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7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00563911-2019| 

PORTARIA Nº 28, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II art. 62 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 

de 1993; no inciso IV arts. 8º e 9º da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017; e inciso II art. 2º e art. 16 da Resolução CSMPF nº 166, de 6 de 

maio de 2016 (Regimento Interno da 7ª CCR); 

CONSIDERANDO a representação encaminhada por meio do Ofício nº 268/2019, da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários 

Federais - FenaPRF, que trata da suspensão do controle de velocidade nas rodovias federais, atividade de fiscalização de competência dos policiais 

rodoviários federais estabelecidas no art. 144, §2º da CF 88 e na Lei 9.503/1997 - [PGR-00494784/2019], bem como o pedido de providência encaminhada 

pela Fundação Thiago Moraes Gonzaga, organização da sociedade civil que atua em defesa da vida no trânsito tratando do mesmo tema - [PGR-

00510562/2019]; 

CONSIDERANDO a publicação dos despachos do Presidente da República constantes no Diário Oficial da União, na Edição 157, 

Seção 1, Página 5, de 15 de agosto de 2019, que suspende o uso de equipamentos medidores de velocidade estáticos, móveis e portáteis até que o 

Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas, bem 
como a Decisão Administrativa nº 27/2019/DG, de 15/08/2019, determinando o imediato cumprimento da medida presidencial; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de coordenação com o objetivo de analisar a eventual configuração de restrição 

às atribuições de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal previstas na Constituição Federal (artigo 144, §2º) e na Lei nº 9.503/1997 decorrente do 

disposto no Despacho da Presidência da República publicado do Diário Oficial da União de 15/08/2019 (Edição 157, Seção 1, Página 5), que determina 
a suspensão da fiscalização de velocidade nas rodovias federais do País. 

Para tanto, determino: 

a) o registro e a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 174/2017; 

b) a publicação desta Portaria, nos termos do artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução CNMP nº 23/2007 e artigo 16, § 1º, inciso I, da 
Resolução CSMPF nº 87/2006; 

c) dispensar a distribuição por tratar-se de acompanhamento de atividades de cunho executivo da Coordenação da Câmara, nos termos 
do artigo 16 do RI da 7ª CCR (Resolução CSMPF nº 166/2016). 

 

DOMINGOS SÁVIO DRESCH DA SILVEIRA 

Coordenador de Camara 

Coordenador da 7ª CCR  
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00054991-2019| 

PORTARIA N° 131, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 

artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 

com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato GPGJ n. 1651/2019, recebido 

em 13 de dezembro de 2019), 

RESOLVE: 

DESIGNAR, com eficácia a contar de 1º de dezembro de 2019, os(as) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Promotores(as) de Justiça a 

seguir nominados(as): 

1. RENATA ALINE DE CASTRO LEAL para atuar perante a 26ª Promotoria Eleitoral, situada em Nova Friburgo, em virtude do 

término do prazo eleitoral do Promotor de Justiça Bráulio Gregório Camilo Silva; 

2. CARLOS GILBERTO MAGALHÃES para atuar perante a 34ª Promotoria Eleitoral, situada em Santo Antônio de Pádua, em 

virtude do término do prazo eleitoral da Promotora de Justiça Daniella Faria da Silva Bard; 

3. CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FERRAZ para atuar perante a 38ª Promotoria Eleitoral, situada em Teresópolis, em virtude 

do término do prazo eleitoral do Promotor de Justiça Rodrigo Molinaro Zacharias; 

4. JULIANA ZENNI TRAVASSOS para atuar perante a 41ª Promotoria Eleitoral, situada em Vassouras, em virtude do término do 

seu próprio prazo eleitoral; 

5. VICTOR DE SOUZA MALDONADO DE CARVALHO MICELI para atuar perante a 51ª Promotoria Eleitoral, situada em 

Conceição de Macabu / Trajano de Moraes, em virtude do término do prazo eleitoral do Promotor de Justiça Marcelo Moutinho Ramalho Bittencourt; 

6. PAULA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA para atuar perante a 59ª Promotoria Eleitoral, situada em São Pedro da Aldeia, em 

virtude do término do prazo eleitoral do Promotor de Justiça Paulo Leal Medeiros Moreira; 

7. DANIELA DE OLIVEIRA LIMA PEROBA para atuar perante a 89ª Promotoria Eleitoral, situada em São João de Meriti, em 

virtude do término do prazo eleitoral da Promotora de Justiça Luciana Pereira Grumbach Carvalho; 

8. FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO para atuar perante a 91ª Promotoria Eleitoral, situada em Barra Mansa, em 

virtude do término do prazo eleitoral do Promotor de Justiça Carlos Eduardo de Almeida Rabelo; 

9. ANA LUÍZA LIMA FAZZA para atuar perante a 112ª Promotoria Eleitoral, situada em Miracema / Laje do Muriaé, em virtude do 

término do prazo eleitoral do Promotor de Justiça Rochester Machado Piredda; 

10. CAROLINA NACIFF DE ANDRADE ERTHAL para atuar perante a 152ª Promotoria Eleitoral, situada em Belford Roxo, em 

virtude do término do prazo eleitoral do Promotor de Justiça Bruno Corrêa Gangoni; 

11. FELIPE SOARES TAVARES MORAIS para atuar perante a 184ª Promotoria Eleitoral, situada em Rio das Ostras, em virtude 

do término do seu próprio prazo eleitoral; 

12. ÉRICA PARREIRAS HORTA ROCHA DAVID para atuar perante a 187ª Promotoria Eleitoral, situada em São João de Meriti, 

em virtude do término do seu próprio prazo eleitoral; 

13. FÁTIMA LUCIA ALVES FERREIRA NUNES para atuar perante a 199ª Promotoria Eleitoral, situada em Niterói, em virtude do 

término do prazo eleitoral da Promotora de Justiça Bianca Mota de Moraes; e 

14. CAROLINA NERY ENNE para atuar perante a 254ª Promotoria Eleitoral, situada em Macaé, em virtude do término do prazo 
eleitoral da Promotora de Justiça Paula Azambuja Martins. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

NEIDE M. C. CARDOSO DE OLIVEIRA 

Procuradora Regional Eleitoral Substituta 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00035355-2019| 

PORTARIA Nº 1, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos 

dos artigos 72 e 77, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, bem como à luz do que dispõem os artigos 1º e 5º da Portaria PGR nº 1, de 9 

de setembro de 2019 e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar efetivo o regramento disposto na Lei n.º 9.504/97 com as alterações realizadas pela Lei 

n.º 13.165/15, que dispõe sobre a necessidade de obediência de um limite máximo de 70% de candidaturas para cada sexo por partido ou coligação; e art. 
22 da Lei Complementar n° 64/90; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Resolução Nº 23.568/2018 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a gestão e 

distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – (FEFC) na aplicação mínima obrigatória de 30% do total recebido para o 

custeio da campanha eleitoral das candidatas de partido ou da coligação; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 94 caput e incisos IV a VI, da Resolução nº 23.553/17, que determina que o Ministério Público 

Eleitoral deve apurar os indícios de irregularidades constantes nas prestações de contas dos candidatos; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público com atribuições legais para fiscalizar a 

adequada observância das normas que regem o processo eleitoral, incumbindo-lhe a propositura das medidas judiciais eventualmente cabíveis no tocante 

às prestação de contas dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal em São Paulo; 
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CONSIDERANDO, AINDA, o teor da decisão do plenário do C. TRE-SP no julgamento nos autos da Prestação de contas nº 0606341-

34.2018.6.26.0000, exarado no voto do Relator, do douto juiz do TRE-SP, Nélton Agnaldo Moraes dos Santos, para quem “a atividade investigatória, a 

cargo do parquet, não se desenvolve no bojo do processo, mas à parte”; 

CONSIDERANDO, AINDA, a existência de diversos indícios de irregularidades notados por esta Procuradoria e pela SCI em 

inúmeras prestações de contas relativas a gastos de campanhas femininas; 

CONSIDERANDO, AINDA o prosseguimento dos julgamentos das prestações de contas eleitorais de 2018 perante o C. TRE-SP 

com o reiterado indeferimento das providências instrutórias requeridas por esta Procuradoria, sem antes aguardar a resolução da controvérsia a respeito 

da produção probatória pelo TSE (provocado por Recurso Especial em instrumento apartado, autos nº 0601829-71.2019.6.26.0000); 

CONSIDERANDO, POR FIM, os indícios de irregularidades presentes na prestação de contas nº 0606616-80.2018.6.26.0000; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral, seguindo-se as seguintes determinações: 

1) registro e autuação desta portaria; 

2) adequação do registro no Sistema Único; 

3) observância do prazo de duração de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 62 da Portaria PGR/MPF nº 1/19; 

4) anotação de sigilo do presente expediente, ante a possibilidade de prejuízos às diligências e investigação em andamento, nos termos 

do art. 77 da Portaria PGR/MPF nº 1, de 9 de setembro de 2019. 

5) juntada das decisões no bojo da prestação de contas nº 0607340-84, referidas no preâmbulo e; 

6) publicação no DMPF-e deste ato. 

Diligencie-se. Retornem-se para as ulteriores providências. Cumpra-se. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2019. 

 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

 Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00035356-2019| 

PORTARIA Nº 2, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos 

dos artigos 72 e 77, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, bem como à luz do que dispõem os artigos 1º e 5º da Portaria PGR nº 1, de 9 

de setembro de 2019 e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar efetivo o regramento disposto na Lei n.º 9.504/97 com as alterações realizadas pela Lei 

n.º 13.165/15, que dispõe sobre a necessidade de obediência de um limite máximo de 70% de candidaturas para cada sexo por partido ou coligação; e art. 

22 da Lei Complementar n° 64/90; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Resolução Nº 23.568/2018 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a gestão e 

distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – (FEFC) na aplicação mínima obrigatória de 30% do total recebido para o 

custeio da campanha eleitoral das candidatas de partido ou da coligação; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 94 caput e incisos IV a VI, da Resolução nº 23.553/17, que determina que o Ministério Público 

Eleitoral deve apurar os indícios de irregularidades constantes nas prestações de contas dos candidatos; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público com atribuições legais para fiscalizar a 

adequada observância das normas que regem o processo eleitoral, incumbindo-lhe a propositura das medidas judiciais eventualmente cabíveis no tocante 

às prestação de contas dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal em São Paulo; 

CONSIDERANDO, AINDA, o teor da decisão do plenário do C. TRE-SP no julgamento nos autos da Prestação de contas nº 0606341-

34.2018.6.26.0000, exarado no voto do Relator, do douto juiz do TRE-SP, Nélton Agnaldo Moraes dos Santos, para quem “a atividade investigatória, a 

cargo do parquet, não se desenvolve no bojo do processo, mas à parte”; 

CONSIDERANDO, AINDA, a existência de diversos indícios de irregularidades notados por esta Procuradoria e pela SCI em 

inúmeras prestações de contas relativas a gastos de campanhas femininas; 

CONSIDERANDO, AINDA o prosseguimento dos julgamentos das prestações de contas eleitorais de 2018 perante o C. TRE-SP 

com o reiterado indeferimento das providências instrutórias requeridas por esta Procuradoria, sem antes aguardar a resolução da controvérsia a respeito 

da produção probatória pelo TSE (provocado por Recurso Especial em instrumento apartado, autos nº 0601829-71.2019.6.26.0000); 

CONSIDERANDO, POR FIM, os indícios de irregularidades presentes na prestação de contas nº 0606056-41.2018.6.26.0000; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral, seguindo-se as seguintes determinações: 

1) registro e autuação desta portaria; 

2) adequação do registro no Sistema Único; 

3) observância do prazo de duração de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 62 da Portaria PGR/MPF nº 1/19; 

4) anotação de sigilo do presente expediente, ante a possibilidade de prejuízos às diligências e investigação em andamento, nos termos 

do art. 77 da Portaria PGR/MPF nº 1, de 9 de setembro de 2019. 

5) juntada das decisões no bojo da prestação de contas nº 0607340-84, referidas no preâmbulo e; 

6) publicação no DMPF-e deste ato. 

Diligencie-se. Retornem-se para as ulteriores providências. Cumpra-se. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2019. 

