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CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00522112-2019| 

RETIFICAÇÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Retificar o preâmbulo da RESOLUÇÃO nº 199, de 1º de outubro de 2019, publicada no DMPF-e, Caderno Extrajudicial, p. 4, do dia 

5 de novembro de 2019, onde se lê: “… (PGEA nº 1.00.001.000054/2011-51).”, leia-se: “.… (PGEA nº 1.00.001.000054/2014-13).” 
 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00522563-2019| 

SESSÃO: 42 DATA: 18/11/2019 13:31:19 PERÍODO: 11/11/2019 A 12/11/2019 
 

RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
 

Processo: 1.00.001.000266/2019-13 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: Assento/CSMPF n° 03(JOSE ELAERES MARQUES TEIXEIRA) 

Data: 11/11/2019 

Interessados: LEONARDO AUGUSTO GUELFI 
 

Processo: 1.00.000.000766/2018-76 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-ANÁLISES DIVERSAS 

Origem: PGR 

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

Data: 12/11/2019 

Interessados: PGR/SGE/SG - SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA/SG 

 

ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS 

Presidente do CSMPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00523887-2019| 

4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 
 

Data: 29.11.2019 

Hora: 10 horas 

Local: Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria-Geral da República. SAF Sul Quadra 4 - Conjunto C - Bloco A - Cobertura - Sala AC-05) 

PAUTA DESTA SESSÃO 

PROCESSOS PRIORITÁRIOS 
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1) Processo nº : 1.00.001.000019/2019-17 

Interessado(a) : Ministério Público Federal  

Assunto : Diretrizes para a readequação dos critérios determinantes da retribuição por 

acumulação de ofícios de que trata a Lei 13.024/2014. Gratificação por Exercício 

Cumulativo de Ofícios – GECO. Regulamentação. Anteprojeto de Resolução 

CSMPF nº 116. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho  

Vista Conjunta : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

Cons. Vice-Procurador-Geral da República 

2) Processo nº : 1.00.001.000105/2017-50 

Interessado(a) : 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 

Assunto 

: 

Coordenações Regionais Ambientais e ofícios especializados de atuação 

concentrada em polos. Regulamentação. Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 
101. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos  

3) Processo nº : 1.00.001.000235/2019-54 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto 

: 

Ofícios especializados de atuação concentrada em polo junto ao Ofício da 

Procuradoria Regional Eleitoral. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho 

 

PROCESSO DISCIPLINAR 

4) Processo n° : 1.00.001.000127/2018-09 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 

Assunto : Embargos de declaração em face da decisão do Conselho Superior do MPF na 
6º Sessão Ordinária (6.8.2019). 

Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

PROCESSOS COM VISTA 

Pedidos de vista na 6º Sessão Ordinária (6.8.2019) 

5) Processo nº : 1.00.001.000148/2019-05 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Paraná 

Assunto 
 

Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, 

Guaíra, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, 

Ponta Grossa, Umuarama, União da Vitória. Portaria conjunta nº 1, de 6.6.2019, 

Portaria nº 5, de 2.5.2019, Resolução nº 2/2019, Portaria nº 3, de 31. 5.2019, 

Portaria nº 4, de 10.6.2019, Portaria conjunta nº 1, de 6.6.2019, Portaria conjunta 

nº 1, de 2.5.2019 e Portaria conjunta nº 1, de 3.5.2019. Resolução CSMPF nº 
104/2010. 

Origem : Paraná 

Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

Vista : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

6) Processo nº : 1.00.000.014719/2014-86 (físico) 

Interessado(a) : Ministério Público Federal  

Assunto : Divulgação de dados processuais do Ministério Público Federal na rede mundial 
de computadores. Regulamentação.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. José Elaeres Marques Teixeira (sucessor da Cons. Ela Wiecko Volkmer 
de Castilho) 

Vista conjunta : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

Cons. Alcides Martins 

Pedido de vista na 7ª Sessão Ordinária (3.9.2019) 

7) Processo nº : 1.00.000.002298/2019-55 
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Interessado(a) : Dra. Ilia Freire Fernandes Borges Barbosa  

Assunto : Requer, nos termos do art. 98 da Lei nº 8.112/90: 

a) horário especial, independente de compensação de jornada; 

b) diminuição do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos expedientes 

distribuídos ao 20º Ofício, incluindo processos judiciais e procedimentos 

extrajudiciais, Notícias de Fato e comunicações iniciais encaminhadas ao 
Ministério Público.  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

Vista : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

 

PROCESSOS REMANESCENTES 

Incluído na pauta da 2ª Sessão Ordinária (26.3.2019) 

8) Processo nº : 1.00.001.000131/2018-69 

Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 3ª Região 

Assunto : Criação do Núcleo de Solução Alternativa de Conflitos/NUSAC na Procuradoria 

Regional da República da 3ª Região (participação voluntária).  

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho  

Incluídos na pauta da 9ª Sessão Ordinária (5.11.2019) 

9) Processo nº : 1.00.001.000017/2018-39 

Interessado(a) : Procuradoria da República na Bahia 

Assunto : Indicação de representantes do Ministério Público Federal no Comitê de 
Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas na Bahia – CEPETP/BA. 

Indicados: Dr. Edson Abdon Peixoto Filho (titular) e Dr. Leandro Bastos Nunes 
(suplente) 

Origem : Bahia 

Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho 

10) Processo nº : 1.00.001.000091/2019-36 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Indicação de representantes do Ministério Público Federal no Comitê Executivo 
Estadual do Fórum de Saúde do Judiciário. 

Indicado: Dr. Ailton Benedito de Souza 

Origem : Goiânia 

Relator(a) : Alcides Martins 

11) Processo nº 
 

1.00.002.000093/2018-34 

Interessado(a) 
 

Corregedoria do Ministério Público Federal 

Assunto 
 

Relatório Geral da Correição Ordinária na Procuradoria-Geral da República, no 
período de 5 a 9 de novembro de 2018. 

Origem 
 

Distrito Federal 

Relator(a) 
 

Cons. Nívio de Freitas Silva Filho 

12) Processo nº : 1.00.001.000118/2018-18 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Indicação de membro titular da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e 

de suplentes da 4ª e da 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

13) Processo nº : 1.00.001.000179/2019-58 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Desligamento do Dr. Fábio Nesi Venzon como representante suplente do 

Ministério Público Federal no Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho 

14) Processo nº : 1.00.001.000181/2019-27 
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Interessado(a) : Procuradoria da República no Rio de Janeiro 

Assunto : Indicação de representantes do Ministério Público Federal para o Conselho 

Penitenciário do Rio de Janeiro. Biênio 2019/2020. Indicados: Dr. Rodrigo 

Ramos Poerson e Dr. Vinícius Panetto do Nascimento.  

Origem : Rio de Janeiro 

Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho 

15) Processo nº : 1.00.000.016168/2019-08 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Pernambuco 

Assunto : Desinstalação temporária da PR polo Cabo de Santo Agostinho/Palmares-PE 
com redistribuição dos dois ofícios para PR/Pernambuco 

Origem : Pernambuco 

Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

PROCESSOS INCLUÍDOS NESTA SESSÃO 

16) Processo nº : 1.00.002.000086/2018-32 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 

Assunto : Acompanhamento do estágio probatório do Procurador da República Erich 

Raphael Masson habilitado no 28º Concurso de Provas e Títulos. Relatório Final. 

Origem : Brasília 

Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho 

17) Processo nº : 1.00.001.000178/2017-41 

Interessado(a) : Rafael Brum Miron 

Assunto : Prorrogação da autorização para trabalho remoto, por doze meses, a partir de 30 
de novembro de 2019. Referendar. 

Origem : Paraná 

Relator : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

18) Processo nº : 1.00.001.000208/2019-81 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 

Assunto : Altera a Resolução CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009, que dispõe sobre 

o Regimento Interno da Corregedoria do Ministério Público Federal. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

19) Processo nº : 1.00.001.000213/2017-22 

Interessado(a) : Procuradoria da República na Bahia 

Assunto : Indicação de membro do Ministério Público Federal para compor o Comitê de 
Precatórios do Estado da Bahia. 

Indicados: Dr. Fábio Conrado Loula (titular) e Dr. Leandro Bastos Nunes 
(suplente). 

Origem : Bahia 

Relator(a) : Cons. Vice-Procurador-Geral da República 

20) Processo nº : 1.00.001.000217/2019-72 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Promoção ao cargo de Procurador Regional da República. Questão de ordem. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

21) Processo : 1.00.001.000257/2019-14 

Interessado(a) : Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos 

Assunto : Afastamento do país para participar do evento Data & Jurisdiction Contact 

Group of the Internet & Jurisdiction Policy Network e do 3º Encontro do Grupo 

de Experts da Global Initiative on Lawful Acces of Digital Data Across Borders, 
em Nova York/EUA, no período de 12 a 14.11.2019. Referendar. 

Origem : Distrito Federal 

Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho 

22) Processo nº : 1.00.001.000262/2019-27 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Cáceres/MT 

Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no 

Município de Cáceres. Altera a redação do artigo 2º da Portaria Conjunta nº 

002/2019, de 10 de julho de 2019, incluindo a atribuição dos Ofícios da PRM 
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Cáceres para atuarem nos feitos da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato 

Grosso. Resolução CSMPF nº 104. 

Origem : Mato Grosso 

Relator(a) : Cons. Nívio de Freitas Silva Filho 

23) Processo : 1.00.001.000267/2019-50 

Interessado(a) : Dr. Antônio Augusto Teixeira Diniz 

Assunto : Afastamento do país, no período de 19 a 22.11.2019, para participar da 

conferência pública “La colaboración eficaz corporativa por casos de corrupción 
em persctiva comparada”, em Lima/Peru, no dia 21.11.2019. Referendar. 

Origem : Paraná 

Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

24) Processo nº : 1.00.000.006483/2018-38 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Rio Grande/RS 

Assunto : Provimento imediato da vaga do 3° Ofício da Procuradoria da República em Rio 

Grande/RS por remoção. Criação de itinerância permanente no 3° Ofício da 

Procuradoria da República em Rio Grande/RS. Colocação do 3° Ofício da 

Procuradoria da República em Rio Grande/RS em acumulação remota 

permanente. Envio das operações realizadas no passado e pendentes da 

denúncia, (...), a outros ofícios ou PRMs. Envio de todo o estoque de IPLs 

relatados hoje existentes a outros ofícios ou PRMs.  

Origem : Rio Grande do Sul 

Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen  

 

Brasília, 20 de novembro de 2019. 

 

ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS 

Procurador-Geral da República 

Presidente do CSMPF 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-CZS - PRM-CZS-00002948-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA RESPONSÁVEL PELO OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 

DE CRUZEIRO DO SUL/AC, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelos arts. 7º, I, e 38, I, da Lei 

Complementar n.º 75/1993: 

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, conforme o art. 127 da Constituição da República 

e o art. 1º da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União 

e dos serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação, nos 

termos do art. 5º, V, "a", da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal 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, de acordo com o art. 6º, XIV, "f", da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República procedimento que tem por objeto a apuração, em ação coordenada pela 

PFDC, do cumprimento do piso salarial do magistério da educação básica, pelos municípios da área de abrangência da PRM de Cruzeiro do Sul; 

Considerando que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de 

forma continuada, políticas públicas ou instituições, de acordo com o art. 8º, II, da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Administrativo, pelo prazo de 1 (um) ano, para acompanhar a apuração, em ação coordenada pela PFDC, do 

cumprimento do piso salarial do magistério da educação básica, pelos municípios da área de abrangência da PRM de Cruzeiro do Sul. 

Autue-se esta Portaria, comunicando-se à PFDC, por via eletrônica, solicitando sua devida publicação, nos termos do art. 9º da 

Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

FREDERICO SIQUEIRA FERREIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00005920-2019| 

PORTARIA Nº 40, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Notícia de Fato n. 1.14.003.000195/2019-35 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 
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CONSIDERANDO o teor da notícia de fato em referência, instaurada para adotar providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, 

encaminhada pelo Ofício nº 157/2019/1ª CCR/MPF, elaborada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância (GT – PROINFÂNCIA), com 

relação às obras para melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil, supostamente concluídas, em execução, em contratação, paralisadas, 

inacabadas, em planejamento, em reformulação e canceladas no Município de São Desidério/BA. 

CONSIDERANDO que a obra PAC 2 – CRECHE PRÉ-ESCOLA 002 (CONVÊNIO 2541/2012) encontra-se ainda em execução, o 

que revela morosidade excessiva por parte da administração pública, com prejuízos ao serviço público e possível prejuízo financeiro; 

CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal e demandam investigação; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto de "apurar morosidade e 

outras possíveis irregularidades na execução da obra PAC 2 – CRECHE PRÉ-ESCOLA 002, referente ao convênio nº 2541/2012, firmado entre o 

Município de São Desidério/BA e o FNDE". 

Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 

Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00009684-2019| 

PORTARIA Nº 53, DE 20 DE NOVEMBRO 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 o Procedimento Preparatório nº 1.14.004.000156/2019-28 foi instaurado visando apurar possíveis 

irregularidades encontradas na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe, cujas contas referentes ao exercício financeiro de 

2016, sob responsabilidade da então gestora Tânia Regina Alves de Matos, foram rejeitadas pelo TCM (Processo TCM nº 07615e17). 

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: 

Converter o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para 

apurar as questões mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil  à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00008861-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, e considerando: 

a) a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

b) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

c) o disposto na Resolução n° 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

d) que as investigações procedidas através do IPL 0048/2018, dos procedimentos extrajudiciais a ele apensados, e do Processo n° 

0000498-65.2017.4.05.8103 (quebra de sigilo), demonstram a existência de organização criminosa, liderada por FRANCISCO JOSÉ SILVA AGUIAR 

JÚNIOR, voltada a lesar os cofres do INSS, mediante a obtenção de benefícios previdenciários de forma fraudulenta, contando com a participação ativa 

da servidora da autarquia federal, ELLEN WILKMAN VIEIRA DE ARRUDA; 

e) que as investigações efetuadas no IPL citado (OPERAÇÃO VENDETA) identificaram 192 benefícios fraudulentos, resultando em 

um prejuízo estimado de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais); 

f) a necessidade de rastreio dos bens dos investigados, para o fim de instruir requerimento de indisponibilidade de bens, visando o 

ressarcimento ao erário decorrente dos delitos, em tese, por eles praticados; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, a partir do IPL 0048/2018 (0800795-05.2018.4.8103) e da NF 

1.15.003.000266/2019-62, com o objetivo de buscar bens de FRANCISCO JOSÉ SILVA AGUIAR JÚNIOR, ELLEN WILKMAN VIEIRA DE 

ARRUDA e MORGANA MONTE DE SOUSA, apontados pelas investigações como principais participantes da organização criminosa destinada a lesar 

os cofres públicos do INSS. 



