiro, informou, em 25.07.2016, que iria ajuizar ação em 

face do referido vendedor; que a área foi limpa pelo município e nele existe um viveiro em funcionamento, instalado pelo aludido possuidor após a 

reunião do dia 11.05.2016 (f. 171). 

Solicitadas informações ao município, foi esclarecido que iam derrubar os novos taludes e que notificaram o Sr. Valdomiro para que 

desfizesse aquela obra (f. 175-180). 

No dia 15.09.2016, o Sr. Valdomiro informou que não houve acordo com os compradores dos lotes e se comprometeu a não mais 

construir na referida área (f.184). 

Em atendimento ao ofício 853/2016, do MPF, foi informado pela SPU que o município ainda não requerera a cessão da área localizada 

no Parque São José (f. 187-188). 

Contudo, no dia 11.11.2016, o município apresentou o protocolo da SPU referente à solicitação da cessão da aludida área (f. 192-

204). 

Consultada em janeiro/2017, a SPU esclareceu que o município não apresentara  a documentação necessária ao pleito (f. 210-211). 

Por meio do Relatório de Fiscalização Ambiental nº 01/2017, declarou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de N. S. do Socorro 

que, em vistoria in loco, constatara que a área era uma extensão composta de viveiros desativados e secos, mas continuava a receber descarte de drenagem 

de águas pluviais e despejo de esgoto  "in natura" das residências irregulares situadas em seu entorno (f. 221-230). 

No dia 12 do mês de dezembro de 2017, foi acertada uma vistoria na área pela SPU e a SEMMA, para verificarem a situação atual 

do local (f. 234-248). 

Consultada sobre a cessão da área, informou a SPU que, analisando a documentação apresentada, verificou-se que não foi possível 

identificar se toda a área solicitada era de domínio da União; que não foi apresentado cronograma de execução do empreendimento nem a indicação da 

fonte de recursos para execução do projeto, não tendo sido encaminhados também memorial descritivo georreferenciado da poligonal requerida e ART 

ou RRT do projeto (f. 258-261). 
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Consultada a Prefeitura, foi informado que estavam aguardando o empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, planejando o 

processo licitatório para dezembro de 2018 e, por consequência o início da obra 60 dias após o certame licitatório. Quanto ao memorial descritivo da 

poligonal, bem como ART ou RRT do projeto, seria disponibilizado mediante projeto executivo que será apresentado à SPU para análise e aprovação (f. 

270-272). 

Foi realizada reunião no dia 05.06.2018, onde o representante do Município informou que tentara financiamento da obra perante a 

CAIXA para resolver as pendências da cessão, mas não obteve êxito porque todos os financiamentos para os municípios estavam suspensos. 

Comprometeu-se o município a solicitar à SPU, no prazo de 8 dias, autorização para identificar e cercar a área, enquanto adotavam as medidas para sanar 

as pendências da cessão (f. 291). 

A referida providência foi comprovada pelo município em 10.07.2018 (f. 293-297). 

Por meio do Ofício n. 70347/2018-MP, foi informado pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU/SE que deferira o pedido de 

autorização de obra feito pelo município de Nossa Senhora do Socorro, para cercamento da área da União localizada na rua F, Loteamento Parque São 

José, naquele município (f. 304-311). 

Solicitadas informações à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, comunicaram que estavam tomando providências para instalação 

de cerca e sinalização da área, estando tal serviço previsto para ser concluído até o dia 30 de dezembro de 2018 (f. 315). 

Em 27/02/2019, atendendo a solicitação do MPF, informou o município que fora colocada placa de sinalização no local (f. 319-322). 

Não tendo o município informado a respeito da implantação da cerca, foi realizada reunião no dia 13/06/2019, ocasião em que os 

representantes de Nossa Senhora do Socorro apresentaram fotos do início do cercamento da área, afirmando que a previsão de conclusão do serviço era 

de 15 dias. Foi concedido prazo de 30 dias para apresentarem relatório sobre a conclusão do serviço de cercamento da área, bem como sobre a situação 

do processo em trâmite na SPU/SE, acerca da cessão para futura implantação de uma praça no local (f. 332-338). 

Ante o exposto, aguarde-se até o dia 13 de julho a manifestação do município, retornando em seguida o inquérito à signatária. 

 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República 
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