 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

 Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00035357-2019| 

PORTARIA Nº 3, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos 

dos artigos 72 e 77, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, bem como à luz do que dispõem os artigos 1º e 5º da Portaria PGR nº 1, de 9 

de setembro de 2019 e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar efetivo o regramento disposto na Lei n.º 9.504/97 com as alterações realizadas pela Lei 

n.º 13.165/15, que dispõe sobre a necessidade de obediência de um limite máximo de 70% de candidaturas para cada sexo por partido ou coligação; e art. 

22 da Lei Complementar n° 64/90; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Resolução Nº 23.568/2018 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a gestão e 

distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – (FEFC) na aplicação mínima obrigatória de 30% do total recebido para o 

custeio da campanha eleitoral das candidatas de partido ou da coligação; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 94 caput e incisos IV a VI, da Resolução nº 23.553/17, que determina que o Ministério Público 

Eleitoral deve apurar os indícios de irregularidades constantes nas prestações de contas dos candidatos; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público com atribuições legais para fiscalizar a 

adequada observância das normas que regem o processo eleitoral, incumbindo-lhe a propositura das medidas judiciais eventualmente cabíveis no tocante 

às prestação de contas dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal em São Paulo; 

CONSIDERANDO, AINDA, o teor da decisão do plenário do C. TRE-SP no julgamento nos autos da Prestação de contas nº 0606341-

34.2018.6.26.0000, exarado no voto do Relator, do douto juiz do TRE-SP, Nélton Agnaldo Moraes dos Santos, para quem “a atividade investigatória, a 

cargo do parquet, não se desenvolve no bojo do processo, mas à parte”; 

CONSIDERANDO, AINDA, a existência de diversos indícios de irregularidades notados por esta Procuradoria e pela SCI em 

inúmeras prestações de contas relativas a gastos de campanhas femininas; 

CONSIDERANDO, AINDA o prosseguimento dos julgamentos das prestações de contas eleitorais de 2018 perante o C. TRE-SP 

com o reiterado indeferimento das providências instrutórias requeridas por esta Procuradoria, sem antes aguardar a resolução da controvérsia a respeito 

da produção probatória pelo TSE (provocado por Recurso Especial em instrumento apartado, autos nº 0601829-71.2019.6.26.0000); 

CONSIDERANDO, POR FIM, os indícios de irregularidades presentes na prestação de contas nº 0606341-34.2018.6.26.0000; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral, seguindo-se as seguintes determinações: 

1) registro e autuação desta portaria; 

2) adequação do registro no Sistema Único; 

3) observância do prazo de duração de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 62 da Portaria PGR/MPF nº 1/19; 

4) anotação de sigilo do presente expediente, ante a possibilidade de prejuízos às diligências e investigação em andamento, nos termos 

do art. 77 da Portaria PGR/MPF nº 1, de 9 de setembro de 2019. 

5) juntada das decisões no bojo da prestação de contas nº 0607340-84, referidas no preâmbulo e; 

6) publicação no DMPF-e deste ato. 

Diligencie-se. Retornem-se para as ulteriores providências. Cumpra-se. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2019. 

 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

 Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00035358-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos 

dos artigos 72 e 77, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, bem como à luz do que dispõem os artigos 1º e 5º da Portaria PGR nº 1, de 9 

de setembro de 2019 e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar efetivo o regramento disposto na Lei n.º 9.504/97 com as alterações realizadas pela Lei 

n.º 13.165/15, que dispõe sobre a necessidade de obediência de um limite máximo de 70% de candidaturas para cada sexo por partido ou coligação; e art. 

22 da Lei Complementar n° 64/90; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Resolução Nº 23.568/2018 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a gestão e 

distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – (FEFC) na aplicação mínima obrigatória de 30% do total recebido para o 
custeio da campanha eleitoral das candidatas de partido ou da coligação; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 94 caput e incisos IV a VI, da Resolução nº 23.553/17, que determina que o Ministério Público 
Eleitoral deve apurar os indícios de irregularidades constantes nas prestações de contas dos candidatos; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público com atribuições legais para fiscalizar a 

adequada observância das normas que regem o processo eleitoral, incumbindo-lhe a propositura das medidas judiciais eventualmente cabíveis no tocante 

às prestação de contas dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal em São Paulo; 

CONSIDERANDO, AINDA, o teor da decisão do plenário do C. TRE-SP no julgamento nos autos da Prestação de contas nº 0606341-

34.2018.6.26.0000, exarado no voto do Relator, do douto juiz do TRE-SP, Nélton Agnaldo Moraes dos Santos, para quem “a atividade investigatória, a 
cargo do parquet, não se desenvolve no bojo do processo, mas à parte”; 
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CONSIDERANDO, AINDA, a existência de diversos indícios de irregularidades notados por esta Procuradoria e pela SCI em 

inúmeras prestações de contas relativas a gastos de campanhas femininas; 

CONSIDERANDO, AINDA o prosseguimento dos julgamentos das prestações de contas eleitorais de 2018 perante o C. TRE-SP 

com o reiterado indeferimento das providências instrutórias requeridas por esta Procuradoria, sem antes aguardar a resolução da controvérsia a respeito 

da produção probatória pelo TSE (provocado por Recurso Especial em instrumento apartado, autos nº 0601829-71.2019.6.26.0000); 

CONSIDERANDO, POR FIM, os indícios de irregularidades presentes na prestação de contas nº 0606744-03.2018.6.26.0000; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral, seguindo-se as seguintes determinações: 

1) registro e autuação desta portaria; 

2) adequação do registro no Sistema Único; 

3) observância do prazo de duração de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 62 da Portaria PGR/MPF nº 1/19; 

4) anotação de sigilo do presente expediente, ante a possibilidade de prejuízos às diligências e investigação em andamento, nos termos 

do art. 77 da Portaria PGR/MPF nº 1, de 9 de setembro de 2019. 

5) juntada das decisões no bojo da prestação de contas nº 0607340-84, referidas no preâmbulo e; 

6) publicação no DMPF-e deste ato. 

Diligencie-se. Retornem-se para as ulteriores providências. Cumpra-se. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2019. 

 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

 Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00035359-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos 

dos artigos 72 e 77, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, bem como à luz do que dispõem os artigos 1º e 5º da Portaria PGR nº 1, de 9 

de setembro de 2019 e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar efetivo o regramento disposto na Lei n.º 9.504/97 com as alterações realizadas pela Lei 

n.º 13.165/15, que dispõe sobre a necessidade de obediência de um limite máximo de 70% de candidaturas para cada sexo por partido ou coligação; e art. 
22 da Lei Complementar n° 64/90; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Resolução Nº 23.568/2018 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a gestão e 

distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – (FEFC) na aplicação mínima obrigatória de 30% do total recebido para o 

custeio da campanha eleitoral das candidatas de partido ou da coligação; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 94 caput e incisos IV a VI, da Resolução nº 23.553/17, que determina que o Ministério Público 
Eleitoral deve apurar os indícios de irregularidades constantes nas prestações de contas dos candidatos; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público com atribuições legais para fiscalizar a 

adequada observância das normas que regem o processo eleitoral, incumbindo-lhe a propositura das medidas judiciais eventualmente cabíveis no tocante 
às prestação de contas dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal em São Paulo; 

CONSIDERANDO, AINDA, o teor da decisão do plenário do C. TRE-SP no julgamento nos autos da Prestação de contas nº 0606341-

34.2018.6.26.0000, exarado no voto do Relator, do douto juiz do TRE-SP, Nélton Agnaldo Moraes dos Santos, para quem “a atividade investigatória, a 

cargo do parquet, não se desenvolve no bojo do processo, mas à parte”; 

CONSIDERANDO, AINDA, a existência de diversos indícios de irregularidades notados por esta Procuradoria e pela SCI em 
inúmeras prestações de contas relativas a gastos de campanhas femininas; 

CONSIDERANDO, AINDA o prosseguimento dos julgamentos das prestações de contas eleitorais de 2018 perante o C. TRE-SP 

com o reiterado indeferimento das providências instrutórias requeridas por esta Procuradoria, sem antes aguardar a resolução da controvérsia a respeito 
da produção probatória pelo TSE (provocado por Recurso Especial em instrumento apartado, autos nº 0601829-71.2019.6.26.0000); 

CONSIDERANDO, POR FIM, os indícios de irregularidades presentes na prestação de contas nº 0607323-48.2018.6.26.0000; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral, seguindo-se as seguintes determinações: 

1) registro e autuação desta portaria; 

2) adequação do registro no Sistema Único; 

3) observância do prazo de duração de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 62 da Portaria PGR/MPF nº 1/19; 

4) anotação de sigilo do presente expediente, ante a possibilidade de prejuízos às diligências e investigação em andamento, nos termos 
do art. 77 da Portaria PGR/MPF nº 1, de 9 de setembro de 2019. 

5) juntada das decisões no bojo da prestação de contas nº 0607340-84, referidas no preâmbulo e; 

6) publicação no DMPF-e deste ato. 

Diligencie-se. Retornem-se para as ulteriores providências. Cumpra-se. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2019. 

 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

 Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00035360-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos 

dos artigos 72 e 77, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, bem como à luz do que dispõem os artigos 1º e 5º da Portaria PGR nº 1, de 9 

de setembro de 2019 e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar efetivo o regramento disposto na Lei n.º 9.504/97 com as alterações realizadas pela Lei 

n.º 13.165/15, que dispõe sobre a necessidade de obediência de um limite máximo de 70% de candidaturas para cada sexo por partido ou coligação; e art. 

22 da Lei Complementar n° 64/90; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Resolução Nº 23.568/2018 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a gestão e 

distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – (FEFC) na aplicação mínima obrigatória de 30% do total recebido para o 

custeio da campanha eleitoral das candidatas de partido ou da coligação; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 94 caput e incisos IV a VI, da Resolução nº 23.553/17, que determina que o Ministério Público 

Eleitoral deve apurar os indícios de irregularidades constantes nas prestações de contas dos candidatos; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público com atribuições legais para fiscalizar a 

adequada observância das normas que regem o processo eleitoral, incumbindo-lhe a propositura das medidas judiciais eventualmente cabíveis no tocante 

às prestação de contas dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal em São Paulo; 

CONSIDERANDO, AINDA, o teor da decisão do plenário do C. TRE-SP no julgamento nos autos da Prestação de contas nº 0606341-

34.2018.6.26.0000, exarado no voto do Relator, do douto juiz do TRE-SP, Nélton Agnaldo Moraes dos Santos, para quem “a atividade investigatória, a 

cargo do parquet, não se desenvolve no bojo do processo, mas à parte”; 

CONSIDERANDO, AINDA, a existência de diversos indícios de irregularidades notados por esta Procuradoria e pela SCI em 

inúmeras prestações de contas relativas a gastos de campanhas femininas; 

CONSIDERANDO, AINDA o prosseguimento dos julgamentos das prestações de contas eleitorais de 2018 perante o C. TRE-SP 

com o reiterado indeferimento das providências instrutórias requeridas por esta Procuradoria, sem antes aguardar a resolução da controvérsia a respeito 

da produção probatória pelo TSE (provocado por Recurso Especial em instrumento apartado, autos nº 0601829-71.2019.6.26.0000); 

CONSIDERANDO, POR FIM, os indícios de irregularidades presentes na prestação de contas nº 0607537-39.2018.6.26.0000; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral, seguindo-se as seguintes determinações: 

1) registro e autuação desta portaria; 

2) adequação do registro no Sistema Único; 

3) observância do prazo de duração de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 62 da Portaria PGR/MPF nº 1/19; 

4) anotação de sigilo do presente expediente, ante a possibilidade de prejuízos às diligências e investigação em andamento, nos termos 

do art. 77 da Portaria PGR/MPF nº 1, de 9 de setembro de 2019. 

5) juntada das decisões no bojo da prestação de contas nº 0607340-84, referidas no preâmbulo e; 

6) publicação no DMPF-e deste ato. 
Diligencie-se. Retornem-se para as ulteriores providências. Cumpra-se. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2019. 