DMPF-e Nº 219/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 Publicação: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 7 

 

 

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. 

 

Para tanto, determino a adoção das seguintes diligências: 

1) autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como Procedimento Administrativo de Acompanhamento, 

mantendo-se a respectiva numeração, com distribuição a este 2º Ofício e área de atuação vinculada à 2ª CCR; 

2) expeça-se ofício aos cartórios de registro de imóveis de Sobral/CE, Fortaleza/CE, Camocim/CE e Parnaíba/PI, para que realizem 

o levantamento de todos os bens registrados em nome de FRANCISCO JOSÉ SILVA AGUIAR JÚNIOR, ELLEN WIKLMAN VIEIRA DE ARRUDA 

e MORGANA MONTE DE SOUSA; 

3) efetue-se pesquisa junto à Assessoria de Pesquisa e Análise deste MPF (ASSPA), para que proceda ao rastreamento patrimonial 

de FRANCISCO JOSÉ SILVA AGUIAR JÚNIOR, ELLEN WILKMAN VIEIRA DE ARRUDA e MORGANA MONTE DE SOUSA, assim como 

realize o levantamento de todas as procurações outorgadas pelo investigado JÚNIOR AGUIAR; 

 

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-JZN-CE-00010423-2019| 

PORTARIA N° 47, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Autos nº 1.15.002.000209/2019-93 

 

O Dr. Rafael Ribeiro Rayol, Procurador da República atuante na PRM Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, com 

fulcro na resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução n.º 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, 

RESOLVE, 

 Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/1993, a presente 

Notícia de Fato em Inquérito Civil, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no funcionamento do serviço de transporte escolar no município 

de Missão Velha/CE, no ano de 2019. 

  Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento, bem como 

solicitação de publicação, nos termos da Resolução nº 23/2007 CNMP, art. 4º, VI. 

 

OSCAR COSTA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00008864-2019| 

PORTARIA Nº 53, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, e considerando: 

a) a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

b) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

d) os fatos narrados no procedimento anexo, cujo objetivo é apurar possíveis irregularidades na contratualização e prestação de 

serviços médicos no âmbito do Hospital Dr. Estevam (Instituto Praxis) envolvendo médicos psiquiatras que estavam realizando atendimentos privados 

durante plantão exclusivo para atendimentos pelo SUS; 
RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil, a partir da N.F. nº 1.15.003.000258/2019-16 com o objetivo de delimitar, em toda a sua extensão, os fatos 

narrados, determinando a adoção das seguintes providências: 

1) autue-se a presente portaria e o procedimento que a acompanha como Inquérito Civil, mantendo-se a respectiva numeração, com 

distribuição a este 1º Ofício e área de atuação vinculada à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

2) proceda-se a realização de pesquisa no sítio eletrônico do CNES com o intuito de obter a ficha reduzida do Hospital Dr. Estevam 
(INSTITUTO PRAXIS HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, CNPJ: Nº 05.481.950/0004-41); 

3) proceda-se a realização de pesquisa ao Portal da Transparência com o intuito de obter a relação dos repasses de verbas do Município 
de Sobral ao Hospital Dr. Estevam; 

4) oficie-se à Secretaria de Saúde do Município de Sobral, requisitando: 

 – o envio de cópia da contratualização existente entre o Município de Sobral e o Hospital Dr. Estevam (INSTITUTO PRAXIS 

HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, CNPJ: Nº 05.481.950/0004-41), tanto os contratos vigentes atualmente quanto os contratos vigentes durante o 
período dos anos de 2016, 2017 e 2018; 

 – o envio de informações sobre o percentual de atendimentos públicos (SUS) e particulares que o Hospital Dr. Estevam realiza, 

esclarecendo se esses dados são aferidos pela auditoria do Município e se podem ser diferenciados de forma clara no âmbito do hospital, vale dizer, se 

existe divisão entre os serviços públicos e os particulares (faturamento diferenciado, divisão de prontuários, escalas de médicos distintas etc); 

 – o envio do faturamento SUS do hospital, diferenciando a existência de incentivos e de produção em seu teto financeiro. O MPF 
deseja saber os valores repassados pelo Município ao Hospital Dr. Estevam, desde 2017; 

5) oficie-se à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, requisitando o envio de informações acerca da existência de pagamento de 

algum convênio entre o Estado do Ceará e o Hospital Dr. Estevam (INSTITUTO PRAXIS HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, CNPJ: Nº 

05.481.950/0004-41), que acresça o seu teto financeiro ou represente a possibilidade de algum pagamento extra-teto; 

6)  oficie-se ao Hospital Dr. Estevam (INSTITUTO PRAXIS HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, CNPJ: Nº 05.481.950/0004-41) 

requisitando: 

 – o envio de cópia dos convênios particulares firmados no âmbito do hospital; 
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 – o envio de informações sobre o percentual de atendimentos públicos (SUS) e particulares que o hospital realiza, esclarecendo se 

podem ser diferenciados de forma clara no âmbito do estabelecimento, vale dizer, se existe divisão entre os serviços públicos e os particulares 

(faturamento diferenciado, divisão de prontuários, escalas de médicos distintas etc); 

 – o envio de cópia integral das escalas de serviços médicos (diferenciando os ambulatoriais dos hospitalares e, nestes últimos, os 

plantões), realizados no âmbito deste nosocômio; 

 – a apresentação de manifestação circunstanciada sobre as constatações do  Relatório de Auditoria nº 12/2018, realizado pelo 

Departamento Municipal de Auditoria do SUS de Sobral, esclarecendo se houve, na ocasião dos atendimentos relatados na auditoria, duplo faturamento 

pelo serviço prestado; 

7) Proceda-se a pesquisa nas bases de dados disponíveis ao MPF com o intuito de obter os endereços dos médicos: Wirvig Dionnas 

Cassemiro Adeodato; Matheus Freitas de Almeida; Francisco Afonso Tavares Junior; Lyvio Gomes dos Santos; Gabriel Carlos de Brito; Diego Cesar 

Tavares; 

8)  Encaminhe-se notificação aos médicos elencados no Relatório de Auditoria nº 12/2018, realizado pelo Departamento Municipal 

de Auditoria do SUS de Sobral, (Wirvig Dionnas Cassemiro Adeodato; Matheus Freitas de Almeida; Francisco Afonso Tavares Junior; Lyvio Gomes 

dos Santos; Gabriel Carlos de Brito; Diego Cesar Tavares) oportunizando-lhes a apresentação de manifestação circunstanciada sobre os fatos expostos 

no referido relatório. 

Nos expedientes deve ser encaminhado em anexo o supracitado relatório; 

9)  após os registros de praxe, a comunicação desta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 

Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00008863-2019| 

PORTARIA Nº 54, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, e considerando: 

a) a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

b) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

d) os fatos narrados no procedimento anexo com o escopo de apurar suposta aquisição superfaturada de kits escolares junto a empresa 

MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI, no ano de 2018, no município de Graça/CE. 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil, a partir da N.F. nº 1.15.003.000163/2019-01 com o objetivo de delimitar, em toda a sua extensão, os fatos 

narrados, determinando a adoção das seguintes providências: 

1) autue-se a presente portaria e o procedimento que a acompanha como Inquérito Civil, mantendo-se a respectiva numeração, com 

distribuição a este 1º Ofício e área de atuação vinculada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

2) diligencie-se junto a ASSPA, com o intuito de obter o contrato social e aditivos da empresa MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS 

EDUCACIONAIS EIRELI (CNPJ: 08.830.347/0001-73); 

3) oficie-se ao MTE, requisitando o envio da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e o extrato do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados – CAGED, da empresa MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI (CNPJ: 08.830.347/0001-73); 

4) oficie-se à SEFAZ/CE, requisitando informações sobre a situação cadastral da empresa MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS 

EDUCACIONAIS EIRELI (CNPJ: 08.830.347/0001-73), e se há elementos que permitam concluir que a pessoa jurídica vem funcionando regularmente, 

devendo, ainda, informar sobre a existência de autorização para emissão de notas fiscais, bem como acerca do pagamento de tributos condizentes com o 

volume de trabalho1 envolvido nos contratos celebrados com diversos municípios do Estado do Ceará; 

5) junte-se aos autos do presente feito a fachada dos endereços fornecidos pela empresa MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS 

EDUCACIONAIS EIRELI, retirados do sítio eletrônico do “Google Maps”; 

6)  após os registros de praxe, a comunicação desta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 

Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00008860-2019| 

PORTARIA Nº 55, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, e considerando: 

a) a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

b) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

d) o trâmite do procedimento extrajudicial com os seguintes dados: 

“Procedimento Preparatório Nº 1.15.003.000393/2018-81 

Objeto: Verificar possíveis irregularidades na execução do Termo de Compromisso – PAC2 n.º 9255/2014, firmado entre o Município 

de Groaíras e o FNDE, para construção da Cobertura da quadra poliesportiva na E.E.F. Júlia Elisa Farias na sede do Município” 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil, mediante a conversão do PP em referência, com o objetivo de delimitar, em toda sua extensão, os fatos 

narrados, determinando a adoção das seguintes providências: 
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a) autue-se a presente Portaria e o procedimento que a acompanha como Inquérito Civil, mantendo-se a respectiva numeração, com 

distribuição a este 1º Ofício e área de atuação vinculada à 5ª CCR, com vistas a apurar os fatos supraditos; 

b) oficie-se ao Município de Groaíras/CE, requisitando informações atualizadas acerca da correção das restrições e inconformidades, 

apontadas pelo FNDE, na execução do objeto pactuado por meio do termo de compromisso PAC2 n.º 9255/2014, devendo ainda a Municipalidade 

mencionar, em caso de finalização das correções, a correta alimentação de informações no SIMEC; 

c) após os registros de praxe, a comunicação desta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da 

Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00091338-2019| 

PORTARIA Nº 91, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, nos termos do art. 8º, IV da Resolução n. 174/2017 – CNMP; 

INSTAURAR Procedimento Administrativo de acompanhamento com o seguinte objeto: “acompanhar as medidas a serem adotadas 

em âmbito federal para a desocupação da Orla do Lago Paranoá, conforme decidido pelo STJ no CC 146.2013”. 

1. Publique-se a presente Portaria, como de praxe, 

2. Procedam-se aos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 

3. Cumpram-se as demais providências do Despacho 31355/2019; 

4. Para fins de controle no Sistema Único, registre-se o prazo de tramitação por 1 (um) ano, a contar desta data. 
 

WILSON ROCHA DE ALMEIDA NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00091186-2019| 

PORTARIA Nº 313, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República: 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, art. 5º e art. 6º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 

CONSIDERANDO o quanto consta dos autos da Notícia de Fato nº 1.16.000.002757/2019-31, autuada para apurar notícia de uso 

irregular de verba de gabinete para realizar viagens particulares atribuída ao Deputado Federal Francisco Everardo Oliveira Silva (“Tiririca”); 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do procedimento encontra-se na iminência de expirar. 

DETERMINA: 

i. a conversão da presente Notícia de Fato em Inquérito Civil; 

ii. o imediato cumprimento do Despacho nº 30730/2019 (PR-DF-00086699/2019); 

iii. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por qualquer 

meio hábil; e 

iv. a verificação do decurso do prazo de 1 ano, a contar desta data. 
 

MELINA CASTRO MONTOYA FLORES 

Procuradora da República 

(Em substituição) 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-COL-ES-00004445-2019| 

PORTARIA N° 18, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Acompanhar cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com 

a Drogaria Marotto - Marilândia. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro no artigo 9º da Resolução CNPM nº 174/2017, CONSIDERANDO: 

1) a promoção de arquivamento proposta no IC nº 1.17.002.000074/2016-49; e, 

2) a necessidade de acompanhar o fiel cumprimento do pactuado, 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo de acompanhamento, determinando o registro e autuação, pela ementa, afeto à 5ª 

CCR. 

Conforme Instrução de Serviço nº 0001/2015, de 26 de fevereiro de 2015, designo para secretariar este procedimento o servidor 

Marcelo Dantas Rocha, Matrícula 13.834-7. 

Os autos devem ficar acautelados por 40 (quarenta) dias ou até a 1ª prestação de contas, o que ocorrer primeiro. 

O SJUR deverá juntar aos autos a promoção de arquivamento do IC nº 1.17.002.000074/2016-49, bem como, posteriormente, a 

respectiva homologação da 5ª CCR. 

O SJUR também deverá cuidar para lançar as partes celebrantes nos registros do sistema, além de referenciar com o IC originador. 

Ao cartório para, autuação, registro e providências de praxe. 
 

PAULO HENRIQUE CAMARGOS TRAZZI 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-COL-ES-00004446-2019| 

PORTARIA N° 19, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Acompanhar acordo de não-persecução penal celebrado com Rogaciano Marotto. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro no artigo 9º da Resolução CNPM nº 174/2017, CONSIDERANDO: 

1) a promoção de arquivamento proposta no IPL nº 5001164-10.2018.4.02.5005; e, 

2) a necessidade de acompanhar o fiel cumprimento do pactuado, 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo de acompanhamento, determinando o registro e autuação, pela ementa, afeto à 5ª 

CCR. 

Conforme Instrução de Serviço nº 0001/2015, de 26 de fevereiro de 2015, designo para secretariar este procedimento o servidor 

Marcelo Dantas Rocha, Matrícula 13.834-7. 

Os autos devem ficar acautelados por 40 (quarenta) dias ou até a 1ª prestação de contas, o que ocorrer primeiro. 

O SJUR deverá juntar aos autos o pedido de homologação judicial de arquivamento do IPL nº 5001164-10.2018.4.02.5005, bem 

como, posteriormente, a respectiva decisão judicial. 

O SJUR também deverá cuidar para lançar as partes celebrantes nos registros do sistema, além de referenciar com o IPL originador. 

Ao cartório para, autuação, registro e providências de praxe. 

 

PAULO HENRIQUE CAMARGOS TRAZZI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-COL-ES-00004444-2019| 

PORTARIA N° 20, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Acompanhamento da execução do acordo de não-persecução penal celebrado com 

Cerâmica Boapaba e Ademir Galão nos autos do IPL nº 0500071-

402018.4.02.5005 - área ANM nº 896.658/2001 e ANM 890.152/1993. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro no artigo 9º da Resolução CNPM nº 174/2017, CONSIDERANDO: 

1) a promoção de arquivamento proposta no IPLnº 0500071-402018.4.02.5005; e, 

2) a necessidade de acompanhar o fiel cumprimento do pactuado, 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo de acompanhamento, determinando o registro e autuação, pela ementa, afeto à 4ª 

CCR. 

Conforme Instrução de Serviço nº 0001/2015, de 26 de fevereiro de 2015, designo para secretariar este procedimento o servidor 

Marcelo Dantas Rocha, Matrícula 13.834-7. 

Os autos devem ficar acautelados por 60 (sessenta) dias ou até a prestação de contas, o que ocorrer primeiro. 

o SJUR deverá lançar as partes pactuantes no sistema, referenciar ao IPL originador juntar o pedido de homologação judicial, bem 

como, por ocasião do retorno, a decisão judicial. 

Ao cartório para, autuação, registro e providências de praxe. 
 

PAULO HENRIQUE CAMARGOS TRAZZI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-COL-ES-00004447-2019| 

PORTARIA N° 21, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Acompanhar acordo de não-persecução penal celebrado com ROGACIANO 

MAROTTO, TAMIRES ALBANI MAROTTO, AGNALDO MAROTO, 

ERNANDO LIBERATO MAROTO e ELISANGELA LIBERATO MAROTO - 

transferência de bens. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro no artigo 9º da Resolução CNPM nº 174/2017, CONSIDERANDO: 

1) a promoção de arquivamento proposta no PIC nº 1.17.002.000036/2019-39; e, 

2) a necessidade de acompanhar o fiel cumprimento do pactuado, 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo de acompanhamento, determinando o registro e autuação, pela ementa, afeto à 2ª 

CCR. 

Conforme Instrução de Serviço nº 001/2015, de 26 de fevereiro de 2015, designo para secretariar este procedimento o servidor 

Marcelo Dantas Rocha, Matrícula 13.834-7. 

Os autos devem ficar acautelados por 40 (quarenta) dias ou até a 1ª prestação de contas, o que ocorrer primeiro. 

O SJUR deverá juntar aos autos o pedido de homologação judicial de arquivamento do PIC (o procedimento ganhará um número 

novo no e-Proc), bem como, posteriormente, a respectiva ação judicial. 

Ao cartório para, autuação, registro e providências de praxe. 
 

MALE DE ARAGAO FRAZAO 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00052668-2019| 

PORTARIA Nº 260, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 

77 e 79, caput e seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/1993; de acordo com o disposto na Portaria PGR/MPF nº 1021/2017 e conforme 

solicitação da Diretoria-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do Ofício n. 148/2019 – DG, de 16 de outubro de 2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º RETIFICAR a Portaria PRE/GO nº 236, de 09 de outubro de 2019, conforme abaixo descrito, convalidando os atos até então 

praticados relativos às funções eleitorais exercidas: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR DE JUSTIÇA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

11ª Zona Eleitoral de Formosa Lucas Danilo Vaz Costa Júnior A partir de 22/10/2019 A partir de 23/10/2019 

 

Art. 2º - Revogar outras disposições em contrário. 

 

CÉLIO VIERA DA SILVA 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00044290-2019| 

PORTARIA Nº 87, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 057/2019, de 14/11/19, 

firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de Barros, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Rhyzea Lucia Cavalcanti de Morais para exercer a função de Promotor Eleitoral perante 

a 03ª Zona Eleitoral - Rosário Oeste, no dia 14/11/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Luane Rodrigues Bomfim, por motivo de 

licença para tratamento de saúde da titular. 

Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Rodrigo Ribeiro Domingues para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 08ª 

Zona Eleitoral - Alto Araguaia, no período de 21 e 22/11/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Marcelo Domingos Mansour, por 

motivo de férias compensatórias. 

Art. 3º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Carlos Rubens de Freitas Oliveira Filho para exercer a função de Promotor Eleitoral 

perante a 31ª Zona Eleitoral - Canarana, no dia 11/11/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Matheus Pavão de Oliveira, por motivo de 

licença para tratamento de saúde em pessoa da família. 

Art. 4º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Guilherme da Costa para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 32ª Zona 

Eleitoral - Claudia, no período de 25 a 30/11/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Paulo José do Amaral Jarosiski, por motivo de 

compensação de plantão. 

Art. 5º Desconsiderar o art. 18da PORTARIA/PRE/MT/Nº 82, de 04/11/19, o qual se referia à designação para atuação eleitoral 

perante a 50ª Zona Eleitoral - Nova Monte verde. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com efeitos retroativos. 

 

LUDMILA BORTOLETO MONTEIRO 

Procuradora Regional Eleitoral   

Em Substituição 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-VGA-MG-00004157-2019| 

PORTARIA N° 5, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República abaixo firmado, no exercício das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VII, da Constituição da República; pelos artigos 3º, 9º, 10 e 38, inciso IV, da Lei Complementar n. 

75/93; pela Resolução n. 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pela Resolução n. 127/2012, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, 

bem como a proteção do patrimônio público e social e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objeto manter a regularidade e adequação dos 

procedimentos empregados na execução da atividade policial (art. 2º da Resolução CNMP n. 20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF n. 127/2012); 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução n. 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 

da atividade policial pelo Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de se empreender um trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado da atividade 

policial, inclusive inspeções em unidades policiais nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro, conforme art. 4º, inciso I, da Resolução n. 20/2007, 

do CNMP; 

CONSIDERANDO a extinção da 9ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Caxambu – MG e a transformação da unidade 

Capivari em Posto subordinado à Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Juiz de Fora; 
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RESOLVE: 

Art. 1º Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados às Inspeções previstas para o dia 25 de novembro 

de 2019 somente na Delegacia da Polícia Federal em Varginha – MG, ante as mudanças ocorridas na 9ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em 

Caxambu – MG. 

Art. 2º Determinar, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 

Registre-se e autue-se o presente; 

Expeça-se ofício ao Chefe da Delegacia da Polícia Federal em Varginha – MG, Dr. Cristiano de Souza Eloi; 

Expeçam-se ofícios às autoridades abaixo indicadas, comunicando-lhes sobre a data da inspeção na Delegacia da Polícia Federal em 

Varginha/MG, para que, caso possuam informações ou documentos que reputem pertinentes, procedam ao seu envio a esta Procuradoria da República 

até o dia 22/11/2019, a fim de que possam ser ultimadas as providências necessárias aos trabalhos: 

- Procurador da República Coordenador do Núcleo Criminal da Procuradoria da República em Minas Gerais, Dr. Thiago Menicucci 

Franklin de Miranda. 

- Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Varginha, Dr. Mauro Rezende de Azevedo; 

- Presidente da Seccional da OAB em Varginha, Dr. Alexandre José Prado Campos e Silva. 

Dê ciência à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, através do Sistema Único. 
 

MARCELO JOSÉ FERREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00072231-2019| 

PORTARIA Nº 321, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

(Instauração de Inquérito Civil). Procedimento Preparatório n.º 

1.22.010.000392/2018-11 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e; 

CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Preparatório em referência, a partir de representação formulada por Gizélia Souza 

Filho em face da Universidade Santa Cecília e da Universidade Metropolitana de Santos, noticiando, em síntese, irregularidades quanto ao oferecimento 

do curso de Licenciatura em Educação Superior Especial; 

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 possíveis irregularidades na ministração do curso de Licenciatura em Educação Especial à distância ofertado pela 

Universidade Santa Cecília - UNISANTA e pela Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES." 

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 Procedimento Preparatório como Inquérito Civil. 

DETERMINO, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução n.º 87/2010 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. 

PROCEDA-SE aos demais registros de praxe no sistema informatizado desta Procuradoria da República. 

Após, cumpra-se o despacho em anexo. 
 

HELDER MAGNO DA SILVA 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00046599-2019| 

PORTARIA Nº 204, DE 12 DE MAIO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.000841/2019-48 
 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 

no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4.º 

da Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimento preparatório em epígrafe em Inquérito Civil 

destinado a apurar a) falhas na distribuição de provas ampliadas aos candidatos que fizeram prévia solicitação; b) falhas nos procedimentos voltados à 

prevenção de fraudes à lisura do concurso, tais como ausência de inspeção de candidatos na entrada e saída das salas, utilização de telefone na sala onde 

as provas seriam realizadas e utilização de aparelho auditivo por candidato. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

- Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução n.º 

87/2006-CSMPF; 

- Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; 

– Dê-se cumprimento às providências especificadas no Despacho nº 14039/2019, proferido nos autos em epígrafe. 

João Pessoa/PB, 20 de novembro de 2019. 
 

YORDAN MOREIRA DELGADO 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00003648-2019| 

PORTARIA Nº 26, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Instauração de Inquérito Civil. Autos nº 1.25.002.000695/2019-01 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições, com fundamento no 

artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); nos artigos: 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 
75/93; nas Resoluções nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público e nº 87/06, na redação consolidada pelo Conselho Superior do MPF; 

RESOLVE: Instaurar inquérito civil com o fito de apurar improbidade administrativa em conduta de agentes de segurança pública, 
conforme Inquérito Policial nº 5001373-36.2018.404.7005. 

Assim sendo, DETERMINO: 

1) O registro e a autuação desta Portaria e dos documentos que a acompanham como Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF; 

2) Seja comunicada esta instauração à 5ª CCR, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do CSMPF, bem como sejam efetuadas 
as publicações referidas nos artigos 5º, inciso VI e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/06. 

 

ANDRE BORGES ULIANO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00003649-2019| 

PORTARIA Nº 27, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Instauração de Inquérito Civil. Autos nº 1.25.002.001216/2018-85 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições, com fundamento no 

artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); nos artigos: 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 

75/93; nas Resoluções nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público e nº 87/06, na redação consolidada pelo Conselho Superior do MPF; 

RESOLVE: Instaurar inquérito civil com o fito de acompanhar a questão da falta de material didático na rede municipal de ensino de 

Toledo/PR para o ano de 2019. 

Assim sendo, DETERMINO: 

1) O registro e a autuação desta Portaria e dos documentos que a acompanham como Inquérito Civil, vinculado à PFDC - 
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO; 

2) Seja comunicada esta instauração à PFDC, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do CSMPF, bem como sejam efetuadas 
as publicações referidas nos artigos 5º, inciso VI e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/06. 

 

WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PGZ-PR-00007341-2019| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 1, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019 

 

EXTRATO do Termo de Ajustamento de Conduta nº 1/2019 (GABPRM/PGZ-OSJ) - 1º Ofício, firmado nos autos do Inquérito Civil 

nº 1.25.008.000270/2019-34. PARTES: Compromitente: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República OSVALDO 

SOWEK JUNIOR e Compromissário: IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA., representada por seu diretor JOSÉ EDUARDO MUFFATO, com a anuência 

do Departamento Estadual de Rodagem - DER Ponta Grossa; Concessionária Rodonorte; 13ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Ponta Grossa; 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento de Ponta Grossa; Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa e Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa. OBJETO: consiste na realização de medidas compensatórias no perímetro urbano da rodovia BR 373, 

na cidade de Ponta Grossa, em razão da instalação do empreendimento MAX ATACADISTA, na condição de polo gerador de tráfego na rodovia e os 

impactos na segurança dos motoristas e pedestres que ali trafegam. OBRIGAÇÕES: a) adquirir 70 placas R-6a e providenciar a instalação das mesmas 

com 60m de distância entre si; b) executar a revitalização da pavimentação asfáltica das ruas utilizadas como complemento ao retorno de veículos da 

rodovia, consistentes nas Av. Lions Club de Ponta Grossa, Rua Pedro Luís Correia e Av. Melvin Jones, correspondentes ao total de 3 quadras – sendo 

um trecho de cada uma das Avenidas e Rua citada por quadra; c) contratar e promover a instalação de uma passarela para pedestres, com estruturas 

metálicas na cor amarela, telhas de cobertura na travessia, iluminação e telas para coibir o vandalismo e suicídio, com observância das exigências técnicas 

contidas na NBR 9050/2015 que dispõe sobre acessibilidade; d) adquirir e promover a instalação de telas de proteção no canteiro central para evitar as 

travessias de pedestres fora dos locais apropriados em toda a extensão do km 172 ao km 174; e) comprovar, no prazo de oito meses, o cumprimento da 

obrigação prevista no item "b" e no prazo de vinte e quatro meses, as demais obrigações. DESCUMPRIMENTO: O descumprimento das obrigações 

pactuadas em cada cláusula de cunho obrigacional sujeitará o empreendedor o pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por obrigação 

descumprida e por dia de descumprimento limitando-se ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que será revertida para projetos sociais apresentados 

por entidades ou órgãos locais, mediante edital público de chamamento de projetos. VIGÊNCIA: 24 meses. DATA DA ASSINATURA: 28/10/2019. 
ASSINATURAS: OSVALDO SOWEK JUNIOR e JOSÉ EDUARDO MUFFATO. 

 

OSVALDO SOWEK JUNIOR 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-STA-PE-00004849-2019| 

PORTARIA Nº 41, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República abaixo firmado, com fundamento no art. 129, III da CF, 

art. 6º, VII, “b”, e XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas disposições contidas nas Resoluções nº 23/2007 e 87/2010, do CNMP e 

CSMPF, respectivamente, e; 

Considerando que do despacho de n.º 809/2019 consta a determinação de instauração de Inquérito Civil para apurar os fatos 

representados na NF 1.26.003.000072/2019-83; 

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, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, bem como o papel de velar pela eficiência dos 

serviços e programas governamentais; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando o teor da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 87, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de maior aprofundamento das investigações, com 

vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais; 

Resolve instaurar Inquérito Civil, determinando: 

1. Registro e autuação da presente portaria, instaurando Inquérito Civil, com o seguinte objeto: apurar irregularidades praticadas na 

execução do convênio n.º n.º 824/2004, firmando entre o Município de Ingazeira e a FUNASA. 

2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Camila Érika Luz Souza, matrícula 26111-4, ocupante do 

cargo de Técnica Administrativa, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2010 do CSMPF, para funcionar 

como Secretária, em cujas ausências será substituída por qualquer servidor(a) em exercício nesta PRM; 

3. Comunicação para a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 6º, da 

Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, 

Resolução nº 87 CSMPF); 

4. Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 

computadores; 

5. Como diligências, determino à Secretaria: 

5.1. Oficiar a FUNASA, para que, no prazo de 20 dias, encaminhe cópia integral da prestação das contas n.º n.º 824/2004, firmando 

entre o Município de Itapetim e a FUNASA; 

5.2. Em não havendo resposta, reitere-se o ofício, com as advertências de prazxe, por telefone e, preferencialmente, por e-mail, 

cientificando o responsável pelo recebimento do referido, certificando-se nos autos; 

5.3. Com ou sem resposta, à Assessoria. 

Cumpra-se. 