 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

 Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00035361-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos 

dos artigos 72 e 77, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, bem como à luz do que dispõem os artigos 1º e 5º da Portaria PGR nº 1, de 9 
de setembro de 2019 e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar efetivo o regramento disposto na Lei n.º 9.504/97 com as alterações realizadas pela Lei 

n.º 13.165/15, que dispõe sobre a necessidade de obediência de um limite máximo de 70% de candidaturas para cada sexo por partido ou coligação; e art. 
22 da Lei Complementar n° 64/90; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Resolução Nº 23.568/2018 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a gestão e 

distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – (FEFC) na aplicação mínima obrigatória de 30% do total recebido para o 

custeio da campanha eleitoral das candidatas de partido ou da coligação; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 94 caput e incisos IV a VI, da Resolução nº 23.553/17, que determina que o Ministério Público 
Eleitoral deve apurar os indícios de irregularidades constantes nas prestações de contas dos candidatos; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público com atribuições legais para fiscalizar a 

adequada observância das normas que regem o processo eleitoral, incumbindo-lhe a propositura das medidas judiciais eventualmente cabíveis no tocante 

às prestação de contas dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal em São Paulo; 

CONSIDERANDO, AINDA, o teor da decisão do plenário do C. TRE-SP no julgamento nos autos da Prestação de contas nº 0606341-

34.2018.6.26.0000, exarado no voto do Relator, do douto juiz do TRE-SP, Nélton Agnaldo Moraes dos Santos, para quem “a atividade investigatória, a 
cargo do parquet, não se desenvolve no bojo do processo, mas à parte”; 
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CONSIDERANDO, AINDA, a existência de diversos indícios de irregularidades notados por esta Procuradoria e pela SCI em 

inúmeras prestações de contas relativas a gastos de campanhas femininas; 

CONSIDERANDO, AINDA o prosseguimento dos julgamentos das prestações de contas eleitorais de 2018 perante o C. TRE-SP 

com o reiterado indeferimento das providências instrutórias requeridas por esta Procuradoria, sem antes aguardar a resolução da controvérsia a respeito 

da produção probatória pelo TSE (provocado por Recurso Especial em instrumento apartado, autos nº 0601829-71.2019.6.26.0000); 

CONSIDERANDO, POR FIM, os indícios de irregularidades presentes na prestação de contas nº 0607340-84.2018.6.26.0000; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral, seguindo-se as seguintes determinações: 

1) registro e autuação desta portaria; 

2) adequação do registro no Sistema Único; 

3) observância do prazo de duração de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 62 da Portaria PGR/MPF nº 1/19; 

4) anotação de sigilo do presente expediente, ante a possibilidade de prejuízos às diligências e investigação em andamento, nos termos 

do art. 77 da Portaria PGR/MPF nº 1, de 9 de setembro de 2019. 

5) juntada das decisões no bojo da prestação de contas nº 0607340-84, referidas no preâmbulo e; 

6) publicação no DMPF-e deste ato. 

Diligencie-se. Retornem-se para as ulteriores providências. Cumpra-se. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2019. 

 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

 Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00035362-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos 

dos artigos 72 e 77, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, bem como à luz do que dispõem os artigos 1º e 5º da Portaria PGR nº 1, de 9 

de setembro de 2019 e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar efetivo o regramento disposto na Lei n.º 9.504/97 com as alterações realizadas pela Lei 

n.º 13.165/15, que dispõe sobre a necessidade de obediência de um limite máximo de 70% de candidaturas para cada sexo por partido ou coligação; e art. 

22 da Lei Complementar n° 64/90; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Resolução Nº 23.568/2018 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a gestão e 

distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – (FEFC) na aplicação mínima obrigatória de 30% do total recebido para o 

custeio da campanha eleitoral das candidatas de partido ou da coligação; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 94 caput e incisos IV a VI, da Resolução nº 23.553/17, que determina que o Ministério Público 
Eleitoral deve apurar os indícios de irregularidades constantes nas prestações de contas dos candidatos; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público com atribuições legais para fiscalizar a 

adequada observância das normas que regem o processo eleitoral, incumbindo-lhe a propositura das medidas judiciais eventualmente cabíveis no tocante 
às prestação de contas dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal em São Paulo; 

CONSIDERANDO, AINDA, o teor da decisão do plenário do C. TRE-SP no julgamento nos autos da Prestação de contas nº 0606341-

34.2018.6.26.0000, exarado no voto do Relator, do douto juiz do TRE-SP, Nélton Agnaldo Moraes dos Santos, para quem “a atividade investigatória, a 

cargo do parquet, não se desenvolve no bojo do processo, mas à parte”; 

CONSIDERANDO, AINDA, a existência de diversos indícios de irregularidades notados por esta Procuradoria e pela SCI em 
inúmeras prestações de contas relativas a gastos de campanhas femininas; 

CONSIDERANDO, AINDA o prosseguimento dos julgamentos das prestações de contas eleitorais de 2018 perante o C. TRE-SP 

com o reiterado indeferimento das providências instrutórias requeridas por esta Procuradoria, sem antes aguardar a resolução da controvérsia a respeito 
da produção probatória pelo TSE (provocado por Recurso Especial em instrumento apartado, autos nº 0601829-71.2019.6.26.0000); 

CONSIDERANDO, POR FIM, os indícios de irregularidades presentes na prestação de contas nº 0607543-46.2018.6.26.0000; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral, seguindo-se as seguintes determinações: 

1) registro e autuação desta portaria; 

2) adequação do registro no Sistema Único; 

3) observância do prazo de duração de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 62 da Portaria PGR/MPF nº 1/19; 

4) anotação de sigilo do presente expediente, ante a possibilidade de prejuízos às diligências e investigação em andamento, nos termos 
do art. 77 da Portaria PGR/MPF nº 1, de 9 de setembro de 2019. 

5) juntada das decisões no bojo da prestação de contas nº 0607340-84, referidas no preâmbulo e; 

6) publicação no DMPF-e deste ato. 

Diligencie-se. Retornem-se para as ulteriores providências. Cumpra-se. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2019. 

 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

 Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00035363-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos 

dos artigos 72 e 77, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, bem como à luz do que dispõem os artigos 1º e 5º da Portaria PGR nº 1, de 9 

de setembro de 2019 e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar efetivo o regramento disposto na Lei n.º 9.504/97 com as alterações realizadas pela Lei 

n.º 13.165/15, que dispõe sobre a necessidade de obediência de um limite máximo de 70% de candidaturas para cada sexo por partido ou coligação; e art. 

22 da Lei Complementar n° 64/90; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Resolução Nº 23.568/2018 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a gestão e 

distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – (FEFC) na aplicação mínima obrigatória de 30% do total recebido para o 

custeio da campanha eleitoral das candidatas de partido ou da coligação; 

CONSIDERANDO o teor do artigo 94 caput e incisos IV a VI, da Resolução nº 23.553/17, que determina que o Ministério Público 

Eleitoral deve apurar os indícios de irregularidades constantes nas prestações de contas dos candidatos; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público com atribuições legais para fiscalizar a 

adequada observância das normas que regem o processo eleitoral, incumbindo-lhe a propositura das medidas judiciais eventualmente cabíveis no tocante 

às prestação de contas dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Deputado Federal em São Paulo; 

CONSIDERANDO, AINDA, o teor da decisão do plenário do C. TRE-SP no julgamento nos autos da Prestação de contas nº 0606341-

34.2018.6.26.0000, exarado no voto do Relator, do douto juiz do TRE-SP, Nélton Agnaldo Moraes dos Santos, para quem “a atividade investigatória, a 

cargo do parquet, não se desenvolve no bojo do processo, mas à parte”; 

CONSIDERANDO, AINDA, a existência de diversos indícios de irregularidades notados por esta Procuradoria e pela SCI em 

inúmeras prestações de contas relativas a gastos de campanhas femininas; 

CONSIDERANDO, AINDA o prosseguimento dos julgamentos das prestações de contas eleitorais de 2018 perante o C. TRE-SP 

com o reiterado indeferimento das providências instrutórias requeridas por esta Procuradoria, sem antes aguardar a resolução da controvérsia a respeito 

da produção probatória pelo TSE (provocado por Recurso Especial em instrumento apartado, autos nº 0601829-71.2019.6.26.0000); 

CONSIDERANDO, POR FIM, os indícios de irregularidades presentes na prestação de contas nº 0606469-54.2018.6.26.0000; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral, seguindo-se as seguintes determinações: 

1) registro e autuação desta portaria; 

2) adequação do registro no Sistema Único; 

3) observância do prazo de duração de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 62 da Portaria PGR/MPF nº 1/19; 

4) anotação de sigilo do presente expediente, ante a possibilidade de prejuízos às diligências e investigação em andamento, nos termos 
do art. 77 da Portaria PGR/MPF nº 1, de 9 de setembro de 2019. 

5) juntada das decisões no bojo da prestação de contas nº 0607340-84, referidas no preâmbulo e; 

6) publicação no DMPF-e deste ato. 

Diligencie-se. Retornem-se para as ulteriores providências. Cumpra-se. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2019. 

 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00022973-2019| 

PORTARIA N° 120, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, na forma dos artigos 78 e 79 da Lei 

Complementar 75, de 20 de maio de 1993, e das Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 1, de 10 de agosto de 2011, e PRE/PGJ 2, de 31 de agosto de 2017; 

CONSIDERANDO a indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio da Portaria POR-PGJ 3.175, de 10 de dezembro de 2019; 

RESOLVE: 

Art.1° Fica dispensada a partir de 12/12/2019 a Promotora de Justiça Juliana Pazinato da designação para oficiar perante a Justiça 

Eleitoral de primeiro grau da 83ª Zona Eleitoral (Petrolina), objeto da Portaria PRE-PE 118, de 6 de dezembro de 2019. 

Art. 2° Fica designado o Promotor de Justiça para oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, conforme a seguir: 

 

COMARCA ZE PROMOTOR DE JUSTIÇA PERÍODO 

Petrolina 83ª  Érico de Oliveira Santos  12/12/2019 a 31/12/2019 

 

Art.3° Deve o Promotor de Justiça indicado nesta portaria comunicar o início do exercício na respectiva Zona Eleitoral (ZE) e 

apresentar relatório de produtividade da função eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco (PRE/PE), conforme a Portaria PRE/PE 

4/2016. 

Art.4°Conforme a Portaria PRE/PE 4/2016, o envio do relatório a que se refere o art. 2º é obrigatório e será trimestral, nos anos não 

eleitorais, até o quinto dia útil dos meses de abril, julho, outubro e janeiro do ano seguinte. Nos anos eleitorais, o envio será semestral, até o quinto dia 

dos meses de julho e janeiro do ano seguinte. 

§1° Não serão aceitos relatórios de produtividade enviados por e-mail ou por via postal. 
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§2° O relatório de produtividade deve ser enviado por meio da Área Restrita da PRE/PE (www2.prepe.mpf.mp.br//menu/relatorio-

de-produtividade), onde há legislação, jurisprudência, modelos de peças, artigos, comunicações, ofícios e outros documentos. 

Art.5° O(a) promotor(a) que deixar de exercer a função eleitoral deverá fornecer todas as informações necessárias ao preenchimento 

do relatório de produtividade ao(à) que assumir as funções na ZE. 

Art.6° Em decorrência da Portaria 692/2016, da Procuradoria-Geral da República, que institui e regulamenta, no Ministério Público 

Eleitoral, o procedimento preparatório eleitoral (PPE), o(a) Promotor(a) de Justiça deverá, ao instaurar PPE, proceder à comunicação do órgão revisional 

(PRE/PE) por meio eletrônico (prepe-eleitoral@mpf.mp.br), e, na mesma oportunidade, solicitar publicação da portaria de instauração. 

Parágrafo único. Conforme a Portaria 692/2016 da PGR, promoções de arquivamento de PPEs deverão ser enviadas à PRE/PE, com 

os autos, para análise e, sendo o caso, homologação. 

Art.7° Incumbe aos(às) novos(as) promotores(as) designados(as) solicitar cadastro para acesso à Área Restrita 

(www2.prepe.mpf.mp.br/menu2/registro). 

Parágrafo único. Os(as) promotores(as) que já possuírem cadastro na Área Restrita da PRE/PE ficam dispensados de fazer nova 

solicitação e deverão apenas, quando necessário, atualizar seus dados. 

Art.8° Ocorrendo desistência, promoção ou impedimento de ordem legal, a substituição obedecerá às regras contidas nas Resoluções 

Conjuntas PGJ/PRE 1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o disposto no art. 9º, V, da Lei Complementar 

Estadual 12, de 27 de dezembro de 1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28 de dezembro de 1998. 

Publique-se. Registre-se. 