 

ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA 

Procurador da República 

 Em exercício de substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00007612-2019| 

PORTARIA Nº 48, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

PP nº 1.26.002.000073/2019-38. Apurar indícios de dano ambiental consistente 

na extração de minérios e na eliminação dos resíduos dela provenientes sem, em 

tese, autorização e observância de normativos específicos, no Sítio Juliana, Zona 

Rural de Santa Maria do Cambucá/PE. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pelo procurador da República signatário, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 

8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO o prazo de tramitação atribuído como procedimento preparatório e a necessidade de sua regularização; 

CONSIDERANDO o decurso de prazo de resposta referente à requisição ministerial ao Departamento Nacional de Produção Mineral, 

veiculada no Ofício n. 473/2019; 

RESOLVE: 
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Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil com o seguinte objeto: 

Apurar indícios de dano ambiental consistente na extração de minérios e na eliminação dos resíduos dela provenientes sem, em tese, 

autorização e observância de normativos específicos, no Sítio Juliana, Zona Rural de Santa Maria do Cambucá/PE. 

Após, cumpra-se a seguinte diligência: 

- Reitere-se o Ofício n. 473/2019 para que o DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral - em Recife encaminhe 

documentos relativos às atividades extrativas no local. Caso o DNPM não tenha conhecimento dos fatos reportados, deve realizar vistoria in loco, e 

encaminhar relatório e demais informações que entender pertinentes; 

Registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00008219-2019| 

PORTARIA Nº 67, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Instaura inquérito civil para apurar a nulidade da Licença de Instalação que 

permitiu a realização da obra de instalação de estação de redução de pressão ERP, 

bolsão Muro Alto/Porto de Galinhas, interligação no ramal da COPERGAS, no 

Complexo Industrial e Portuário de SUAPE. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO teor da documentação extraída do IC 1.26.000.002646/2016-35 e dos documentos apresentados pelo MPPE 

durante reunião realizada em 18/11/2019; 

CONSIDERANDO que os governos deverão consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, 

particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-

los diretamente (artigo 6º, item 1, "a", da Convenção nº 169 da OIT); 

CONSIDERANDO que constitem patrimônio cultural brasileiro os modos de criar, fazer e viver (artigo 216, II, da Constituição da 

República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa do patrimônio cultural brasileiro (artigo 6º, inciso III, 

"c", da Lei Complementar nº 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, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 

pública para proteção do meio ambiente e dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (artigo 6º, inciso VII, "b", da 

Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar a nulidade da 

Licença de Instalação que permitiu a realização da obra de instalação de estação de redução de pressão ERP, bolsão Muro Alto/Porto de Galinhas, 

interligação no ramal da COPERGAS, no Complexo Industrial e Portuário de SUAPE. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 
 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00007645-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 38, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

IC n° 1.26.002.000004/2017-62. CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES 

APONTADAS EM AUDITORIA. RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO 

COMETIMENTO DE CRIMES OU DE ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 
 

Trata-se de procedimento instaurado nesta Procuradoria da República por desmembramento da Notícia de Fato 

1.26.002.000349/2016-36, autuada em razão do recebimento do Relatório de Auditoria investigativa (fls. 137/145 dos presentes autos), o qual versa sobre 

supostas irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do Ministério da Saúde, em Gravatá/PE, na gestão do então Prefeito Bruno Coutinho 

Martiniano Lins, nas seguintes obras: Academia da Saúde; reforma, na execução do Programa Requalifica Unidades Básicas de Saúde, das UBS's: Ana 

Caminha, Jucá, Avencas, Mandacaru, Uruçu-Mirim. 

Por Portaria, a Procuradora da República oficiante no 2º Ofício do MPF em Caruaru determinou o desmembramento do procedimento 

originário (N.F. 1.26.002.000349/2016-36), que restou com o objeto de apurar supostas irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do Ministério 

da Saúde, em Gravatá/PE, na gestão do então Prefeito Bruno Coutinho Martiniano Lins, nas obras da Academia da Saúde. 

Nesse contexto, no Despacho Cível nº 21-2019, observou-se o seguinte: 

O presente procedimento, então, foi autuado para apurar supostas irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do Ministério 

da Saúde, em Gravatá/PE, na gestão do então Prefeito Bruno Coutinho Martiniano Lins, nas obras de reforma, na execução do Programa Requalifica 

Unidades Básicas de Saúde, das UBS's: Ana Caminha, Jucá, Avencas, Mandacaru, Uruçu-Mirim. 
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Entendeu-se (fls. 147/150) pela conversão do procedimento em Inquérito Civil tendo como objeto apurar supostas irregularidades na 

aplicação de recursos federais em Gravatá/PE, na gestão do então Prefeito Bruno Coutinho Martiniano Lins, nas obras de reforma das UBS Ana Caminha, 

Jucá, Avencas, Mandacaru, Uruçu-Mirim”. 

Determinou-se, nesse sentido, o seguinte: 

-  Oficie-se à Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, a fim de que informe se possui protocolo de acompanhamento 

das reformas das Unidades Básicas de Saúde, na execução do Programa Requalifica Unidades Básicas de Saúde (UBS Ana Caminha, Jucá, Avencas, 

Mandacaru, Uruçu-Mirim), executadas no município de Gravatá. Informe também o valor total repassado ao Município de Gravatá/PE para a execução 

de tais obras. Encaminhe-se cópia do relatório que se inicia às fls. 137, pedindo esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas. Ademais, requeira-

se que seja encaminhada cópia de toda a documentação já fornecida pelo município de Caruaru referente às Propostas nº 10710822000113001, 

10710822000113002, 10710822000113003, 10710822000113004, 10710822000113005 11049.830000/1110-01 e se a prestação de contas do recurso se 

encontra regular ou não. 

- Oficie-se ao Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e ao Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria da União (Controladoria Regional da União em Pernambuco), a fim de que informe se foi realizada fiscalização das Reformas das Unidades 

Básicas de Saúde Ana Caminha, Jucá, Avencas, Mandacaru e Uruçu-Mirim, no Município de Gravatá/PE, durante a gestão do ex-Prefeito Bruno Coutinho 

Martiniano Lins Encaminhe-se cópia do relatório que se inicia às fls. 137. 

- Oficie-se ao ex-Prefeito de Gravatá Prefeito Bruno Coutinho Martiniano Lins, fazer pesquisa de endereço antes, encaminhando 

cópia do relatório de que se inicia às fls. 137, requerendo que preste os esclarecimentos que entender pertinente, juntando documentação comprobatória, 

acerca das irregularidades apontadas nas Reformas das Unidades Básicas de Saúde Ana Caminha, Jucá, Avencas, Mandacaru e Uruçu-Mirim, no 

Município de Gravatá/PE.  

Antes de se realizar as diligências apontadas acima, obtenha-se com o 2º Ofício cópia de fls. 185/193 dos autos do PP nº 

1.26.002.000349/2016-35, que se trata do trecho final do Relatório que se inicia às fls. 137 dos presentes autos. 

Foram expedidos os ofícios determinados (fls. 151/156), no entanto não se obteve com o 2º Ofício cópia de fls. 185/193 (trecho final 

do Relatório que se inicia às fls. 137 dos presentes autos). 

Em resposta, o MP de Contas (fls. 158) informou que não há auditorias realizadas nas unidades básicas de saúde de Gravatá. 

A Secretaria de Atenção Básica em Saúde, também em resposta, encaminhou (fl. 160) a Nota Técnica nº 89/2017 (fls. 162/163), de 

20/03/2017, sobre a questão em apuração. 

Na nota técnica se sublinha que os recursos foram repassados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e que o MPF pode ter acesso às 

informações sobre as obras pelo SISMOB encaminhando nome completo, CPF, e-mail e motivo da solicitação. 

A CGU encaminhou resposta (fl. 170) apontando que não foram realizadas ações de controle em relação às obras de reforma das 

UBS´s em análise. 

Desta forma, em Despacho Cível nº 74/2018, foi destacado o seguinte: 

A resposta da Secretaria de Atenção Básica em Saúde não parecem confirmar as informações inicialmente apontadas pela Prefeitura 

de Gravatá, no sentido de que as obras de reforma não teriam sido iniciadas. Além disso, verifica-se que os recursos foram liberados pelo Ministério da 

Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, que possui personalidade jurídica própria, e não à Prefeitura Municipal. 

Tal contexto aponta pela necessidade de colheita de maiores elementos no âmbito do presente procedimento. Determino, portanto, a 

realização das seguintes diligências: 

- Obtenha-se com o 2º Ofício cópia de fls. 185/193 dos autos do PP nº 1.26.002.000349/2016-35, que se trata do trecho final do 

Relatório que se inicia às fls. 137 dos presentes autos; 

- Oficie-se à Prefeitura Municipal de Gravatá para que informar, no prazo de 30 dias, quem foi o ordenador de despesa do Fundo 

Municipal de Saúde de Gravatá, no período de 2012 a 2015, destacando o período e os dados de qualificação endereço de tal ordenador de despesa. Deve 

a Prefeitura Municipal de Gravatá encaminhar, ainda, cópia de todo material que possui a respeito das reformas das UBS´s na Caminha, Jucá, Avencas, 

Mandacaru e Uruçu-Mirim, destacando, ainda, se estas reformas foram concluídas, assim como se houve aplicação de sanção disciplinar a algum servidor 

por eventual desvio de conduta no âmbito de tais reformas. A Prefeitura deve encaminhar o extrato da conta da Atenção Básica (nº 26.646-9), desde 

janeiro de 2015 até 2018. 

- Notifique-se a Sra. Aglaine de Fátima Vilar de Oliveira (CPF 049.324.402-21), ex gestora do Fundo Municipal de Saúde em Gravatá 

(em 11/11/2014), assim como Emerson José Gonçalves (CPF 091.994.504-002) sócio da empresa Construtora Solo Ltda ME) para, querendo, facultado 

o acompanhamento por advogado, apresentar, no prazo de 15 dias, esclarecimentos, por escrito, em relação aos fatos objeto da presente apuração, em 

especial no que se refere à conclusão das obras de reforma e regularidade da aplicação dos recursos.  

- Oficie-se à Secretaria de Atenção Básica em Saúde para que apresente, no prazo de 30 dias, informações atualizadas sobre as 

reformas das Unidades Básicas de Saúde do Programa Requalifica Unidades Básicas de Saúde (UBS Ana Caminha, Jucá, Avencas, Mandacaru, Uruçu-

Mirim), executadas no município de Gravatá. Informe também se identificou irregularidades em relação a tais obras. Solicita-se, ainda, que seja 

encaminhada cópia de toda a documentação já fornecida pelo município de Caruaru referente às Propostas nº 10710822000113001, 10710822000113002, 

10710822000113003, 10710822000113004, 10710822000113005 11049.830000/1110-01 e se a prestação de contas do recurso se encontra regular ou 

não. Informe-se, ainda, os dados de nome completo, CPF e e-mail deste membro para cadastramento no SISMOB, apontando a necessidade em 

decorrência da necessidade de elementos para a presente apuração. 

Foram, portanto, emitidos os respectivos Ofícios (fls. 178/181). 

Em resposta, a Prefeitura Municipal de Gravatá/PE indicou como ordenadores da despesa os Srs. Jorge Eduardo Barbosa Neves, 

Dênis Costa de Oliveira, Ivan Simões de Medeiros e a Sra. Aglaine de Fátima Vilar de Oliveira (fls. 200) e juntou as seguintes informações prestadas 

pela Controladoria Geral do Município (fls. 200/201): 

1. Quanto aos ordenadores de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Gravatá no período de 2012 a 2015 (declaração do RH 

anexa), como se segue: 

SR. JORGE EDUARDO BARBOSA NEVES de 03 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012, RG nº 2.466.903 SSP/PE, CPF 

N° 388.281.384-91, profissão Cirurgião Dentista, Endereço na época Rua Sérgio Loreto nº 375 – Centro/Gravatá-PE 

Sr. DENIS COSTA DE OLIVEIRA de 01 (um) de janeiro de 2013 a 20 (vinte) de março de 2013, RG 1.670.560-SSP/PE, CPF n° 

429.118.694-00, Profissão Cirurgião Dentista, com endereço residencial conhecido à época na Rua Padre Joaquim Cavalcante nº 249 – Centro/Gravatá-

PE. 
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SR. IVAN SIMÕES DE MEDEIROS nomeado em 21 de março de 2013 a 03 de outubro de 2014, RG nº 2.927.492 SSP/PE, CPF n° 

433.035.284-20, Comerciante, residente a época na Rua Dr. Amaury de Medeiros nº 100, Bairro Novo, Gravatá-PE. 

SRA. AGLAINE DE FÁTIMA VILAR DE OLIVEIRA, nomeada em 06 de outubro de 2014 a 18 de novembro de 2015, RG Nº 

6.589.322 – SDS/PE, CPF nº 049.324.404-21, Administradora, Residente a época na Rua Vicente Soares da Silva, nº 242 – Picolé-Gravatá/PE; 

2. Quanto a encaminhar cópia de todo material que possui a respeito das reformas das UBS´s Ana Caminha, Jucá, Avencas, 

Mandacaru e Uruçu-Mirim. Encaminho Relatório de Movimentos das Despesas Orçamentárias – Construtora Solo Ltda – ME (cópia anexa) e solicito 

ver item 2.3.7. - página 16 do relatório de Intervenção; 

3. Com relação a se essas reformas foram concluídas. No relatório de Intervenção a página 20 faz referência a Auditoria realizada 

pela Controladoria com o objetivo de auditar atraso nas obras de reforma das USF´s, Jucá Mandacaru, Uruçi-Mirim, tendo sido o mesmo encaminhado 

para a Procuradoria Municipal; 

4. Relativo a aplicação de sanção disciplinar a algum servidor por eventual desvio de conduta no âmbito de tais reformas. A Secretaria 

de Saúde desconhece o fato, devendo ser consultado a SAD (Secretaria de Administração) ou outro órgão dotado de poder para tal finalidade; 

5. Com referência ao encaminhamento do extrato da conta da Atenção Básica. Faço anexo a esse, cópias do extrato e cópias relativas 

a aplicações da conta da Atenção Básica nº 26.646-9 de janeiro de 2015 a Julho de 2018; 

6. Oportunamente queremos informar que a atual gestão municipal atento às necessidades da população, atuou de forma a concluir 

as obras necessárias para ofertar serviços e ações de saúde para a população de Mandacaru e Uruçu-Mirim, sendo essas obras totalmente pagas com 

recursos financeiros do Tesouro Municipal. 

Por sua vez, em resposta ao Ofício 1243/2018, o Sr. Emerson José Gonçalves, dono da Construtora Solo Ltda, encaminhou cópias 

das notas fiscais referentes aos boletins de medição relativos às reformas das UBS Ana Caminha, Avencas e Jucá (fls. 232/265), do extrato da conta 

corrente nº 12.117-7 (266/271), bem como de consulta ao Fundo Nacional de Saúde, onde consta “proposta paga” e dados do pagamento (fls. 222/231), 

e destacou: 

A Construtora Solo Ltda. - ME, participou do Processo Licitatório nº 090/2014, na modalidade Tomada de Preços nº 013/2014, 

promovido pelo Município de Gravatá para a contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinado 

a reforma e ampliação das unidades de saúde da família, localizadas em Avencas, Uruçu Mirim, Mandacaru, Jucá e Ana Caminha. 

Venceu a licitação e firmou contrato no valor de R$ 348.418,45 (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta 

e cinco centavos). 

Durante a execução do contrato, houve alteração do projeto com o aumento de quantitativos de serviços a serem executados, o que 

gerou a formalização de três Termos Aditivos que alteraram o valor da obra. 

Cada serviço executado foi acompanhado pelo Município que emitiu os Boletins de Medição em anexo. 

A Construtora Solo emitiu Notas Fiscais referentes a cada Boletim de Medição e, recebeu por estes serviços a importância de 

R$242.335,41 (duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme pode-se ver na consulta realizada no 

sítio eletrônico do Tribunal de Contas de Pernambuco, no sistema Tome Conta. 

Nenhum valor foi recebido sem a devida prestação do serviço. A origem do recurso que foi utilizado pela Administração de Gravatá 

para o pagamento das obras é de conhecimento da empresa que seria de recursos oriundos de repasses do Governo Federal e recurso próprio da 

Administração Municipal. Se a Administração se atrapalhou e utilizou recursos de contas que não deveria, isso não é do conhecimento da empresa 

executora dos serviços.  

Em Nota Técnica nº 492/2018 (fls. 276/277) o Ministério da Saúde prestou os seguintes esclarecimentos acerca das propostas nº 

10710.8220001/13-001, 10710.8220001/13-002, 10710.8220001/13-003, 10710.8220001/13-004, 10710.822001/13-005, 10710.8220001/13-006. 

Segundo informações inseridas no SISMOB, a proposta nº 10710.8220001/13-001 de reforma do USF Dra. Ana Maria Caminha 

Maciel da Silva, foi habilitada pela Portaria nº 1382 de 09 de julho de 2013. A obra foi concluída em 24/04/2015. Todavia, não foi solicitado o pagamento 

da 3ª parcela, nos termos do art. 95 descrito acima, tendo recebido a 1ª parcela na data de 16/08/2013 no valor de R$ 7.995,79 (sete mil, novecentos e 

noventa e cinco e setenta e nove centavos) e a 2ª parcela na data de 02/06/2015 no valor de R$ 31.983,17 (trinta e um mil, novecentos e oitenta e três 

reais e dezessete centavos). Inseridas informações da execução da obra. Foi repassado 1ª parcela na data de 16/08/2013 no valor de R$7.544,00 (sete mil 

quinhentos e quarenta e quatro reais), e a 2ª parcela na data de 02/06/2015 no valor de R$30.176,00 (trinta mil cento e setenta e seis reais). 

A proposta nº 10710.8220001/13-002 de reforma do USF Jucá, foi habilitada pela Portaria nº 1382 de 09 de julho de 2013. A obra 

foi concluída em 17/12/2015. Todavia, não foi solicitado o pagamento da 3ª parcela, nos termos do art. 95 descrito acima, tendo recebido a 1ª parcela na 

data de 16/08/2013 no valor de R$ 7.544,00 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais) e a 2ª parcela data de 02/06/2015 no valor de R$ 30.176,00 

(trinta mil cento e setenta e seis reais). 

A proposta nº 10710.8220001/13-004 de reforma do PSF de Avencas, foi habilitada pela Portaria nº 1382 de 09 de julho de 2013. A 

obra foi concluída em 29/07/2015. Todavia, não foi solicitado o pagamento da 3ª parcela, nos termos do art. 95 descrito acima, tendo recebido a 1ª parcela 

na data de 16/08/2013 no valor de R$10.484,96 (dez mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), e a 2ª parcela na data de 

02/06/2015 no valor de R$ 41.939,86 (quarenta e um mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos). 

A proposta nº 10710.822001/13-005 de reforma do PSF Mandacaru, foi habilitada pela Portaria nº 1382 de 09 de julho de 2013. A 

obra está 10% (dez por cento) executada. Todavia, não foi solicitada o pagamento da 3ª parcela, nos termos do art. 95 descrito acima, tendo recebido a 

1ª parcela na data de 16/08/2013 no valor de R$ 17.519,04  (dezessete mil quinhentos e dezenove e quatro centavos) e a 2ª parcela na data de 02/06/2015 

no valor de R$ 70.076,16 (setenta mil e setenta e seis reais e dezesseis centavos). O município foi notificado pelo SISMOB a respeito de vencimento para 

solicitação da etapa de execução e conclusão da obra desta proposta. 

Foi solicitada prorrogação de prazo para superação de etapa/conclusão da obra desta proposta conforme art. 1120, §1º da Portaria de 

Consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 e a solicitação está para adequação por parte do Município. 

A proposta nº 10710.8220001/13-006 de reforma do PSF de Uruçu Mirim, foi habilitada pela Portaria nº 1382 de 09 de julho de 2013. 

A obra está 10% (dez porcento) executada. Todavia, não foi solicitado o pagamento da 3ª parcela, nos termos do art. 95 descrito acima, tendo recebido a 

1ª parcela na data de 16/08/2013 no valor de 14.863,80 (quartoze mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) e a 2ª parcela na data de 

02/06/2015 no valor de R$59.455,20 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e ciquenta e cinco reais e vinte centavos). O município foi notificado via 

SISMOB a respeito de vencimento para a solicitação da etapa de execução e conclusão da obra desta proposta. 

Foi solicitada prorrogação do prazo para superação de etapa/conclusão da obra desta proposta conforme art. 1120, §1º da Portaria de 

Consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017, e a solicitação está para adequação por parte do Município. 

As propostas nº 10710.8220001/13-001, nº 10710.8220001/13-002, nº 10710.8220001/13-004 serão notificadas. 
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Segue em anexo o espelho das propostas nº 10710.8220001/13-001 (4555720), nº 10710.8220001/13-002 (4555752), nº 

10710.8220001/13-004 (4555818), nº 10710.8220001/13-005 (4555849), e 11049.830000/1110-01 (4555903). A  proposta nº 10710.8220001/13-003 

não foi encontrada no SISMOB. 

[…] Diante o exposto, informamos que o Departamento de Atenção Básica não analisa prestação de contas do Programa Requalifica 

UBS, tendo em vista que esta deve ser formalizada por meio do Relatório Anual de Gestão – RAG. 

Somado a isso, o Ministério da Saúde juntou à Nota Técnica o espelho das propostas nº 10710.8220001/13-001, nº 10710.8220001/13-

004, nº 10710.8220001/13-005, e 11049.830000/1110-01, assim como imagens das respectivas Unidades de Saúde (fls. 278/307). 

É o que se tem dos autos. Passo ao encaminhamento devido. 

Como visto acima, o Ministério da Saúde informou por meio da Nota Técnica nº 492/2018 (fls. 276/277), que, com exceção das 

UBS’s Mandacaru e Uruçu-Mirim (que estavam na época com execução no patamar de 10% cada), as demais já estavam concluídas, mas o Município 

não havia requerido até o momento a liberação da 3ª parcela dos recursos dessas obras. 

Ao realizar nova pesquisa ao sítio eletrônico do SISMOB, este Órgão Ministerial verificou que atualmente todas as obras de 

requalificação das UBS´s de Uruçu-Mirim, Avencas, Mandacaru, Ana Maria Caminha e Jucá já estão concluídas, conforme documento em anexo. 

Entretanto, não há nenhuma informação sobre a inauguração das referidas unidades, tampouco se estão funcionando atualmente e 

atendendo à população local. Outrossim, verifica-se que as terceiras parcelas dos recursos ainda não foram liberadas, de acordo com as informações do 

SISMOB. 

Tal contexto aponta pela necessidade de colheita de maiores elementos no âmbito do presente procedimento. Determino, portanto, a 

realização da seguinte diligência: 

Oficie-se o Município de Gravatá para que informe, no prazo de 30 dias, se UBS´s de Uruçu-Mirim, Avencas, Mandacaru, Ana Maria 

Caminha e Jucá foram inauguradas, informando as datas, e, caso ainda não tenham sido inauguradas, que informe a data da futura inauguração e exponha 

a razão de, eventualmente, não estarem em funcionamento, com cronograma comprovando tal informação. Deve a Prefeitura informar se as UBS´s estão, 

no presente, em pleno funcionamento. Deve a Prefeitura Informar ainda a razão pela qual não solicitou a liberação das terceiras parcelas relacionadas às 

propostas nº 10710.8220001/13-001, nº 10710.8220001/13-004, nº 10710.8220001/13-005, e 11049.830000/1110-01, nos termos apontados pela Nota 

Técnica nº 492/2018 (fls. 276/277 – encaminhe-se cópia). 

Oficie-se à Secretaria de Atenção Básica em Saúde para que apresente informações atualizadas sobre as reformas das Unidades 

Básicas de Saúde (Uruçu-Mirim, Avencas, Mandacaru, Ana Maria Caminha e Jucá), indicando se já foram inauguradas e a respectivas datas de 

inauguração e se estão em pleno funcionamento, e, caso ainda não tenham sido, para que indiquem se há data prevista para inauguração, com cronograma 

comprovando a informação. 

Expedidos os ofícios, o Município de Gravatá-PE encaminhou (fls.328-329) informações, destacando-se dentre elas o Relatório de 

Atendimento Individual, o qual comprova a funcionalidade das obras. Nesse sentido são as imagens transcritas: 
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Por sua vez, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde encaminhou informações (fls. 318-321), na qual se destaca a Nota Técnica 

de nº 333/2019, cujo esclarecimento subscreve o seguinte: 
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É o que se tem dos autos. Passo ao encaminhamento necessário. 

Verificou-se, ao longo da presente instrução, a conclusão das obras objeto deste Inquérito Civil, tanto pela Prefeitura Municipal de 

Gravatá-PE, quanto pelo órgão competente vinculado ao Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, às fls. 318-321), tendo este 

Membro do MPF já destacado tais informações ainda no último Despacho Cível nº 21/2019. 

Por outro lado, remanesceu a discussão em relação à comprovação efetiva da funcionalidade destas obras (inauguração etc.) que, com 

a chegada das novas informações repassadas pela Secretaria da Saúde do Município de Gravatá-PE (às fls. 328-329), encontram-se demonstradas. Nesse 

sentido, foi também o que se constatou no próprio Relatório de Atendimento Individual, no qual se observou número considerável de atendimento ao 

público em geral; abaixo transcreve-se trecho das referidas imagens: 
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Outrossim, verificando-se o teor normativo insculpido no art. 9 da Portaria de Consolidação nº 06 de 28/09/2017, contata-se que o 

repasse para tais reformas é realizado por meio de duas parcelas e não de três, o que calha com todo o conjunto de elementos constantes neste Inquérito 

Civil, inclusive, com as informações presentes no sítio do SISMOB. 

Assim, entende-se saneadas as irregularidades e não se verifica o cometimento de crime ou mesmo de ato de improbidade 

administrativa. 

À luz destas considerações, promove-se o ARQUIVAMENTO dos presentes autos.  

Notifique-se o representante dos termos da presente promoção. 

Após, remetam-se os autos à 5ª CCR, para o exame revisional desta promoção de arquivamento. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00058930-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 956, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº. 1.26.000.003744/2019-32 

 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de representação da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco - ADUFERPE - Seção Sindical do ANDES - Sindicato Nacional, na qual solicita intervenção do Ministério Público Federal no sentido de 

adotar as medidas judiciais cabíveis, com o objetivo de ser declarada a inaplicabilidade, na íntegra, do disposto no Decreto nº 9.991/2019 e na Instrução 

Normativa nº 201/2019, no âmbito dos quadros de pessoal das Universidades Federais, das instituições que integram a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e dos Colégios Militares situados em Pernambuco. Também o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades 

Federais de Pernambuco – Seção Sindical da Universidade Federal de Pernambuco – SINTUFEPESS/ UFPE protocolou representação se insurgindo em 

face do Decreto nº 9.991/2019 e da Instrução Normativa nº 201/2019. 

Aduzem as entidades representativas que os referidos atos infralegais que regulamentam a Lei nº. 8.112/90, em relação às licenças e 

afastamentos para ações de desenvolvimento de pessoal, não se aplicam às categorias dos docentes de instituições de ensino federais e dos técnicos 

administrativos em educação que são regidos por legislação específica, quais sejam, a Lei nº. 12.772/2012 e a Lei nº. 11.091/2005, respectivamente. Em 

razão disso, requerem a atuação do MPF para adotar as medidas judiciais cabíveis com a finalidade de afastar a aplicação das normas referidas aos 

quadros de pessoal das universidades federais, instituições da rede federal de educação e colégios militares situados em Pernambuco. 

Da análise a documentação trazida pelos representantes, depreende-se que a matéria já foi judicializada pelas entidades de classe, de 

maneira que tramitam perante a 1ª Vara Federal de Pernambuco as ações civis públicas nºs. 0819534-80.2019.4.05.8300 e 0819912-36.2019.4.05.8300, 

em face da União e das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco, respectivamente. 

É o relatório, em suma. 

Observe-se, inicialmente, que a matéria trazida na presente Notícia de Fato discute a aplicabilidade do Decreto nº 9.991/2019 e da 

Instrução Normativa nº 201/2019, editados pelo Poder Executivo, que discorrem sobre a “Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamentam dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças 

e afastamentos para ações de desenvolvimento”. 

Nesse âmbito é sabido que o controle dos atos de regulamentação de leis é exclusivo do Congresso Nacional, conforme dispõe o 

artigo 49, V, da CF: 

"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

(…) 

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa." 