 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00022972-2019| 

PORTARIA N° 121, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, na forma dos artigos 78 e 79 da Lei 

Complementar 75, de 20 de maio de 1993, e das Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 1, de 10 de agosto de 2011, e PRE/PGJ 2, de 31 de agosto de 2017; 

CONSIDERANDO a indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio da Portaria POR-PGJ 3.176, de 10 de dezembro de 2019; 

RESOLVE: 

Art.1° Nos termos do art. 357, §1º, do Código Eleitoral, fica designada a Promotora da 44ª Promotoria de Justiça de Defesa da 

Cidadania da Comarca do Recife, e com atuação na 149ª Zona Eleitoral do Recife, para atuar em conjunto ou separadamente, no Inquérito Policial 

59/2019 (IP 7-48.2019/TRE), em trâmite na 6a Zona Eleitoral (Recife).  

 

COMARCA ZE PROMOTORA DE JUSTIÇA 

Recife 6ª   Patrícia Carneiro Tavares 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00018916-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000271/2019-81 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e no art. 6º, VII, ''b'' e "d", c/c art. 7º, I, ambos da Lei Complementar n. 75/93, 

e 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

ao patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que, mediante representação formulada a esta Procuradoria da República, obteve-se a informação de que Paulo 

Sales da Silva, vereador da Câmara Municipal de Assis Brasil/AC, estaria exercendo cargo eletivo em incompatibilidade de horários com outro vínculo 

junto à Administração Pública, visto que é servidor da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), na função de Agente de Endemias; 

CONSIDERANDO que os fatos noticiados podem configurar possível ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 

8.429/92; 

CONSIDERANDO que o prazo para finalização deste procedimento já se esgotou e as diligências realizadas nos autos, até o 

momento, não são suficientes para aferir a possível ocorrência de acumulação ilegal de cargos públicos; 

RESOLVE instaurar inquérito civil tendo como objeto Apurar possível ato de improbidade administrativa praticado por Paulo Sales 

da Silva em razão de possível incompatibilidade de horários na acumulação de cargo público vinculado à Fundação Nacional de Saúde e do mandato 

eletivo de vereador do município de Assis Brasil/AC, e determinar o seguinte: 

1. Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil; 

2. Comunique-se a 5ª CCR da presente instauração, nos termos do art. 6º, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF; e 

3. Façam os autos conclusos para a delimitação das providências a serem adotadas. 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
 

RICARDO ALEXANDRE SOUZA LAGOS 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00031429-2019| 

PORTARIA Nº 23, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua presentante subscrita, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, 

e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF/88, regulamentado pelo art. 6°, VII, 

da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, c/c art. 21 da Lei n° 7.347/85, c/c art. 90 da Lei 8.078/90); 

CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (artigo 

225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato instaurada no âmbito do Ministério Público do Estado de Alagoas – MPE/AL, para verificar 

possível poluição no Brejo do Passarinho e no Riacho da Água Negra, bem como na Lagoa Mundaú, mediante lançamentos de efluentes de esgoto, sem 

o devido tratamento, pela CASAL, em Maceió/AL. 

CONSIDERANDO que o MPE encaminhou cópia dos autos a este Parquet, exclusivamente no tocante à suposta poluição na Lagoa 

Mundaú, por se tratar de competência federal. 

RESOLVE: 

1) Instaurar INQUÉRITO CIVIL (IC), nos termos da CF/88, art. 129, III, regulamentada pelo art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 

75/93 e art. 8°, § 1 °, c/c art. 21 da Lei n° 7.347/85, c/c art. 90 da Lei 8.078/90; 

2) Determinar, à Secretaria deste 9º Ofício da PRAL, a adoção das seguintes providências: 

2.1. Autue-se e registre-se a presente portaria; 

2.2. Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil Público à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal (art. 6º da Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante registro da providência no sistema ÚNICO (Ofício Circular nº 5003/2012 - 4ª CCR), 
sem prejuízo da publicação deste ato no Diário Oficial da União; 

2.3. Oficie-se ao IMA e ao Batalhão de Polícia Ambiental Polícia Militar do Estado de Alagoas, para que realizem diligência no local 

indicado na notícia, a fim de constatar a sua veracidade e os possíveis autores, em relação aos aspectos/impactos ambientais causados na Lagoa Mundaú. 
Fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta.; 

3. Após, voltem os autos conclusos com a resposta. 

 

RAQUEL TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00088226-2019| 

PORTARIA N° 19, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 
Coletiva - 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos da Notícia de Fato nº 1.14.009.000175/2019-12, e 

CONSIDERANDO a necessidade de dar seguimento à apuração acerca de irregularidades nos veículos da empresa Viação Novo 

Horizonte, atinentes à insuficiência de manutenção e consequente exposição dos usuários a risco de acidentes; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição 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 da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter a Notícia de Fato em Inquérito Civil, visando à coleta regular e legal de elementos a respeito das irregularidades na 

manutenção dos veículos da Viação Novo Horizonte, em inobservância às normas de segurança previstas no Decreto nº 2.521/98 e na Resolução ANTT 
nº 233/03, de acordo com informações prestadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - Nucive desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 
civil. 

Em seguida, oficie-se à ANTT requisitando que informe, com base no teor do Despacho SUFIS (SEI Nº 1809638) e documentos 

anexos (SEI Nº 1810934 e SEI Nº 1810996), desta procedência, se a Viação Novo Horizonte corrigiu as falhas apontadas nos relatórios de fiscalização, 

notadamente aquelas relativas à ausência ou defeitos em equipamentos de segurança obrigatórios. 

Com a apresentação de resposta, ou decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da expedição do ofício, retornem os 

autos conclusos para deliberação. 

 

FABIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-CFR-BA-00005558-2019| 

PORTARIA N° 25, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Ref: 1.14.002.000106/2019-61. Natureza: Tutela Coletiva. Órgão Revisor: 5ª 

CCR 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 

pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 

o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, ¿a¿, ¿b¿ e ¿d¿, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 

administrativa e que o art. 6º, XIV, "f", da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 

necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar suposta irregularidade na contratação referente ao Processo 118/2019, destinado à 

aquisição de um mosaico de pedra natural com perfil em homenagem ao Sr. Ranusio de Araújo Batista, no valor de R$ 15.476,80, para o que fora 

contratado Elbert de Araújo de Batista; bem como supostos direcionamentos da TP 002/2019, do PP 022/2019 e da TP 04/2019, em Queimadas, no ano 

de 2019, com verbas do precatórios do FUNDEF ; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 

Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art. 4º, 

I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de 

convicção acerca da matéria versada, devendo o cartório desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em livro próprio, autuá-la, afixá-

la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007; 

Objeto da investigação: Apurar suposta irregularidade na contratação referente ao Processo 118/2019, destinado à aquisição de um 

mosaico de pedra natural com perfil em homenagem ao Sr. Ranusio de Araújo Batista, no valor de R$ 15.476,80, para o que fora contratado Elbert de 

Araújo de Batista; bem como supostos direcionamentos da TP 002/2019, do PP 022/2019 e da TP 04/2019, em Queimadas, no ano de 2019, com verbas 

do precatórios do FUNDEF; 

Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 

o seu transcurso. 

 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-ITA-CE-00002770-2019| 

PORTARIA Nº 45, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como no art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório nº 1.15.005.000019/2019-46 a partir de 

demanda da Comunidade Indígena Tremembé da Barra do Mundaú, do Município de Itapipoca/CE, versando sobre uma construção irregular levantada 

no interior daquela Terra Indígena, por posseiros não índios, para abrigar a Sede da Associação Comunitária do Sítio São José – ACSSJ; 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório está 

na iminência de expiração; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos maiores elementos de convicção, 

DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa e número de autuação; 

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva; 

3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, §1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal. 

4. Após, expeça-se ofício à Comunidade Indígena Tremembé da Barra do Mundaú, por meio do correio eletrônico 

escolaindigenaburiti@gmail.com, requisitando informações atualizadas acerca da construção da Sede da Associação Comunitária do Sítio São José – 

ACSSJ, levantada no interior daquela Terra Indígena, notadamente se a referida obra encontra-se paralisada e/ou se ainda permanece em execução, 

encaminhando, se possível, imagens fotográficas atuais do local. 

 

MARINA ROMERO DE VASCONCELOS 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00056710-2019| 

PORTARIA Nº 156, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002501/2019-59 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA QUE ESTA SUBSCREVE, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de 

suas atribuições constitucionais e legais, CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Federal previstas no art. 129, incisos III e VI, da 

Constituição Federal; nos arts. 6°, inciso VII, 7°, inciso I, e 8º, incisos II, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; bem como as disposições contidas 

na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002501/2019-59 tem por objeto a apuração de representação que 

noticia que o Município de Aparecida de Goiânia/GO, supostamente, não devolveu o recurso de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) repassados pelo Fundo 

Nacional de Saúde, em 23/08/2012, como incentivo financeiro para a implantação de uma Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil - UAI (OB nº 

2012OB825344); 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de realização de diligências para obtenção de informações, documentos e outros elementos 

aptos a instruir os autos com vistas à atuação do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002501/2019-59, nos termos do artigo 2º, §7º, da Resolução nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do artigo 4º, §4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

DETERMINA-SE: 

a) a autuação da presente portaria, registrando-se a presente instauração no sistema informatizado (Único) desta Procuradoria da 

República (art. 5º, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF); 

b) a remessa de cópia desta portaria para publicação, nos termos dos arts. 5º, inciso VI, e 16, §1º, inciso I, da Resolução no 87/2006 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e no art. 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

dispensada a comunicação prevista no art. 6º da Resolução no 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ante o teor do Ofício Circular 

nº 31/2018/1ªCCR/MPF; 

c) a expedição de ofício à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, requisitando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias, que informe as 

providências adotadas em relação à devolução das verbas repassadas ao Município de Aparecida de Goiânia/GO, em 23/08/2012, como incentivo 

financeiro para a implantação de uma Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil - UAI (OB nº 2012OB825344), tendo em vista as informações contidas 

nos Ofícios nº 135/2019/SAPS/GAB/SAPS/MS (fls. 14/16) e 1214/2019/DIAN/FNS/SE/MS (fls. 28/29), bem como o disposto no art. 1018, §4º, da 

Portaria de Consolidação nº 6, de 28/09/2017, do Ministério da Saúde. 

 

VIVIANE VIEIRA DE ARAÚJO 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00047541-2019| 

PORTARIA Nº 174, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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

legais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal: 

CONSIDERANDO o teor dos elementos constantes nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000057/2019-89; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e a necessidade da continuidade 

das investigações e; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para defesa dos 

interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da CF, e do art. 5º, III, 'b', da Lei Complementar nº 75/1993; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000057/2019-89 em Inquérito Civil, com objetivo de apurar supostos 

vícios de construção do residencial Santa Maria II, localizado em Várzea Grande/MT, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Após os registros de praxe, comunique-se a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 

 

VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00009798-2019| 

PORTARIA N° 48, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

PP nº 1.22.013.000095/2019-18 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República subscritor, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º 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, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, 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 (CF/88, art. 

129, II e III); 
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CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal); 

CONSIDERANDO que no presente procedimento já se encontram os elementos de identificação dos envolvidos, bem como do objeto 

e que as informações colhidas no presente Procedimento Preparatório não são suficientes para embasar o ajuizamento de ação civil pública e, por ora, 

também não é o caso de arquivamento, sugerindo a melhor apuração dos fatos por meio de inquérito civil; 

R E S O L V E instaurar, a partir do procedimento preparatório n.º 1.22.013.000095/2019-18, INQUÉRITO CIVIL, para apurar 

possíveis danos ambientais decorrentes de atividade de mineração paralisada da empresa Mineração Ouro Novo Ltda, bem como a possível existência de 

restrição de atividades minerárias na área do Processo DNPM nº 230281/1983 em virtude da proximidade com a Reserva Indígena da Tribo Xucuru-

Kariri. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 

Como diligências administrativas: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público 

Federal; 

II – a comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 

62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

III – a substituição da etiqueta constante da capa dos autos para fazer constar o novo prazo de finalização, e 

IV – após, determino o acautelamento dos autos no aguardo de resposta ao Ofício nº 1470/2019. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 

Em Substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00009794-2019| 

PORTARIA Nº 49, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º 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, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, 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 (CF/88, art. 