Quanto ao controle judicial, é certo que a existência de ações judiciais ajuizadas pelos ora representantes e colegitimados obsta a 

adoção de outras medidas pelo MPF, uma vez que eventual propositura de ação civil pública poderia configurar litispendência (cf. art. 337, § 1º do Código 

de Processo Civil)[1], o que acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito. Assim, a instauração de procedimento preparatório ou inquérito 

civil mostra-se-ia providência inócua, considerando que a investigação administrativa tem como objetivo subsidiar eventual ação civil pública do MPF. 

Desse modo, caberá ao MPF intervir nas referidas ACPS's como custos legis, consoante determina a lei (cf. art. 5, § 1º, da Lei nº 

7.347/1985[2]). 

Ante o exposto, considerando a inexistência de medidas a serem adotadas no âmbito destes autos extrajudiciais por se tratar de matéria 

já judicializada, determino o arquivamento deste procedimento, com base no art. 4º, II,  da Resolução CNMP nº. 174/2017[1]. 

Informem-se os representantes sobre a presente decisão, cientificando-os que terão prazo de 10 dias para, querendo, apresentar recurso 

dirigido ao 9º Ofício, o qual, em caso de não retratação, será encaminhado 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

Expirado o prazo, havendo a apresentação de recurso, encaminhem-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins de 

revisão. Não havendo recurso, arquivem-se os autos na origem, nos termos do art. 5º da Resolução CNMP nº 174/2017 

 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-FLR-PI-00006562-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Instaura Procedimento de Acompanhamento. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República infra-assinado, 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. 

1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 
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Considerando que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao MPF a competência para instaurar inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174 de 4 de julho de 2017 regulamenta a instauração de procedimento 

administrativo no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o teor dos expedientes encaminhados junto ao Ofício nº 821/2019-PRM SRN PI-SJUR remetido pela 

Procuradoria da República no Município de São Raimundo Nonato que apresentam informações acerca dos processos de regularização dos territórios 

quilombolas no Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO que, dentre a listagem dos processos administrativos de titulação das terras das comunidades acima mencionadas 

apresentados pelo INCRA, existem comunidades quilombolas na área de atribuição desta procuradoria, a saber:  

 

Município Comunidade Quilombola 

 

Colônia do Piauí 

Mourões 

Angical 

Conceição do Canindé/Isaías Coelho Carreira da Vaca 

 

Isaías Coelho 

Barreiras, Morrinho, Cabeça da Vaca, Cipoal e Sape 

Riacho Fundo 

Caraíbas 

Queimada Grande 

Caraíbas 

Sabonete 

Itaueira Mosquito 

 

Oeiras 

Cantinho Corrente 

Canadá Corrente 

Queiroz 

Canto Fazenda Frade 

 

São João da Varjota 

Potes 

Angical 

Paquetá 

Cepisa 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o 

objetivo de acompanhar a tramitação dos processos de reconhecimento e regularização fundiária pelo INCRA referentes às comunidades quilombolas na 

área de atribuição da PRM Floriano, devendo o Setor Jurídico tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado, bem como a 

adoção das seguintes diligências iniciais: 

i) a inclusão de referência, no Sistema Único, em relação ao procedimento 1.27.002.000194/2019-42 e o apensamento dos autos do 

PA 1.27.002.000488/2018-93 ao novo procedimento instaurado, com finalização da distribuição; 

ii) a expedição de ofício ao INCRA. 

 

MARCO TÚLIO LUSTOSA CAMINHA 

Procurador da República 

Respondendo pela Prm-Floriano 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00109555-2019| 

PORTARIA Nº 1.312, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Revoga a Portaria PRRJ Nº 1102/2019 para cancelar as férias do Procurador da 

República CLÉBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO no período de 05 a 19 de 

dezembro de 2019. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que o Procurador da República CLÉBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO solicitou cancelamento de suas férias 

marcadas para o período de 05 a 19 de dezembro de 2019 (Portaria PRRJ Nº 1102/2019, publicada no DMPF-e nº 189 - Extrajudicial, de 03 de outubro 

de 2019, página 108), resolve: 
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Art. 1º Revogar a Portaria PRRJ Nº 1102/2019 para cancelar as férias do Procurador da República CLÉBER DE OLIVEIRA 

TAVARES NETO no período de 05 a 19 de dezembro de 2019, incluindo-o, neste período, na distribuição de todos os feitos e audiências. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00009376-2019| 

PORTARIA Nº 65, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.29.002.000323/2019-28 em 

Inquérito Civil para apurar possíveis práticas abusivas contra a ordem econômica 

por parte da Distribuidora Ipiranga, na Serra Gaúcha. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais 

e regulamentares, com fulcro nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, e 7º, I, e 8º da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir de diversas manifestações de revendas de combustíveis 

narrando irregularidades supostamente praticadas por representantes e empregados da Distribuidora Ipiranga, em Caxias do Sul e região; 

CONSIDERANDO que, segundo alinhado, as práticas envolveriam a manipulação do valor de distribuição de combustíveis, buscando 

influenciar o mercado das revendas, bem como práticas abusivas no âmbito dos contratos de exclusividade, buscando prejudicar os postos bandeirados 

Ipiranga; 

CONSIDERANDO que, segundo apontado, os abusos cometidos teriam, igualmente, como objetivo a tentativa de capitalizar a 

Distribuidora, a partir do exercício de cláusulas contratuais em face das revendas, que possibilitariam, inclusive, o exercício de garantias mobiliárias à 

Distribuidora; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de 

eventuais providências judiciais ou extrajudiciais; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.29.002.000323/2019-28 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, objetivando a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. Encaminhem-se os autos à 

Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul para as seguintes providências iniciais: 

I - Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com a referida Notícia de Fato, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) 

abaixo especificado (s): 

a) Descrição resumida do(s) fato(s) investigado(s): apurar possíveis práticas abusivas contra a ordem consumerista por parte da 

Distribuidora Ipiranga, na Serra Gaúcha; 

b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): Distribuidora Ipiranga; 

c) Autor(es) da representação: revendedores. 

II - Encaminhem-se os vídeos das declarações de representantes, que deram ensejo ao IC nº 1.29.002.000327/2019-14 à Agência 

Nacional do Petróleo, solicitando-se análise quanto à possível ingerência da Distribuidora no valor dos combustíveis; 

III - Publique-se a presente Portaria, conforme previsto no art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00076121-2019| 

PORTARIA Nº 299, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, atuando em regime de substituição no 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, artigo 1.º; artigo 5.º; artigo 6.º; artigo 7.º, inciso I; e, artigo 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 

1.29.000.002676/2019-82), por meio da qual foram noticiadas supostas irregularidades praticadas no âmbito do Conselho Regional de Biologia - 3.ª 

Região (CRBio-03), as quais envolvem o pagamento de verbas de representação, gratificações e jetons; acumulação ilegal de cargos; descumprimento 

de regime de dedicação exclusiva em Instituições de Ensino Superior (IES); participação de Conselheiros na gerência ou administração de sociedade 

privada; e, irregularidade no último pleito eleitoral; e, 

CONSIDERANDO que 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); 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, 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, para a apuração do(s) fato(s),  instaurar inquérito civil, razão pela qual deverá o Núcleo Cível Extrajudicial da PR/RS: 

1. registrar, no sistema Único, como objeto do inquérito civil, cuja matéria é afeta à 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, o seguinte: "Apurar supostas irregularidades ocorridas no âmbito do CRBio-03, as quais envolvem o pagamento de verbas 

de representação, gratificações e jetons; acumulação ilegal de cargos; descumprimento de regime de dedicação exclusiva em Instituições de Ensino 

Superior (IES); participação de Conselheiros na gerência ou administração de sociedade privada; e, irregularidade no último pleito eleitoral"; e, 

2. providenciar, em face do disposto no 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, a publicação da presente Portaria no Diário Oficial da União; 
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É dispensada a comunicação acerca da instauração do inquérito civil à 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal (Ofício Circular n.º 31/2018/1ª CCR/MPF). 

DESIGNA-SE, para secretariar os trabalhos, o analista processual JANQUIEL NETO DA SILVEIRA. 

 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00009423-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000351/2018-64 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, a partir de representação de Viviane Luchese 

(PRM-CAX-RS-00007819/2018), noticiando supostas irregularidades em relação a descontos não autorizados em seu benefício a título de contribuição 

à ASBAPI - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Juntou demonstrativo financeiro, referente à competência 07/2018, para 

comprovar suas alegações. 

Oficiou-se ao INSS (PRM-CAX-RS-00008495/2018), que informou que o INSS possuía Acordo de Cooperação Técnica com a 

ASBAPI desde 07/2014, para a implementação de descontos nos benefícios de segurados associados àquela associação. Alegou ainda que a Gerência 

Executiva do INSS em Caxias do Sul já havia recebido reclamações de outros segurados, mas em todos os casos haviam sido identificadas as Fichas de 

Autorização de desconto devidamente assinadas pelos segurados. 

Posteriormente, após diligências (PRM-CAX-RS-00009763/2018, PRM-CAX-RS-00011904/2018, PRM-CAX-RS-

00001143/2019), a ASBAPI apresentou cópia da Ficha de Autorização de desconto assinada pela representante e alegou que havia cancelado os descontos 

nos benefícios da representante e devolvido os valores pagos a título de mensalidade por ela. 

Juntou-se cópia do Acordo de Cooperação Técnica entre o INSS e a ASBAPI (PRM-CAX-RS-00005743/2019). 

Juntou-se representação de Volmir dos Santos, encaminhada pelo MPE, também em relação a descontos não autorizados no benefício 

do representante pela ASBAPI (PRM-CAX-RS-00006149/2019). 

Finalmente, juntou-se cópia de notícia jornalística (PRM-CAX-RS-00007013/2019), noticiando o cancelamento, pelo INSS, de 

convênios firmados com diverssas associações de segurados, inclusive a ASBAPI. Após diligência (PRM-CAX-RS-00007222/2019), o INSS confirmou 

que, tendo em vista o grande quantitativo de reclamações dirigidas à ASBAPI, havia rescindido o Acordo de Cooperação Técnica com a ASBAPI e 

instaurado procedimento de apuração administrativa. 

O objeto do presente IC era apurar possíveis irregularidades, consistindo em descontos, sem autorização prévia, nos benefícios de 

segurados do INSS em favor da Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI. 

A representante, em resumo, alegou que a ASBAPI e o INSS haviam operacionalizado descontos nos valores do seu benefício sem a 

sua autorização prévia. 

Apurou-se, no entanto, que a operacionalização dos descontos nos benefícios dos segurados do INSS referentes à ASBAPI foi 

regularmente implementada, do ponto de vista formal, fundamentando-se em Acordo de Cooperação Técnica firmado entre essa Associação e a Autarquia 

Previdenciária. 

Ademais, a ASBAPI apresentou cópias de Termos de Adesão e Autorização de desconto assinados pela representante em junho/2018, 

os quais comprovam formalmente a anuência prévia da segurada aos descontos efetuados a título de contribuição àquela Associação. 

Cumpre ressaltar ainda que a ASBAPI devolveu à representante os valores objetos de contenda e solicitou ao INSS a desaverbação 

do desconto no benefício da segurada. 

Finalmente, o INSS também se manifestou, alegando que já havia apurado diversas reclamações de segurados concernentes a 

descontos indevidos a título de contribuição à ASBAPI, sendo que, em todos os casos apurados, sempre havia sido possível demonstrar, mediante Termos 

de Adesão assinados, que tais descontos, quando implementados, ocorreram mediante autorização prévia dos segurados. 

Não obstante, o INSS instaurou procedimento de apuração em relação à ASBAPI e diversas outras associações semelhantes, tendo 

em vista a constatação do elevado número de reclamações de segurados, tendo rescindido unilateralmente o Acordo de Cooperação Técnica que embasava 

a operacionalização dos descontos nos benefícios. 

Dessa forma, resta esgotado o objeto de apuração deste IC, com o cancelamento dos descontos no benefício da representante e as 

medidas administrativas adotadas pelo INSS em relação à rescisão do Acordo de Cooperação Técnica com a ASBAPI. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 

adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, 

determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se aos representantes, Viviane Luchese e Volmir dos Santos, a fim de lhes dar conhecimento da presente promoção de 

arquivamento, cientificando-os, inclusive, que até que seja homologada pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, poderão ser apresentadas 

razões escritas ou documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos à  1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00009419-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000521/2018-19 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, a partir da Manifestação encaminhada pela empresa 

Foca-Braun Mobilidade do Brasil Ltda noticiando supostas irregularidades nos Dispositivos de Poltrona Móvel - DPM, comercializados pela empresa 
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Elevittá Elevadores Ltda e adquiridos pelo FNDE para utilização nos ônibus escolares, consubstanciadas em supostos vícios que comprometem a 

segurança dos usuários. 

Em sua representação inicial (PRM-CAX-RS-00011932/2018) a empresa Foca-Braun Mobilidade do Brasil Ltda junta um laudo 

pericial, elaborado por profissionais, embora independentes, contratados pela empresa, elencando vários indicativos de que os Dispositivos de Poltrona 

Móvel - DPM, comercializados pela empresa Elevittá Elevadores Ltda, não estão em conformidade com a ABNT NBR 16558:2017 e com as Portarias 

Inmetro nº 164 e 165, ambas de 2015. 

A manifestação inicial da representante versa sobre os aspectos de segurança do DPM, que, se comprovados, poderiam causar danos 

à integridade física dos usuários. 

Inicialmente o INMETRO foi instado (PRM-CAX-RS-00012162/2018) para, diante do laudo técnico apresentando pela empresa 

representante, se manifestar acerca das supostas irregularidades e das eventuais providências que estavam sendo adotadas frente ao caso. 

Em suas argumentações (PRM-CAX-RS-00002355/2019) o INMETRO trouxe informações dos entes envolvidos nos procedimento 

de auditoria dos equipamento DPM, comprovando que houve a devida certificação por entidade com acreditação para tanto. 

Em relação aos apontamentos sobre os quesitos de segurança do DPM, o INMETRO apresentou resposta genérica (Nota Técnica nº 

1/2019/Amreg/Dconf-Inmetro), negando a existência das irregularidades trazidas pela empresa representante, porém sem justificar tecnicamente as razões 

de suas conclusões. 

Após a juntada da resposta do INMETRO, foi aberto vista à empresa representante para, querendo, apresentar contra argumentações, 

e assim o fez (PRM-CAX-RS-00003926/2019) trazendo aos autos considerações sobre supostas contradições do INMETRO em relação às informações 

atinentes às ações e período de tempo que os DPM's foram submetidos a ensaios, bem como referiu-se à omissão do INMETRO quanto a fundamentação 

das razões pelas quais considerou que o DPM não oferece risco à segurança dos usuários. 

Cabe ressaltar, que alegações trazidas pela representante no tocante ao tempo de ensaio dos DPM's não é condição necessária para o 

deslinde desse procedimento, haja vista que o se apura é se os DPM apresentam ou não vícios nos aspectos de segurança, e o tempo durante qual foram 

submetidos a ensaios, por si só, considerados, mesmo que com resposta contraditória do INMETRO nesse ponto, não possuem o condão de configurar 

eventual irregularidade, mormente quando os vícios de segurança não restaram cabalmente comprovados no campo prático, conforme delineado a seguir. 

Portanto, considerando que os fins propugnados por este procedimento voltam-se a averiguar se os DPM's comercializados pela 

empresa Elevittá Elevadores Ltda, de fato, apresentam risco à segurança dos usuários dos ônibus comercializados pelo FNDE, o INMETRO foi novamente 

oficiado (PRM-CAX-RS-00006088/2019), desta vez, com a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das supostas irregularidades trazidas pela 

empresa representante em sua manifestação inicial, bem como o FNDE e as encarroçadoras foram instadas a informar se têm recebido reclamações sobre 

o funcionamento e eventuais falhas sistêmicas, notadamente quanto aos aspectos de segurança, nos dispositivos de poltrona móveis (DPM) fabricados 

pela Elevittá Elevadores LTDA e instalados nos ônibus ônibus escolares do FNDE (ORE e ONUREA). 

O FNDE foi enfático, por meio do Ofício nº 27773/2019/Controle-Cgame/Cgame/Dirae-FNDE (PRM-CAX-RS-00006240/2019) em 

negar o recebimento de qualquer demanda alusiva a problemas nos itens de segurança do DPM. Segue o teor do trecho do referido ofício: 

(...) informamos que esta Coordenação-Geral de Apoio à Manutenção Escolar - CGAME não dispõe de registros de reclamações 

sobre o funcionamento e eventuais falhas sistêmicas, notadamente quanto aos aspectos de segurança, nos dispositivos de poltrona móveis (DPM) 

fabricados pela Elevittá Elevadores LTDA, e instalados nos ônibus ônibus escolares do FNDE (ORE e ONUREA). (grifei). 

Em relação às encarroçadoras, foram oficiadas: Volkswagen do Brasil (PRM-CAX-RS-00006113/2019), Mercedes-Benz do Brasil 

(PRM-CAX-RS-00006120/2019), Caio Induscar (PRM-CAX-RS-00006125/2019) e Marcopolo S.A (PRM-CAX-RS-00006127/2019) e todas negaram 

a existência de qualquer demanda alusiva a problemas que comprometessem os aspectos de segurança do DPM. As únicas reclamações juntadas aos 

autos, foram apontadas pela Marcopolo e Volkswagen, porém dizem respeito aos aspectos mecânicos dos equipamentos, conforme será descrito a seguir 

o resumo da manifestação de cada encarrarroçadoras: 

i) Volkswagen do Brasil (PRM-CAX-RS-00006869/2019) aduz que forneceu de maio de 2018 a agosto de 2019, o total de 3.207 (três 

mil duzentos e sete) unidades de ônibus escolar, no Programa Caminho da Escola, contendo o DPM da marca Elevittá Elevadores LTDA, e arremata: 

A Volkswagen Caminhões e Ônibus levantou as informações requeridas e tomou ciência que a empresa MARCOPOLO S.A. – 

encarroçadora dos ônibus escolares – recebeu até a presente data 7 (sete) solicitações para ajustes e manutenções nos Dispositivos de Poltrona Móvel da 

marca Elevittá Elevadores LTDA. (Doc. 2), fornecidos pela Volkswagen Caminhões e Ônibus no período supramencionado. 

Trata-se da porcentagem ínfima de 0,2% dos elevadores que apresentaram pequenas falhas, originadas por fusíveis queimados, pistão 

do motor com defeito, válvula solenoide queimada, pistão mola de gás com defeito ou devido pistão do elevador estar sem pressão, ou seja, os itens que 

falharam ou tiveram algum problema técnico não envolvem o aspecto de segurança. (grifei) 

ii) Marcopolo S.A (PRM-CAX-RS-00006672/2019): salientou que produziu 3.625 (três mil seiscentos e vinte e cinco) ônibus 

escolares equipados com DPM – Dispositivo de Poltrona Móvel da marca Elevittá Elevadores LTDA no âmbito do Programa Caminho da Escola, e: 

Até a presente data, tivemos 10 (dez) solicitações de garantia dos equipamentos DPM da Elevittá. As solicitações de garantia dizem 

respeito à casos de fusíveis queimados, casos de pistão do motor com defeito, válvula solenoide queimada, pistão mola de gás com defeito, pistão do 

elevador sem pressão. Em todos os casos houve a substituição dos itens defeituosos em garantia. 

iii) Caio Inducar (PRM-CAX-RS-00006780/2019) produziu apenas ônibus do tipo ORE2 relativos aos ônibus escolares do FNDE, e 

esclarece que: 

(...) não houve até o presente momento reclamações relacionadas às poltronas móveis do fornecedor Elevittá Elevadores Ltda 

instaladas nos veículos produzidos pela Caio Induscar. 

iv) Mercedes-Benz do Brasil (PRM-CAX-RS-00007045/2019) noticia que: 

Dessa forma, em resposta à vossa solicitação, cabe informar que nossos sistemas de registro de falhas em campo não possuem 

qualquer informação sobre esse item, ou seja, não temos registro de reclamações ou problemas com este equipamento. 

Portanto, tanto o FNDE quanto às encarroçadoras são unânimes quanto a ausência de qualquer demanda atinente aos aspectos de 

segurança do equipamento, isso, por si, demonstra que, embora técnica as argumentações da representante, não apresentam no plano fático as explanações 

do plano teórico. 

Não obstante isso, mesmo analisando pormenorizadamente os aspectos técnicos trazidos na representante inicial, quando cotejados 

com as contra argumentações juntadas pelo INMETRO constata-se que desaparece a justa causa para a continuidade desta apuração diante da ausência 

de elementos caracterizadores de irregularidades aptas ensejar vício comprometedor nos DPM denunciados nos aspectos relativos à segurança, conforme 

adiante demonstrado 
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Salienta-se que o INMETRO, após a resposta genérica da Nota Técnica nº 1/2019/Amreg/Dconf-Inmetro (PRM-CAX-RS-

00002355/2019) e diante da nova manifestação da empresa representante (PRM-CAX-RS-00003926/2019), foi instado a se manifestar novamente sobre 

cada ponto da representação, oportunidade em que foi formulado, inclusive, quesitos específicos para ser respondidos (Of. 1262/2019/PRM-CAXIAS 

SUL - PRM-CAX-RS-00006088/2019). 

Assim, passa-se a análise de cada um dos aspectos técnicos levantados pela representante em cotejo com os dados técnicos 

apresentados pelo INMETRO na manifestação contida no Of. nº 382/2019/Gabin-Inmetro (PRM-CAX-RS-00007838/2019). 

1. Acesso às partes móveis 

A representação Inicial (págs. 23/32) aduz que o DPM não possui a segurança necessária, pois quando está na posição de embarque 

(aberto) e em funcionamento é possível que o usuário acesse facilmente as partes móveis, o que pode acarretar esmagamento dos membros superiores 

(conforme demonstrado nas imagens). 

Considerando o que dispõe o item 5.1.26 do Anexo da Portaria Portaria n.º 165, de 23 de março de 2015: "As plataformas devem ser 

projetadas de maneira a evitar acidentes, possuindo elementos de segurança e proteção para o acesso às partes móveis", ao INMETRO foi requerido: 

1.1 ) Se o DPM de fato tem o aspecto relatado na representação e se foram consideradas essas possibilidades no momento da 

certificação; 

Manifestação do INMETRO: 

Quando da publicação da Portaria Inmetro n° 205, de 2017, ainda não haviam sido estabelecidos os requisitos técnicos específicos 

para a certificação dos dispositivos alternativos à PEV. Entretanto, mesmo não havendo tais requisitos para os DPM, conforme o art. 2º da Portaria 

Inmetro n° 269, de 2015, alterado pela Portaria Inmetro n° 205, de 2017, os dispositivos e outros equipamentos alternativos à PEV deveriam estar de 

acordo com o disposto na Portaria Inmetro n° 164, de 2015. 

Dessa forma, considerando a realização de uma avaliação presencial pela Coordenação Geral de Acessibilidade e pela Secretaria 

Nacional de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, e quando da avaliação/aprovação do memorial descritivo do DPM realizada pela Diretoria 

de Avaliação da Conformidade (Dconf) do Inmetro, complementada pelo processo de certificação realizado pelo OCP Senai-RS, ficou evidenciado que 

o dispositivo não apresentou acesso facilitado às suas partes móveis que pudessem influenciar na segurança dos seus usuários. Segundo a Elevittá, no 

ano de 2018 foram comercializadas mais de 4.000 (quatro mil) unidades de DPM, onde a referida empresa afirmou que não recebeu quaisquer 

reclamações, observações ou relatos de incidentes/acidentes com os seus produtos, à época da realização desta consulta. 

1.2) se é permitido, tecnicamente, que as partes móveis (como a cinta, braços do mecanismo, carretel do motor e amortecedores) 

ficam expostos e passíveis de serem acessados pelo usuário na posição de embarque; 

Manifestação do INMETRO: 

Os DPM da Elevittá possuem sistemas elétricos, cujo movimento das poltronas é realizado por meio da rotação do carretel das cintas 

de poliéster, fixadas rigidamente às estruturas dos disposivos. O sistema motriz é localizado abaixo da base onde é instalada a poltrona e a cinta de 

poliéster onde a base não possui cantos vivos, arestas cortantes ou pontos que possam vir a “capturar e arrastar” partes do corpo ou objetos dos usuários. 

O referido carretel possui uma microchave de intertravamento cujo acionamento desta desliga e torna inoperante o sistema motriz. 

Deste modo, mesmo havendo intenção de contato por parte do usuário, tal ação não acarretará dano físico, tendo em vista a atuação da microchave. 

Os amortecedores dos disposivos não são passíveis, mas possíveis de serem acessados. Contudo, para que ocorra o contato é requerida 

a intenção dos usuários, tendo em vista a necessidade de inclinação do tronco e elevação do braço dos usuários em direção ao ponto de união dos 

amortecedores e mecanismos. 

Entretanto, mesmo havendo a improvável intenção dos usuários em posicionar as suas mãos na referida articulação, destaca-se que a 

movimentação dos DPM deve somente ser realizada por pessoa autorizada, estando esta posicionada o mais próximo possível da plataforma e do usuário, 

de forma a garantir a segurança nas operações (subitem 5.1.30 do Anexo da Portaria Inmetro n° 165, de 2015). (grifei) 

1.3) se há DPM fabricados, ou se é possível fabricá-los, em outros formatos que não oferecem os supostos riscos apontados. 

Manifestação do INMETRO: 

Os riscos apontados foram considerados de baixa probabilidade de incidência, considerando a existência de meios de controle. 

A comparação com outros DPM ou a possibilidade de fabricação de modelos alternativos não faz parte dos critérios de certificação. 

(grifei) 

Da reposta do INMETRO verifica-se que houve aferição sobre a possibilidade de acesso facilitado às partes móveis, o que não restou 

evidenciado. Desse modo, embora a empresa representante junta a informação aos autos, inclusive com mídia de vídeo, atestando essa possibilidade, não 

se pode concluir que o equipamento destoa das normas de regulamentação; a uma porque houve essa verificação pelo INMETRO; a duas, mesmo que se 

conteste a forma de verificação, não há notícia dessa ocorrência prática. 

É bem verdade que não se deve esperar o acidente ocorrer para só então proceder à fiscalização, porém não se pode, com base em 

suposições e conjecturas sobre possíveis acidentes, condenar todo um conjunto de equipamentos, mormente quando não se tem outros elementos capazes 

de categorizar o risco do acidente. 

2 Sistema de Suspensão 

A representação (págs. 33/35) aduz que o DPM possui sistema de suspensão composto por cinta têxtil, portanto, em desacordo com 

a norma. Considerando que em relação ao sistema de suspensão, o item 5.1.33 do Anexo da Portaria Inmetro n° 165, de 2015, dispõe: "Os sistemas de 

suspensão por cabos de aço ou corrente devem estar conforme estabelecidos no Anexo C deste RTQ", ao INMETRO foi requerido: 

2.1 se há alguma previsão em outras normativas técnica que excetuam a previsão do item 5.1.33 da Portaria nº 165/2015, autorizando 

que o sistema de suspensão do DPM seja composto por cinta têxtil, ao invés de cabos de aço ou correntes; 

Manifestação do INMETRO: 

A Portaria Inmetro n° 165, de 2015, não determina ou limita que as PEV devam possuir sistemas de suspensão por cabos de aço ou 

corrente. Ela apenas requer que, ao serem utilizados sistemas de suspensão hidráulicos, pneumáticos, elétricos, por cabos de aço, correntes ou porca fuso, 

estes estejam em conformidade com os anexos apresentados na referida portaria. 

Caso tal conjectura fosse procedente, um grande número de PEV, fabricadas atualmente, estaria em desacordo com o estabelecido, 

pois estas utilizam cilindros hidráulicos ou pneumáticos acoplados às cintas têxteis. 

2.2 caso não haja exceções, exponha a razões técnicas pelas quais a composição do sistema de suspensão do DPM ora mencionado 

foi considerado regular pelo INMETRO; 
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Manifestação do INMETRO: 

A realização de todos os ensaios e verificações técnicas pertinentes, previstos na regulamentação aprovada pela Portaria Inmetro n° 

165, de 2015, apresentaram resultados os quais demonstraram a adequada regularidade da composição do sistema de suspensão do DPM. 

2.3 se o sistema de suspensão formado com cinta têxtil, da forma como posta na representação, acarreta algum perigo à segurança ou 

ao bom funcionamento do produto; 

Manifestação: 

Não acarreta, considerando que no processo de certificação do DPM realizado pelo OCP Senai- RS, ficou evidenciado que a ulização 

de cinta têxl não compromete a segurança de operação dos DPM e de seus usuários. 