129, II e III); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal); 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo e que os elementos que formam o presente Procedimento Preparatório não são suficientes 

para embasar o ajuizamento de ação civil pública e, por ora, também não é o caso de arquivamento, sugerindo a melhor apuração dos fatos por meio de 

inquérito civil; 

R E S O L V E instaurar, a partir do procedimento preparatório n.º 1.22.013.000100/2019-92, INQUÉRITO CIVIL, para apuração 

das condições de segurança da Barragem de Águas Claras, em Caldas/MG. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 

Como diligências administrativas: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público 

Federal; 

II – a comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 

62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

III – Após, acautele-se os autos por 60 dias, no aguardo de possível celebração de acordo nos autos da Ação Civil Pública nº 386-

66.2019.4.01.3826. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00055836-2019| 

PORTARIA Nº 44, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 
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a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.23.000.001676/2019-89, instaurado para apurar o processo 

de destinação das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida no município de Abaetetuba/PA; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, tendo como objeto acompanhar o cumprimento da recomendação 

expedida no bojo Procedimento Preparatório nº 1.23.000.001676/2019-89, pelo que: 

Determino: 

1 - Autue-se a portaria de instauração do procedimento de acompanhamento, com o procedimento referenciado, vinculado à 1ª Câmara 

de Coordenação e Revisão; 

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste PA a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF e do art. 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da 

publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF e art. 9º da Resolução 

nº 174/2017 do CNMP; 

3 - Cumpra-se as providências constantes no despacho. 
 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00055832-2019| 

PORTARIA N° 49, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes no Inquérito Civil nº 1.23.000.001440/2019-42; 

c) Considerando a necessidade de diligências de acompanhamento; 

Resolve instaurar PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, pelo prazo de 1 (um) ano, tendo como objeto o acompanhamento 

do cumprimento da Recomendação nº 43/2019, pela qual o MUSEU EMÍLIO GOELDI se comprometeu a adotar providências para assegurar a lisura 

dos processos seletivos realizados. 

Determino: 

1 - Autue-se a portaria de instauração do Procedimento de Acompanhamento vinculado à 1ª CCR; 

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste Procedimento de Acompanhamento à 1ª CCR (art. 6º da Resolução n.º 87, de 2006, do 

CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme disposto no 

art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 
 

PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO 

Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00055804-2019| 

PORTARIA Nº 315, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

Altera a designação dos Promotores Eleitorais no Estado do Pará. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 127 da 

Constituição Federal; no artigo 77 da Lei Complementar nº 75; nos artigos 24, VIII, e 27, §3º, do Código Eleitoral, e: 

Considerando as alterações de indicação do Subprocurador Geral de Justiça Jurídico Institucional constantes nos ofícios 

179/2019/MPSubPGJ-JI, 180/2019/MPSubPGJ-JI, 181/2019/MPSubPGJ-JI, 182/2019/MPSubPGJ-JI, 183/2019/MPSubPGJ-JI,184/2019/MPSubPGJ-

JI, 185/2019/MPSubPGJ-JI, 188/2019/MPSubPGJ-JI, 189/2019/MPSubPGJ-JI, 190/2019/MPSubPGJ-JI, 191/2019/MPSubPGJ-JI e 

192/2019/MPSubPGJ-JI 

RESOLVE: 

Art. 1º - ALTERAR a portaria 56/2015-GPRE, que designou Promotor de Justiça para exercício de zonas eleitorais, nos seguintes 

termos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR(A) ELEITORAL 

1ª 
Márcia Beatriz Reis Souza 

Substituição: 19/11/2019 a 20/11/2019 

8ª 

Tatiana ferreira Granhen 

Fim de biênio: 26/11/2019 

Rui barbosa Lamim 

Biênio: 27/11/2019 a 26/11/2021 

16ª 
Adonis Tenório Cavalcanti 

Sem substituição: 14/11/2019 a 17/11/2019 
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18ª 

Nayara Santos Negrão 

Substituição: 01/11/2019 a 13/11/2019 - sem efeito 

Substituição: 01/11/2019 a 07/11/2019 

19ª 
Francisca Paula Morais da Gama 

2º Biênio: 19/04/2019 a 18/04/2021 

21ª 

Evelin Staevie dos Santos 

Substituição: 20/11/2019 a 26/11/2019 

Adleer Calderaro Sirotheau 

Substituição: 27/11/2019 a 01/12/2019 

26ª 

Muller Marques Siqueira 

Substituição: 14/11/2019 a 19/11/2019 

Bruno Alves Camara 

2º biênio: 01/12/2019 a 30/11/2021 

28ª 
Jayme Ferreira Bastos Filho 

Substituição: 11/11/2019 a 25/11/2019 

36ª 

Luiz Gustavo da Luz Quadros 

Substituição: 13/11/2019 a 19/11/2019 

Vyllya Costa Barra Serani 

Substituição: 20/11/2019 a 19/12/2019 

39ª 

Pedro Renan Cajado Brasil 

Substituição: 28/11/20109 a 04/12/2019 

Antônio Manoel Cardoso Dias 

Substituição: 05/12/2019 a 27/12/2019 

41ª 
Lorena de Albuquerque Rangel Moreira Cruz 

Sem substituição: 29/10/2019 a 31/10/2019 

42ª 
Liliane Carvalho Rodrigues de Oliveira 

Substituição: 13/11/2019 a 17/11/2019; 25/11/2019 a 08/12/2019 

45ª 
David Terceiro Nunes Pinheiro 

Substituição: 18/11/2019 

51ª 

Maurim Lameira Vergolino 

Substituição: 18/11/2019 a 02/12/2019 - sem efeito 

Jane Cleide Silva Souza 

Substituição: 18/11/2019 a 01/12/2019 

52ª 

Gustavo Rodolfo Ramos de Andrade 

Designação: 01/11/2019 a 30/11/2019 - sem efeito 

Januário Constêncio Dias Neto 

Designação: 01/11/2019 a 30/11/2019 

Paulo Sérgio da Cunha Morgado Junior 

Designação: 01/12/2019 a 06/01/2020 

54ª 
Paloma Sakalem 

Substituição: 20/11/2019 a 18/12/2019 

57ª 
Gilberto Lins de Souza Filho 

Substituição: 08/11/2019 a 17/12/2019 

70ª 
Cristina Maria de Queiroz Colares 

Substituição: 25/11/2019 

73ª 
Márcia Beatriz Reis Souza 

Substituição: 27/11/2019 a 01/12/2019 

76ª 

Liliam Patrícia Duarte de Souza Gomes 

Biênio até 20/11/2019 - renúncia 

Sem substituição: 21/11/2019 

Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos 

Complemento de biênio: 22/11/2019 a 27/07/2021 

85ª 
Thais Rodrigues Cruz Tomaz 

Sem substituição: 20/11/2019 a 21/11/2019 

87ª 
Isaac Sacramento da Silva 

Substituição: 25/11/2019 a 09/12/2019 

88ª 
Daniel Mondego Figueiredo 

2º Biênio: 01/12/2019 a 30/11/2021 
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89ª 
Osvaldino Lima de Sousa 

Substituição: 20/11/2019 a 19/12/2019 

92ª 
Luciano Augusto Araújo da Costa 

Complemento de biênio: 11/07/2018 a 22/02/2020 

99ª 
Rodrigo Silva Vasconcelos 

Substituição: 07/11/2019 a 12/11/2019 

106ª 

Sabrina Said Daibes de Amorim Sanchez 

Substituição: 29/10/2019 a 31/10/2019 - sem efeito 

Substituição: 29/10/2019 a 30/10/2019 

Francys Lucy Galhardo do Vale 

Sem substituição: 31/10/2019 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00005738-2019| 

PORTARIA Nº 49, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e arts. 5º, I e III, b, art. 6º, VII, b, c e d, art. 7º, I, e 38, I, da 

LC 75/93; 

c) considerando o disposto no art. 5º, parágrafo único da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e no art. 4º, parágrafo único da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, a partir do PP nº 1.24.002.000009/2019-21, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 

e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

OBJETO: apurar supostas irregularidades relacionadas ao Programa Mais Médicos no Município de Piancó/PB. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ANDERSON DANILLO PEREIRA LIMA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00005762-2019| 

PORTARIA N° 54, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e arts. 5º, I e III, b, art. 6º, VII, b, c e d, art. 7º, I, e 38, I, da 

LC 75/93; 

c) considerando o disposto no art. 5º, parágrafo único da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e no art. 4º, parágrafo único da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, a partir do PP nº 1.24.002.000369/2018-42, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 
e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

OBJETO: apurar possíveis irregularidades em doações de terras da União, situadas no espaço físico denominado "Esplanada da 

Estação Ferroviária", no município de São Domingos/PB". 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ANDERSON DANILLO PEREIRA LIMA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PGZ-PR-00007891-2019| 

PORTARIA Nº 21, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) Considerando o contido nos autos do Procedimento Preparatório MPF-PRM/PG nº 1.25.008.000430/2019-45, instaurado nesta 

Procuradoria da República por intermédio de Notícia encaminhada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Arapoti no qual consta notícia de solicitação 
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dos medicamentos Pregabalina 75mg, Sertralina 50mg e Duoxetina 30mg, para o tratamento de fibromialgia e depressão, não fornecidos pelo SUS e cujo 

custo financeiro é inacessível a paciente; 

c) Considerando que é função institucional do Ministério Público da União zelar pela garantia de direitos fundamentais e efetiva 

prestação de serviços públicos; 

d) Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil para a proteção dos direitos sociais; 

e) Considerando o escoamento do prazo estabelecido no §1º do artigo 4º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal - CSMPF; 

Resolve este órgão ministerial: 

Nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, instaurar Inquérito Civil, observando o seguinte: 

1. Encaminhe-se, via Sistema Único, à PFDC cópia desta Portaria para publicação oficial, conforme art. 5º, inciso VI, da Resolução 

nº 87 do CSMPF; 

2. Observe-se a data necessária para, se for o caso, prorrogar o prazo para término da apuração ora em curso e a regular comunicação 

da prorrogação a PFDC, conforme art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF; e 

3. Diante das informações prestadas pela Secretaria de Saúde de Arapoti acautele-se o feito em Gabinete até o dia 07 de janeiro de 

2020. 

 

OSVALDO SOWEK JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00008120-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

IC nº 1.26.002.000227/2017-20. “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

EMPREGADO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRIME. 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO”. 

 

Trata-se de Inquérito Civil (IC) instaurado de ofício, com vistas à apuração de indícios de improbidade administrativa, perpetrada, 

em tese, por Romero Santos Veras – ex-gerente da Caixa Econômica Federal – Agência de Caruaru/PE – e outros, pela concessão irregular de 

empréstimos. 

O feito foi instaurado após recebimento do Ofício n° 1147/2017-TCU/SECEX-PE, do Tribunal de Contas da União – Secretaria de 

Controle Externo no Estado de Pernambuco, o qual encaminhou (em mídia digital) cópia do processo TOMADA DE CONTAS ESPECIAL TC 

001.583/2013-1, instaurada a partir do processo original 00190.020887/2012-12, TCE relativa a prejuízo causado por empregado público, referente a 

irregularidades na concessão de empréstimos ocorridas na Ag. Caruaru/PE da Caixa Econômica Federal (fl. 05). 

Em auditoria realizada pela Caixa Econômica Federal objetivando atestar a regularidade dos procedimentos adotados pela Agência 

Caruaru, foram verificadas diversas irregularidades. Consta no Ofício EN Caruaru nº 0694/03#CAIXA[1] que “foram constatadas, através de Auditoria 

interna e Processo de Apuração Sumária, ocorrências de fraudes, bem como desvios de créditos comerciais com a participação do empregado ROMERO 

SANTOS VERAS e de empresas sediadas em Caruaru e outras cidades, que resultaram em uma movimentação irregular de recursos, em valores nominais 
de R$ 2.403.600,00 (dois milhões, quatrocentos e três mil e seiscentos reais), até a data de 21/05/2003”. 

No Ofício nº RA AUDIR/RE 021/03 #20, na pg. 05, do arquivo denominado “01-TC_001583_2013_1-28012013-TCE – Inicial.pdf”, 

gravado na mídia de fl. 06, a Auditoria da CEF apontou que “as análises foram efetuadas com a utilização das técnicas usuais de auditoria e 

compreenderam o exame das contratações de empréstimos e créditos do Segmento Empresarial da Ag. Caruaru, formalizadas no período de JAN 2001 a 
MAR 2003” (…) (grifou-se). 