Observa-se que à época dos fatos (ano de 2018 e anteriores) a regra a ser observada era a Portaria Inmetro n° 165, de 2015, voltada 

às plataformas elevatórias veiculares (PEV), mas aplicada por analogia aos DPM, e da leitura do item 5.1.33, de fato, verifica-se que não há determinação 

ou limitação que as PEV (ou DPM) devam possuir sistemas de suspensão por cabos de aço ou corrente. O que a norma diz é que se forem utilizados 

sistemas de suspensão por cabos de aço ou correntes estes estejam em conformidade com os anexos apresentados na referida portaria. 

Em outras palavras, a norma não veda a utilização da cinta, como quis fazer entender a empresa representante, apenas traz uma 

disposição quanto a necessidade de se observar outros quesitos quando for utilizado o material aço ou corrente. 

Não obstante isso, que por si só já torna improcedente a irresignação da empresa representante, a nova norma editada pelo INMETRO 

(Portaria nº 389, de 15 de agosto de 2019), que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade para Dispositivos de Transposição de Fronteira, com 

previsão de aplicação expressa para os DPM (art. 3º, § 1º), autoriza, expressamente, no Anexo I, item 3.1.37, o uso de cintas em sistemas de suspensão 

dos DPM: 

Anexo I 

"3.1.37 Os sistemas de suspensão por cabos de aço, correntes ou cintas devem estar conforme estabelecido no Anexo C deste RTQ. 

(grifei) 

Portanto, resta superado esse item da representação. 

3 Movimentação da Poltrona em caso de falha no sistema elétrico 

A representação inicial (pág. 40) aduz que o DPM não possui trava para garantir sua estabilidade quando na posição de transporte. 

Nessa posição, a poltrona é mantida estável somente pela ação da cinta têxtil que está tensionada e em caso de falhas no sistema elétrico ou rompimento 

da cinta a poltrona é movimentada para fora do veículo, estando, portanto, em desacordo com o item 5.2.4 da Portaria 165/2015. 

Nesse contexto, ao INMETRO foi requerido: 

3.1 caso o DPM de fato não possua a mencionada trava, indique se há outro dispositivo no produto que garante a necessária segurança; 

Manifestação do INMETRO: 

O acionamento do DPM somente deve ocorrer após a abertura do compartimento do veículo no qual encontra-se instalado. Para tanto, 

o dispositivo monitora um sinal elétrico oriundo e disponibilizado pelo veículo, sendo que a habilitação do sistema motriz do DPM apenas ocorre após o 

recebimento deste sinal. 

Em virtude das características construtivas, os DPM quando na posição de transporte, permanecem suportados, em repouso, sobre 

suas estruturas, não havendo possibilidade de acionamento ou deslocamento involuntário. 

Ainda em relação ao subitem 5.2.4 do Anexo da Portaria Inmetro n° 165, de 2015, não há obrigatoriedade de utilização de travas. 

3.2 quais os parâmetros técnicos considerados pelo INMETRO que atestam a segurança do equipamento, tendo em vista a notícia da 

falta de trava nos termos relatados na representação; 

Manifestação do INMETRO: 

A segurança do dispositivo se dá através da operação conjunta de todos os seus sistemas e componentes. No processo de certificação 

do DPM, realizado pelo OCP Senai-RS, ficou evidenciado que a inexistência de travas não compromete a segurança de operação dos DPM e de seus 

usuários. 

Não obstante a pertinência da representação nesse tópico, da leitura da manifestação do INMETRO não se vislumbra risco concreto 

à segurança, já que o acionamento do DPM somente ocorre após a abertura do compartimento do veículo, e o equipamento, pelas características, não 

gera movimento movimento involuntário. 

Frisa-se que a presença da trava seria um item de segurança a mais, e nisso, quanto mais, melhor, porém a ausência desse item, quando 

ausentes outros elementos capazes de comprovar a falta de segurança, não tem o condão, de per si, de conferir justa causa à impugnação do equipamento 

como um todo. 

Importante consignar que todo aspecto relativo à segurança é extremamente sensível e requer cuidado extremado de todos (órgãos de 

fiscalização, fabricantes e usuários) e essa segurança, mesmo ausente a aludida trava, o DPM em questão aparentemente apresenta, seja pela descrição 

do INMETRO seja pela comprovação das informações repassadas pelas encarroçadoras e FNDE de que, até então, não houve qualquer demanda relativo 

ao comprometimento da segurança. 

Não é demais reforçar que a norma a ser observada à época da instalação dos DPM (ano de 2018 e anteriores) era Portaria Inmetro 

n° 165, de 2015, a qual não exigia a trava como requisito obrigatório, havia indicativos de que o equipamento, por óbvio, devia ser seguro, e nesse ponto, 

pelas provas dos autos não se pode dizer que é inseguro, por isso, no âmbito de uma investigação a alegação em abstrato de que a ausência de um item 

causa insegurança não gera fundamento suficiente para medidas mais drásticas em face da empresa e dos demais órgãos público quando a prova dos 

autos diz ao contrário. 

Cabe salientar que o MPF tem a devida preocupação quanto ao tema, e nesse ponto, até caberia eventual diligência ou recomendação 

de estudos junto ao INMETRO para incluir a trava dentre o requisitos a ser observado em DPM vindouros, porém, o próprio INMETRO, visualizou esse 

cenário, e já incluiu tal previsão na recente publicada Portaria nº 389, de 15 de agosto de 2019, em seu item 3.1.22 do Anexo I: 

3.1.22 Independentemente da concepção do sistema de segurança, deve haver, adicionalmente, trava mecânica, a fim de garantir que 

o equipamento fique seguro na posição de transporte. (grifei) 

Portanto, doravante a preocupação trazida pela representante é de observância obrigatória, mas isso não significa que todos os 

equipamento pretéritos devem possuir a famigerada trava, vez que não era de observância obrigatória, e, no caso dos autos, sequer há fundamento para 

cobrar a implantação ou adaptação a posteriori vez que não há prova concreta de que o equipamento seja inseguro. 

4 Queda livre da poltrona em caso de falhas no sistema de suspensão 
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A representação inicial (pág. 41) aduz que o DPM não possui sistema de segurança que evite a queda repentina da poltrona. Em caso 

de falhas no sistema de suspensão (rompimento da cinta), a poltrona cai em queda livre, não atendendo, assim, ao preconizado no item 5.1.11 da Portaria 

165/2015. 

Considerando que o item 5.1.11 do Anexo da Portaria Portaria n.º 165, de 23 de março de 2015, dispõe: "Deve haver dispositivo para 

evitar que a plataforma desça ou caia repentinamente em caso de falhas do sistema", ao INMETRO foi requerido: 

4.1 se há outro dispositivo no produto que garante a necessária segurança, para evitar a queda repentina da poltrona em caso de falhas 

no sistema de suspensão; 

Manifestação do INMETRO: 

O sistema de segurança frente às quedas é decorrente da utilização de um sensor ligado à cinta de tração do equipamento. Tal sensor 

atua nos casos de mudança de tensão de tração por meio de um mecanismo instalado na parte superior do equipamento, junto à ancoragem da cinta. 

As referidas mudanças de tensão de tração podem ocorrer por obstrução, barreira, ou apoio do equipamento sobre qualquer superfície 

ou objeto, ocasião em que o sensor desliga o sistema motriz, impedindo a liberação do carretel da cinta e, consequentemente, impossibilitando a 

movimentação da poltrona. 

Como redundância ao sistema de tração, é realizada a duplicação do componente, por meio da utilização de 02 (duas) cintas, unidas 

por costura, para cada produto. 

4.2 quais os parâmetros técnicos considerados pelo INMETRO que atestam a segurança do equipamento, tendo em vista a notícia de 

não possui sistema de segurança que evite a queda repentina; 

Manifestação do INMETRO: 

A realização de todos os ensaios e verificações técnicas pertinentes, previstos na regulamentação aprovada pela Portaria Inmetro n° 

165, de 2015, apresentaram resultados os quais atestaram a adequada segurança do DPM. (grifei) 

Vislumbra-se nesse tópico argumentos eminentemente técnicos de ambos os lados. A representante traz demonstração descritiva e 

em vídeos sobre essa suposta queda livre e o INMETRO descreve tecnicamente as razões pelas quais o sistema, da forma como posta, não gera risco à 

segurança. 

Há que se referir que os equipamentos ora em debate foram certificados por órgão técnicos sob a fiscalização de um ente público 

(INMETRO), com isso, embora relativa, deve prevalecer a boa fé e a presunção de veracidade dos atos da administração. 

Naturalmente que diante de prova inequívoca a presunção de veracidade é afastada, mas não é o caso dos autos. A exposição da 

representante, embora de considerável consistência, não deve prevalecer frente às demais provas carreadas aos autos, demonstrando cabalmente que, até 

então, o DPM não apresenta, na prática, defeito no aspecto de segurança. 

Sobre o debate técnico, há que se prevalecer, até prova em contrário, as manifestações técnicas dos órgãos responsáveis pela 

fiscalização do produto, sob pena de se inverter a lógica natural dos fatos, e de se começar a investigar e repelir atos administrativos com base com base 

unicamente em manifestações advindas do setor privado pautado em análise pontual sobre determinado evento (mesmo que essa análise seja técnica). 

De todo os exposto, após a análise pormenorizada de cada tópico relevante da representação e das manifestações dos demais entes 

públicos e privados oficiados, a conclusão é pela ausência de irregularidades ou falta de provas concretas de que os fatos narrados na representação inicial 

possuem a capacidade tornar potencial ameaça à segurança dos DPM investigados, situação esta que enseja a ausência de justa causa para prosseguir 

com a apuração. 

Por fim, é de se dizer que esse arquivamento não significa atestado inequívoco de segurança dos equipamento DPM investigados, de 

modo que havendo provas reais com indicativos danos concretos ou potenciais, o Ministério Público Federal pode voltar a atuar em face desses novos 

fatos. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 

adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, 

determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se à empresa representante a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-a, inclusive, 

que até que seja homologada pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão poderão ser apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntadas ao 

autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00037904-2019| 

PORTARIA N° 15, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Designação de promotor de justiça para atuação em substituição a promotor 

eleitoral requisitado para atuar no CNMP. 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM RONDÔNIA, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica e do regime democrático (artigo 127, caput, Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o exercício das funções eleitorais do Ministério Público Federal encontra-se disciplinado no art. 37, I, in fine, 

e arts. 72 a 80 da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993); 

CONSIDERANDO ser atribuição do Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público Eleitoral nas causas de 

competência do Tribunal Regional Eleitoral e a direção das atividades eleitorais em cada Estado (artigo 77, caput, Lei Complementar n.º 75/1993); 
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CONSIDERANDO que, sendo de natureza federal, a designação para o exercício da função eleitoral por membro do Ministério 

Público em primeiro grau compete ao Procurador Regional Eleitoral, a quem cabe, em cada Estado, dirigir as atividades do setor (art. 77 da Lei 

Complementar n° 75/1993); 

CONSIDERANDO que o Promotor Eleitoral é o membro do Ministério Público local que oficia junto ao Juízo incumbido do serviço 

eleitoral de cada Zona (art. 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 75/1993); 

CONSIDERANDO que a designação do membro do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a 

Justiça Eleitoral de primeira instância será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do Chefe do Ministério Público local 

(art. 1º, I, Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008); 

CONSIDERANDO o Ofício SEI nº 22/2019/CONI do Ministério Público do Estado de Rondônia, datado de 12 de novembro de 

2019, que solicita expedição de ato designando promotor de justiça para atuar perante a 10ª Zona Eleitoral, em substituição ao Promotor Eleitoral 

requisitado para atuar como membro auxiliar junto à Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar, com efeito a partir de 06.11.2019, o Promotor de Justiça ROOSEVELT QUEIROZ COSTA JÚNIOR para atuar 

perante a 10ª Zona Eleitoral. 

Publique-se 

Ciência ao Ministério Público do Estado de Rondônia. 

Ciência ao Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia. 

 

LUIZ GUSTAVO MANTOVANI 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-BAU-SP-00010543-2019| 

 PORTARIA Nº 19, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. Procedimento Preparatório nº 

1.34.003.000272/2019-64 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público (artigo 127, caput, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa dos 

interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO a necessidade de se averiguar os fatos retratados, mediante promoção de diligências, requisições de informações, 

além de outras ferramentas previstas na legislação aplicável; 

RESOLVE, com fulcro no artigo 6º, inciso VII, da Lei  Complementar  nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 2º e 4º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL, o qual terá por objetivo averiguar a regularidade das obras objeto dos Convênios 11471/2014, 

9671/2014, 3135/2012, 6749/2013, 830351/2007 , 1271/2011, 703204/2010 e 658744/2009, no âmbito dos Municípios de Avaré/SP, Cerqueira César/SP, 

Iaras/SP e Itaí/SP. 

Fica determinado ainda: 

1. que sejam providenciados os registros e anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único, em razão do quanto deliberado na 

presente Portaria; 

2. que seja designado o servidor MURILO PERETO como secretário, para fins de auxiliar na instrução do presente Inquérito; 

3. que a Assessoria/Gabinete acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, certificando-se nos autos e restituindo-os com minuta de despacho de prorrogação, se necessário; 

4. que seja certificado o cumprimento das diligências aqui arroladas. 

 Fica dispensada a comunicação ao órgão revisor[1]. 

Publique-se na forma da Resolução supracitada. 

Registre-se. 
 

ANDRE LIBONATI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00012957-2019| 

PORTARIA Nº 80, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Assunto: “MEIO AMBIENTE - Apurar eventuais irregularidades acerca do 

excesso de volume de som produzido nas tendas instaladas nas praias de Santos, 

causando, em tese, poluição sonora e dano ambiental.” 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Santos, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007; 
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Considerando que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, assim como a defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas (artigos 127 e 129 da Constituição Federal); 

Considerando o disposto nos artigos 5°, 6°, inciso VII, e 37, todos da Lei Complementar n° 75/93; 

Considerando o disposto nos artigos 1°, 2°, inciso II, 4º e 16 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP); 

Considerando o disposto nos artigos 2°, “caput”, inciso II, 4º, inciso II e § 4º, e 28 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

Considerando a manifestação formulada por Rosana Nazar, acerca do excesso de volume de som produzido nas tendas instaladas nas 

praias de Santos, causando eventual poluição sonora e dano ambiental, determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.012.000049/2019-16, 

para a apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 

b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 

c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à 4ª CCR/MPF. 

Fica designada para funcionar como Secretária neste feito as servidoras Renata Avellar de Mello Affonso Dutra, Analista do 

MPU/Apoio Jurídico/Direito e Danielle Vasconcelos da Silva Vitor, Técnico do MPU, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 

 

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA 

Procurador da República 
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