Relatório de Apuração Sumária nº 001/03 a partir da pg. 06, do arquivo denominado “I.P.L. 0106 – 2004 – VOL.I – Fls 01a 295.pdf”, 
gravado na pasta “I.P.L. 0106 – 2004 – VOL.I”, da mídia de fl. 30 (não numerada). 

Instaurado o precedimento, tendo em conta o teor da Informação Complementar acostada à fl. 07, determinou-se que fosse expedido 

ofício dirigido ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a fim de que encaminhasse os autos da ação penal nº 2003.83.00.025081-9, que se encontram 
lá arquivados. Tem-se, às fls. 25/30 (não numeradas), a cópia do referido processo. 

Em 09/7/2003, a CEF informou os fatos à Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco (Doc. 1 – mídia digital, fls. 285/287); 
que, por seu turno, instaurou o Inquérito Policial n° 0106/2004-4 — DPF/CRU/PE, cuja íntegra encontra-se gravada na mídia de fl. 30 (não numerada). 

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de ROMERO SANTOS VERAS, JOSÉ RÔMULO SANTOS VERAS, 

ROMERO SALES GOMES e JOSÉ NEILDO BEZERRA DA SILVA, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no art. 288, do Código Penal, art. 

5º, da Lei nº 7492/86, art. 1º, VI, da Lei nº 9.613/98, c/c art. 30 e na forma do art. 69, do Código Penal (vide pgs. 04/10 do arquivo denominado “Processo-

2003.83.00.025081-9-VOL.I – Fls 01 a 251.pdf”, gravado na mídia de fl. 30 – não numerada). 

Houve a condenação de Romero Santos Veras e Romero Sales Gomes, em primeira instância (ação penal nº 2003.83.00.025081-9), 

à pena privativa de liberdade e ao pagamento de multa, tendo em vista a comprovação de autoria e materialidade dos crimes contra o sistema financeiro 
nacional (art. 5º da Lei 7.492/86) a 2 anos e 11 meses e do crime de lavagem ou ocultação de bens (art. 1º, VI da Lei 9.613/98) a 3 anos e seis meses. 

Em 29/06/2015 foi julgado, pela primeira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, os recursos dos Senhores Romero Santos 

Veras e Romero Sales Gomes, no acórdão foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado em face da prescrição retroativa, sob os 

fundamentos de que os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 12.234/2010 e de que entre a data da ocorrência dos fatos e o recebimento da 
denúncia decorreram mais de 9 (nove) anos. 

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

Consoante se depreende da documentação que se tem nos autos, os fatos que ensejaram a propositura da ação penal, bem como a 

Tomada de Contas Especial nº TC 001.583/2013-1 ocorreram entre janeiro de 2001 a março de 2003. O presente feito destinar-se-ia, portanto, à adoção 
de providências relativas à matéria cível, já que, relativamente aos crimes, moveu-se a competente ação penal. 
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Ocorre que foi verificada a ocorrência de prescrição relativamente à propositura de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade 

Administrativa. Senão vejamos. 

Dentre os crimes que foram imputados aos réus, o de maior pena máxima em abstrato (reclusão de 3 a 10 anos e multa) é o que tinha 

previsão, à época, no art. 1º, VI, da Lei 9.613/98 (dispositivo revogado pela Lei nº 12.683/2012). Para tal delito, conforme a regra inserta no art. 109, II, 

do Código Penal, o prazo de prescrição é de 16 anos. 

Desta feita, no caso em testilha, o reconhecimento da prescrição independe da divergência de entendimento jurisprudencial no que 

diz respeito ao prazo de prescrição aplicável aos empregados públicos: se o previsto no I, do art. 23, da Lei de Improbidade (5 anos) ou, por analogia, se 

o prazo previsto na Lei nº 8.112/90, para as faltas puníveis com demissão, a teor do que dispõe o art. 23, II, da Lei de Improbidade Administrativa[2]. 

Isso porque, em qualquer das hipóteses, tem-se a ocorrência de prescrição. Veja-se que na hipótese mais gravosa para os investigados 

(utilização, por analogia, do art. 142, §2º, da 8.112/90, dado que a CLT não dispõe acerca de tais prazos; a teor do que dispõe o art. 23, II, da Lei 8.429/92), 

o maior prazo de prescrição seria de 16 anos, consoante acima indicado. 

Tendo em conta que os delitos teriam ocorrido até março de 2003, tem-se o prazo para a propositura de possível ACP por atos de 

improbidade administrativa escoou em abril de 2019. 

Ante o exposto, pelas razões e fundamentos expostos acima, conclui-se pela prescrição da Ação de Improbidade Administrativa; 

remanescendo, entretanto, a ação de ressarcimento, dado a sua imprescritibilidade (art. 37, §5º, da CF). 

Acerca desse ponto, tem-se a redação do Enunciado nº 08, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, a qual explicita a 

desnecessidade de remessa de cópia dos autos à AGU, com vistas ao ressarcimento ao erário, na hipótese de existência de acórdão condenatório do TCU. 

Confira-se: 

Enunciado 8 

ARQUIVAMENTO. RESSARCIMENTO. ACÓRDÃO DO TCU - Promovido o arquivamento de ICP ou PIC por ausência de 

infração ou por prescrição, o órgão do MPF fica dispensado de adotar medidas ressarcitórias quando o fato investigado também for objeto de acórdão 

condenatório do TCU. 

De outra borda, à luz do Enunciado n. 33 da 5ª CCR, desnecessária a remessa dos autos para controle revisional. Comunique-se à 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão por meio do Sistema Único. Comunique-se ao representante. 

Antes, contudo, determino à SUBJUR que proceda com a numeração das páginas que sucedem a fl. 24. 

Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República em exercício cumulativo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00008125-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

PA nº 1.26.002.000366/2014-19 
 

Trata-se de Procedimento de Acompanhamento instaurado no âmbito desta Procuradoria da República com o fito de apurar possíveis 

problemas e desconformidades surgidas em razão das obras de duplicação da BR-104, especificamente no que se refere ao trecho urbano, no que tange 

à iluminação pública, no Município de Caruaru, relatados em relatório de visita às mencionadas obras da Polícia Rodoviária Federal. 

No volume principal dos autos constam Relatório nº 001/2016, sobre inspeção da obra de iluminação da BR-104, elaborado pela 

Secretaria de Serviços Urbanos de Caruaru/PE em conjunto com o DNIT, e projeto executivo de engenharia das obras. 

Às fls. 03/11, consta Relatório de visita às obras de duplicação da BR 104 – trecho urbano de Caruaru – Km's 67 ao 61, elaborado 

pela Polícia Rodoviária Federal, por meio do qual verificou-se diversas irregularidades na rodovia, sobretudo, problemas de trafegabilidade para os 

motoristas e os pedestres, porém, nada foi mencionado a respeito da iluminação. Cópia anexa às fls. 16/33. 

Foi realizada audiência ministerial, em 02/02/2015, fl. 40/40v, na qual compareceram representantes do DER-PE, do DNIT, do 

Consórcio Supervisor PROJETEC/NORCONSULT, da URB – Empresa de Urbanização de Caruaru-PE, do diretor presidente da DESTRA – Autarquia 

Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte, bem como representante da PRF, em que restou acordado que o DNIT e o DER-PE, no prazo de 90 

dias, encaminhariam uma proposta definitiva para resolução dos problemas apontados no Relatório de visita da PRF. O representante do DER-PE ainda 

informou que não havia previsão de iluminação no projeto da parte de baixo do viaduto. 

O DNIT, por meio do ofício nº 031/2015, fls. 45/46, encaminhou documentação referente à listagem dos outdoors implantados ao 

longo da faixa de domínio da rodovia BR-104, informando que os cadastrou; cópia do Convênio de delegação nº 012/2002, referente à BR-232/PE, km 

4,7 a 129,9; cópia do Convênio nº TT-266/2007-00, referente à duplicação e restauração da BR-104/PE, km 19,8 a 71,2, todos acostados às fls. 47/87. 

Foi realizada nova reunião, em 02/03/2015, fls. 188/189, em que o DNIT, o DER-PE e a DESTRA se comprometeram a se reunirem 

para equacionar os pontos pendentes dos itens 06, 07, 08 e 09 do relatório de vistoria da PRF, bem como solicitou-se encaminhamento de documentação 

pelo DER, referente a cópias de processos licitatórios e extratos de pagamentos. 

O DER-PE, por sua vez, encaminhou o ofício nº 221/2015-PR, fls. 88/89, por meio do qual apresentou os documentos de fls. 90/187, 

referente a planilhas de pagamentos e contratos de prestação de serviços. 

Após, foi realizado novo Relatório de visita às obras de duplicação da BR-104, trecho urbano de Caruaru, km's 61 ao 67, pela PRF, 

em que se constatou o saneamento de algumas irregularidades, no entanto, em relação à iluminação, o problema não foi sanado (fls. 208/227). 

Às fls. 237/263, consta Nota Técnica do DNIT sobre diversos pontos da rodovia que necessitariam de melhorias, destacando-se a 

ausência de iluminação da parte de baixo dos viadutos, ponto este que, de fato, tem relação com o presente IC. 

No dia 10/06/2016 foi realizada nova audiência ministerial com a participação de representantes dos seguintes órgãos: DNIT, DER-

PE, URB, Prefeitura Municipal de Caruaru, MPPE, PRF, e representantes do Consórcio PROJETEC/NORCONSULT, cujas deliberações encontam-se 

consignadas em ata às fls. 275/275v. 

Às fls. 280/309, tem-se documentação apresentada por Jorge Alberto Cruz Pires, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro 

Nova Caruaru, que versa, em síntese, sobre a regularização do bairro e sobre promessas eleitorais não cumpridas pelo então prefeito, caracterizando 

informações estranhas ao objeto do presente inquérito civil. 

O Ministério Público de Contas apresentou informações sobre Auditorias de Acompanhamento de Obras no Departamento de Estradas 

de Rodagem do Estado de Pernambuco-DER, dentre as quais, as obras realizadas na BR-104, que resultaram na instauração da Auditoria Especial TC 

1507618-0, que se encontrava em fase inicial de instrução processual, sem relatório definitivo de auditoria (fls. 310/312). 
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Às fls. 329/341, o DER-PE apresentou informações em cumprimento das deliberações consignadas na audiência do dia 10/06/2016, 

com destaque para o relatório de entrega dos serviços de iluminação pública do trecho urbano da BR-104, no Município de Caruaru/PE, por intermédio 

do qual relata que os testes comprovaram o perfeito estado da iluminação, por meio da constatação visual das luminárias acionadas (acesas). 

A secretaria de Transportes do Estado de Pernambuco informou que os serviços de iluminação pública executados na BR-104 foram 

recebidos pela Secretaria de Serviços Urbanos, Departamento de Energia da Prefeitura de Caruaru-PE (fls. 345/348). 

Foi realizada audiência ministerial no dia 08/08/2016, cm a presença de representantes do DER, em cuja não foram consignadas 

deliberações (fl. 353). 

Houve nova audiência ministerial em 19/08/2016, com a presença de representantes do DNIT, DER-PE, PRF, MPPE e representante 

da Associação dos Moradores do Bairro Nova Caruaru, por meio da qual foram estabelecidos novos prazos para cumprimento das deliberações 

consignadas na reunião do dia 10/06/2016, fls. 360/362. 

A PRF encaminhou Relatório de Acidentes na BR-104, perímetro urbano de caruaru em 2015 e 2016, fls. 366/369. 

O DNIT, por meio do ofício nº 247/2016-UL Caruaru, fl. 370, encaminhou o plano de notificação e a Nota Técnica 7, que explicita a 

maneira adotada para realizar o levantamento das invasões às faixas de domínio da rodovia BR-104, bem como o andamento das ações, fls. 371/357. 

À fl. 377, consta ofício do DNIT, por meio do qual encaminhou a Nota Técnica 015/2016, onde encontram-se listados os principais 

problemas da rodovia, apontando-se que o projeto de iluminação contemplava apenas os postes ao longo da rodovia, sugerindo a avaliação da 

possibilidade de implantar a iluminação por meio do contrato para execução do remanescente, fls. 378/392. 

Houve a realização de audiência no dia 05/09/2016, na qual compareceram representantes do DNIT, DER-PE, MPPE, Celpe e 

representantes da Secretaria de Serviços Público, no bojo da qual ficaram consignados, em síntese: prazo para a Celpe informar sobre as subestações que 

não foram energizadas por falta de conclusão do projeto, ao longo da BR-1045, bem como apresentar documentação acerca de sua responsabilidade 

quanto à iluminação do trecho; prazo para a Prefeitura de Caruaru e o DER, com acompanhamento da Celpe, apresentarem acordo para definição das 

atribuições dos respectivos órgãos quanto à iluminação da BR-104, no trecho urbano de Caruaru-PE. 

A Celpe apresentou documentação às fls. 456/458, alegando ausência de responsabilidade, a qual recairia sobre as atribuições do 

Município de Caruaru-PE. 

A Secretária de Serviços Urbanos de Caruaru-PE encaminhou o Ofício SSU nº 778/2016, fl. 460, apresentando orçamento para a 

finalização da obra, fls. 461/470. 

A Secretária de Serviços Urbanos de Caruaru-PE encaminhou, após, o Ofício SSU nº 778/2016, apresentando orçamento para a 

finalização da obra, fls. 472/488. 

Na audiência realizada em 26 de setembro de 2016 (fls. 450/451), ficou consignado o compromisso do Departamento de Estradas de 

Rodagem em Pernambuco – DER-PE em realizar os serviços discriminados à fl. 461-487, relativamente à iluminação da BR-104 (trecho urbano), para 

só então entregar a manutenção dos equipamentos do referido serviço à Prefeitura de Caruaru/PE. 

Em 17 de outubro de 2016, à fl. 492, o DER informou acerca da finalização do relatório de projeto de manutenção da iluminação 

pública na referida rodovia, bem como solicitou prorrogação de prazo para apresentação do cronograma final da licitação e início da execução dos 

serviços. 

A CGU (fls. 497-498) informou que, em consulta ao sítio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, 

verificou-se a pactuação do convênio SIAFI n° 629263/2008 (no original: 39300357200700266), firmado entre o DNIT e o Estado de Pernambuco, para 

execução de obras de Restauração e adequação de capacidade e duplicação da Rodovia BR-104/PE, no Trecho: DIV PB/PE – DIV PE/AL e subtrechos: 

entre PB-160 (Pão de Açúcar), entre PE-149 (Agrestina); segmento: KM 19,80 a KM 71,20, com extensão de 51,40 Km. Ademais, que o referido convênio 

não se encontra registrado no SICONV, de modo que não foi possível verificar a existência de documentação comprobatória acerca das metas pactuadas 

e da execução da obra de duplicação da BR-104. Consoante dados do Portal da Transparência, em 19 de outubro de 2016, verificou-se apenas que o 

convênio SIAFI n° 629263/2008 foi celebrado em 15 de julho de 2008, com o valor de R$ 322.226.723,81, liberações no valor acumulado de R$ 

245.079.669,89, última liberação ocorrida em 31 de novembro de 2011 no valor de R$ 91.379.669,89 e que se encontra em situação "adimplente". Por 

fim, que não foram identificadas ações de controle realizadas por este órgão acerca, especificamente, da execução do convênio SIAFI n° 629263/2008. 

O relatório técnico elaborado pelo setor de transporte do MPF apontou que no dia 30 de novembro de 2016 foi percorrido todo o 

trecho urbano da BR 104 em Caruaru-PE, com o propósito de verificar a situação da iluminação pública no referido trecho. Durante o percurso diurno, 

verificou-se que as estruturas físicas dos postes estão, aparentemente, em boas condições e que existem postes em quantidade suficiente para uma boa 

iluminação da Rodovia. Por outro lado, iniciados os trabalhos noturnos, quando novamente foi percorrido o trecho compreendido entre o Hospital Mestre 

Vitalino e a Faculdade Maurício de Nassau, foi constatado que o problema da má iluminação do trecho ainda persiste. O trecho verificado está quase que 

em sua totalidade desprovido de iluminação pública, havendo apenas alguns pontos que ainda existem poucos postes funcionando, o que pode ser 

comprovado através de fotografias e de um vídeo que mostra o percurso noturno de todo trecho urbano da BR 104 em Caruaru. Os poucos postes que 

estão funcionando encontram-se nas proximidades do Hospital Mestre Vitalino; outros próximos à Concessionária Mercedes Bens; alguns nas imediações 

do Bairro Divinópolis; e outros próximos à Faculdade Maurício de Nassau. Todo restante do trecho em análise está às escuras, fls. 509/510. 

O TCU informou que até o momento não tramita no órgão nenhum processo que trate sobre desconformidade nos serviços de 

duplicação da BR 104 (trecho urbano de Caruaru) especificamente em relação à iluminação pública, fl. 515. 

Por outro lado, o MP do TCE informou que foi realizada Auditoria Especial no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Pernambuco, relativa ao exercício de 2015, cujo processo foi autuado sob o nº 1507618-0, tendo por objetivo: efetuar análise das irregularidades apontadas 

no acompanhamento de eaud nº 4270, acerca das obras de "Restauração e duplicação da BR-104, trecho: Km 19,8-71,2", realizada pelo Departamento 

de Estradas de Rodagens de Pernambuco - DER/PE, no qual foram verificadas, em resumo, as seguintes irregularidades, não conclusão de viaduto, não 

conclusão dos serviços de recuperação do pavimento e que o andamento da obra se encontra atrasado em relação ao cronograma físico-financeiro. 

Ademais, apontou que houve a abertura de Auditoria Especial sobre o tema no TCE. Ademais, apontou que foram realizadas cinco auditorias de 

acompanhamentos de obras no Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Pernambuco – DER, dentre as quais as obras realizadas na BR 104, 

fls. 516-518. 

À fl. 519, o DER informou que o processo licitatório referente à execução de serviços de iluminação estava em fase de análise. Já à 

fl. 554, informou que o processo de licitação da iluminação pública encontrava-se em fase de conclusão, que a empresa vencedora do certame foi a REAL 

ENERGY LTDA e que o objeto de certame continuava como de urgência. 

Na audiência realizada em 30 de junho de 2017 (ata à fl. 549), solicitou-se ao Departamento de Estradas de Rodagem que apresentasse 

um cronograma para a conclusão das obras de iluminação pública na BR-104, inclusive com indicação da ordem de serviço, bem como informações 

acerca da disponibilidade orçamentária. 
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O DER juntou a documentação constante às fls. 629/648, no bojo da qual informou que foi contratado o Consórcio MIX, composto 

pelas empresas FBS Construção Civil e Pavimentação S/A e a Construtora Rocha Cavalcante LTDA, para a execução das obras de adequação de 

capacidade (duplicação), restauração da Rodovia BR-104, e a Ordem de Serviço nº 008/17, com data prevista para conclusão em 31/08/2019. 

Da resposta apresentada pelo DER, tem-se que os serviços atinentes à iluminação pública do trecho urbano de Caruaru da BR-104 

foram contemplados na contratação do Consórcio MIX. Contudo, não foi informado acerca do prazo de finalização das obras de iluminação pública, 

especificamente. 

No despacho de fls. 660/660v, consignou-se que parcela dos serviços de iluminação do trecho urbano do Município de Caruaru não 

havia sido finalizada pelo DER e entregue à Prefeitura. 

Sendo assim, expediu-se ofício ao DER, a fim de que se manifestasse acerca da finalização de tais serviços. Em resposta, fls. 691/693v, 

o DER informou que contratou a Real Energy para a conclusão dos serviços de iluminação pública do trecho urbano de Caruaru, bem como que tais 

serviços foram concluídos, entrando, em seguida, em operação. Entretanto, indicou que não teria informações se a Diretoria de Operação e Construções 

formalizou a entrega do empreendimento à Prefeitura. 

Em que pese tais informações apresentadas pelo DER, em reunião realizada nesta Procuradoria da República, no bojo do IC nº 

1.26.002.000128/2011-52, cujo objeto diverge do presente feito, aproveitando o ensejo da presença do DER na oportunidade, indagou-se o órgão acerca 

da conclusão dos serviços de iluminação (ata acostada no documento PRM-CRU-PE-00002715/2019). Foi respondido então que, apesar da conclusão da 

estrutura de iluminação, esta não foi formalmente transferida ao Município no que se refere à manutenção, acrescentando que, para a realização de tal 

transferência, seriam necessários alguns reparos, os quais dependeriam de acertos financeiros com a empresa Real Energy. 

Foi juntada cópia da ata de audiência realizada no MPPE, em 12/06/2019, no bojo do Inquérito Civil nº 002/2019-6ª PJDC, Segurança 

Pública – Falta de Iluminação, instaurado no âmbito daquele órgão ministerial, que versa sobre os mesmos assuntos do presente IC. Na audiência ficou 

consignado que a Secretaria de Serviços Públicos de Caruaru-PE deveria informar sobre o andamento dos serviços de acompanhamento do projeto elétrico 

de iluminação do trecho urbano da BR-104, no Município de Caruaru; e que a Gerência do 3º Distrito do DER/PE informaria sobre o andamento do 

serviço realizado no trecho mencionado trecho. 

À fl. 719, o DER informou que a Empresa Real Energy LTDA concluiu os serviços de manutenção da iluminação pública da rodovia 

BR-104, trecho do perímetro urbano de Caruaru-PE, e que estaria apenas realizando as tratativas administrativas para a entrega oficial à Prefeitura de 

Caruaru-PE. 

Por fim, por intermédio do Ofício nº 1051 2019-PR, fl. 719, o DER informou que os serviços de iluminação pública foram concluídos 

e que a Prefeitura Municipal de Caruaru assumiu, em 27/09/2019, a manutenção da iluminação pública da BR-104, especificamente do trecho da divisa 

da BR-232 (km 68,2) até o Hospital Mestre Vitalino (km 62,2), conforme ofício de fl. 723. 

Tem-se, portanto, às fls. 727/728, cópia da carta de entrega de iluminação pública do segmento BR-232 até o Hospital Mestre Vitalino, 

bem como ofício de recebimento do referido equipamento de iluminação pela Prefeitura de Caruaru/PE. 

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

Inicialmente, tendo em vista os diversos fatos mencionados no bojo do presente Inquérito Civil, cabe esclarecer bem o objeto dos 

autos, o qual trata especificamente sobre o serviço de iluminação pública do perímetro urbano da BR-104, no Município de Caruaru. 

Sobre os demais fatos, tramita nesta PRM, no 1º Ofício, o Inquérito Civil nº 1.26.002.000128/2011-52, que visa “apurar 

irregularidades na execução da duplicação da Rodovia BR-104, trecho DIV PB/PE e DIV PE/AL, subtrecho entre Pão de Açúcar e Agrestina (Km 19,80 

ao Km 71,20), como ocorrência paralisações das obras, transtornos causados aos vizinhos da área contígua, ausência de sinalização, passarelas e 

iluminação”. 

Quanto à questão da iluminação pública do perímetro urbano da BR-104, no Município de Caruaru, observa-se que as obras foram 

concluídas e devidamente entregues à Prefeitura Municipal de Caruaru-PE, conforme fls. 719 e 723. 

Ademais, observa-se que não há nos autos informações que indiquem possíveis irregularidades nas obras ou deficiências nos serviços. 

Nesse sentido, conclusos e devidamente entregues à edilidade os serviços de iluminação pública do perímetro urbano da BR-104, no 

Município de Caruaru, e inexistente quaisquer irregularidades ou pendências, exauriu-se o objeto do presente feito. 

Diante do exposto, verifica-se que não há razão para persistência de instrução do feito, não havendo outra medida a ser tomada senão 

o ARQUIVAMENTO dos presentes autos. 

Desta feita, encaminhem-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, no prazo estipulado no § 2º do art. 17 da 

Resolução CSMPF nº. 87, de 2006, para fins de revisão da presente promoção de arquivamento. Antes, contudo, comunique-se ao representante. 
 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00118116-2019| 

PORTARIA Nº 1.408, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

Dispõe sobre licença da Procuradora da República ARIANE GUEBEL DE 

ALENCAR para acompanhar pessoa da família no dia 12 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 a Procuradora da República ARIANE GUEBEL DE ALENCAR estará de licença para acompanhar pessoa da família 

no dia 12 de dezembro de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República ARIANE GUEBEL DE ALENCAR da distribuição de todos os feitos e audiências que 

lhe são vinculados no dia 12 de dezembro de 2019. 

Art. 2º Dê-se ciência à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00118120-2019| 

PORTARIA Nº 1.409, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Designa o Procurador da República ORLANDO MONTEIRO ESPÍNDOLA DA 

CUNHA para realizar audiência junto à 5ª Vara Federal Criminal no dia 12 de 

dezembro de 2019. 

 

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

atribuições legais e considerando o disposto no art. 48, inciso VII, "b" e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; considerando que os dias não 

contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, conforme portarias em vigor; considerando a necessidade 

de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam na área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio 

das audiências da 5ª Vara Federal Criminal, resolve: 

Art. 1º Designar o Procurador da República ORLANDO MONTEIRO ESPÍNDOLA DA CUNHA para realizar audiência junto à 5ª 

Vara Federal Criminal no dia 12 de dezembro de 2019. 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete do procurador 

designado. 

Art. 2º Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta 

encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente portaria. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00118139-2019| 

PORTARIA Nº 1.410, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Consigna a licença médica do Procurador da República RODRIGO RAMOS 

POERSON no período de 12 a 13 de dezembro de 2019. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando a licença 

médica do Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON no período de 12 a 13 de dezembro de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da da República RODRIGO RAMOS POERSON da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe 
são vinculados no período de 12 a 13 de dezembro de 2019. 

Art. 2º Dê-se ciência à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-VTR-RJ-00010934-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

3º OTCC/PRM/VR 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República Bianca Britto de Araujo, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos termos do art. 5º, III, alíneas “c” e “e”, art. 6º, VII, “a”, XIV 

da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a 

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

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício de Tutela Coletiva e Criminal da PRM de Volta Redonda relativamente aos 

procedimentos concernentes aos direitos do cidadão; 

CONSIDERANDO a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação prudente em defesa dos direitos 

dos cidadãos, notadamente, para garantir a segurança dos transeuntes na BR-393; 

R E S O L V E converter a Notícia de Fato n.º 1.30.010.000254/2019-32 em Inquérito Civil para apurar a necessidade de colocação 

de semáforo na BR-393, especificamente na entrada e saída dos bairros Caieiras e Brasilândia. 

Desta forma, DETERMINO: 

I - O arquivamento de cópia da presente portaria em pasta própria desta Procuradoria da República, realizando-se as anotações 

pertinentes no cadastro informatizado da Procuradoria da República; e 

II – O encaminhamento, por meio eletrônico, de informação ao órgão superior de revisão, sobre a instauração deste Inquérito Civil 

Público, com cópia desta portaria, nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, solicitando a respectiva 

publicação. 

III - A reiteração do ofício nº 1576/2019, solicitando à K-INFRA que preste informações, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

situação narrada pelos moradores dos bairros Caieiras e Brasilância, principalmente quanto à possibilidade e necessidade da instalação de semáforo no 

local. 

O ofício deverá ser instruído com cópia de f. 218/219 relativas ao Inquérito Civil nº 1.30.010.000272/2011-67. 

 

BIANCA BRITTO DE ARAÚJO 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00118506-2019| 

DESPACHO Nº 27.684, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Ref. Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000725/2019-11 

 

Encontrando-se ainda pendente de resposta o Ofício n.º 2567/2019-PR-RJ-RFSM, prorrogo o prazo de tramitação do presente PP por 

mais 90 dias. 

 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00082031-2019| 

PORTARIA Nº 73, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Notícia de Fato n. 1.29.000.004428/2019-76 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, e com fundamento nos artigos 129, II, da CF, 7º, 

I, da LC n. 75/93 e 8º, II, da Resolução CNMP n. 174/2017; 

CONSIDERANDO o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 5041254-89.2019.4.04.7100, pelo Ministério Público Federal, pelo 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul,  em 

trâmite na 3ª Vara Federal de Porto Alegre, a qual tem por finalidade garantir o respeito aos direitos fundamentais dos moradores da Vila Nazaré 

impactados pelas obras de melhorias no Novo Sítio Aeroportuário do Aeroporto Salgado Filho, em especial ao direito à moradia e ao direito ao trabalho, 

bem como o direito à educação dos menores residentes na comunidade, e à saúde, nos termos da Constituição da República, artigo 6º, por meio de um 

reassentamento transparente, dialogado e que não represente retrocesso social em nenhum direito à moradia relacionado para essa coletividade atingida; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a tramitação da referida ação civil pública; 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, do patrimônio público 

e social, e de outros interesses sociais, difusos e coletivos (art. 127, caput, da Constituição Federal, e art. 5º, III, b, da Lei Complementar n. 75/93), 

incumbindo-lhe, outrossim, primar pela consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e pela defesa dos direitos e interesses 

coletivos (art. 5º, I, c, e III, e, da Lei Complementar n. 75/93); 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo tendo por objeto "Acompanhar a tramitação da Ação Civil Pública nº 5041254-

89.2019.4.04.7100, a qual tem por finalidade garantir o respeito aos direitos fundamentais dos moradores da Vila Nazaré impactados pelas obras de 

melhorias no Novo Sítio Aeroportuário do Aeroporto Salgado Filho". 

Como consequência da instauração e para a devida publicidade e regularidade da instrução, determino que a Secretaria da procuradoria 

Regional dos direitos do Cidadão providencie: 

I) o devido registro nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 

II) a conclusão dos autos para deliberação de providências. 

 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - RS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00010188-2019| 

PORTARIA Nº 78, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Determina a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000213/2019-

66 em Inquérito Civil para apurar supostas irregularidades consubstanciadas nos 

indícios de desvio de finalidade da Unidade Habitacional nº 352, Torre 3 do 

Campos da Serra III em Caxias do Sul; 

 

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 do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurada a partir de manifestação apresentada pela 

beneficiária da Unidade Habitacional nº 352, Torre 3 do Campos da Serra III, relatando sua saída da UH devido às contundentes ameaças recebidas pelo 

seu filho, cujos autores são vizinhos; 

CONSIDERANDO que o empreendimento foi construído através do Programa Minha Casa, Minha Vida - Faixa I, financiado com 

verbas federais e destinado à moradia de famílias com baixa renda, e, nos termos relatados, há indícios de que UH encontra-se em situação irregular; 

CONSIDERANDO que, pelo depurado até o momento, a beneficiária da UH 352 do Campos da Serra III foi notificada acerca da 

situação irregular da UH, para, a depender da resposta, enviar o contrato para execução extrajudicial; 

CONSIDERANDO que o período necessário à realização das diligências indispensáveis à completa elucidação dos fatos e à adoção 

de eventuais providências judiciais ou extrajudiciais ultrapassou o prazo mencionado no art. 4º, § 1 º, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000213/2019-66 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 o referido Procedimento Preparatório, tendo por objeto a apuração do(s) 

fato(s) abaixo especificado (s): 

a) Descrição resumida do(s) fato(s) investigado(s):  apurar supostas irregularidades consubstanciadas nos indícios de desvio de 

finalidade da Unidade Habitacional nº 352, Torre 3 do Campos da Serra III em Caxias do Sul; 
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b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): CEF e Município de Caxias do Sul; 

c) Autor(es) da representação: sigilosa; 

II - Oficie-se à CEF nos termos determinado no Despacho PRM-CAX-RS-00008907/2019; 

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-00081983-2019| 

PORTARIA Nº 317, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO 

que a alteração unilateral do contrato de prestação de serviços de educação superior da Universidade Uniritter-Canoas/RS pode ter 

acarretado prejuízos financeiros e/ou educacionais aos alunos da Instituição; 

que o Ministério da Educação é o órgão do Governo Federal que tem como atribuições tratar da política nacional de educação em 

geral, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem, conforme art. 6º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 19611; 

a atribuição do Ministério Público Federal prevista nos arts. 5º, inc. V, “a”, 6º, inc. VII, “c”, e 37, inc. I, da LOMPU2, c/c art. 109 da 

CF/88, para apuração da suposta lesão ou ameaça de lesão a direitos difusos vinculados ao fato relatado; 

RESOLVE, com fundamento no art. 7º, inc. I, da LC 75/933, instaurar inquérito civil tendo por objeto a avaliação da possível 

ilegalidade na alteração unilateral dos contratos de prestação de serviços de educação superior da Universidade Uniritter-Canoas/RS. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 

1) que o Núcleo Civil Extrajudicial providencie a conversão em Inquérito Civil da Notícia de Fato nº. 1.29.000.002474/2019-31, 

juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 

2) que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 

16 da Res. CSMPF 87/064, bem como a notificação da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, ambas por meio do Sistema Único; 

Certifique-se. 

 

ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CCD-SC-00003793-2019| 

PORTARIA Nº 26, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório 1.33.010.000008/2019-79 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA SIGNATÁRIO, no uso de suas atribuições institucionais, com fundamento normativo na 

Constituição Federal, na Lei Complementar 75/93, na Resolução 23/2007 do CNMP, Resolução n. 87/2010 do CSMPF e com base fática concreta no 

procedimento em epígrafe, instaura Inquérito Civil com o seguinte objeto: 

Apurar possíveis irregularidades em empresa contratada pela PRF para prestação dos serviços de remoção, depósito e guarda de 

veículos apreendidos. 

Isso porque os indícios apurados apontam para possíveis irregularidades na empresa contratada para prestação dos serviços. 

Vincule-se à 1ª CCR. 

Registre-se. Publique-se. 

 

LUCAS AGUILAR SETTE 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-AQA-SP-00004074-2019| 

PORTARIA Nº 2, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário e: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições conferidas por meio dos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, e no art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o objeto do presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE 

INSTAURAR Procedimento de Acompanhamento, por conversão da Notícia de Fato 1.34.017.000145/2019-14, para apurar o 

cumprimento do piso salarial do magistério público da educação básica pelos municípios de Boa Esperança do Sul, Borborema, Fernando Prestes, Gavião 

Peixoto, Matão, Nova Europa, Santa Ernestina, Tabatinga, Taquaritinga e Trabiju, em atenção à Lei 11.738/2008. 

Depois dos registros de praxe, comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Em atenção aos ofícios expedidos, os municípios de Boa Esperança do Sul (PRM-AQA-SP-00003379/2019), Borborema (PRM-

AQA-SP-00003469/2019), Gavião Peixoto (PRM-AQA-SP-00003770/2019), Nova Europa (PRM-AQA-SP-00003775/2019), Santa Ernestina (PRM-

AQA-SP-00003616/2019) e Tabatinga (PRM-AQA-SP-00003413/2019) encaminharam as pertinentes respostas, dando conta de que estão em 

consonância com a Lei 11.738/2008. 
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Já Fernando Prestes informou que os professores do nível I da rede municipal de ensino não possuem remuneração condizente com 

a lei de regência, sendo necessário que haja um crescimento na arrecadação e uma diminuição com despesas de pessoal (PRM-AQA-SP-00003814/2019). 

Quanto ao município de Matão, ao que parece, a documentação enviada ao MPF não é referente à temática deste feito. Trata-se de 

um relatório de vistoria de creches e escolas de ensino fundamental, avaliando as reformas e manutenções que foram feitas nos prédios (PRM-AQA-SP-

00003529/2019). 

E, por fim, Taquaritinga e Trabiju não encaminharam resposta, a despeito de terem sido instados, inclusive, mediante e-mail do Setor 

Jurídico desta Procuradoria (PRM-AQA-SP-00003876/2019 e PRM-AQA-SP-00003875/2019, respectivamente). 

Diante do exposto, DETERMINO (prazo de 30 dias para as respostas): 

a) a reiteração dos ofícios de Taquaritinga e Trabiju; 

b) seja mantido contato com o município de Matão, a fim de que encaminhe, no mesmo prazo supra, a resposta pertinente ao objeto 

do feito. Certifique-se nos autos; 

c) seja oficiado ao município de Fernando Prestes, para que informe as medidas que estão sendo tomadas para propiciar a estabilização 

dos cofres municipais, de forma a incrementar o piso salarial do magistério público nos moldes da Lei 11.738/2008. 

Instrua-se este ofício com cópia do documento PRM-AQA-SP-00003814/2019. 

 

PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-OSC-SP-00007761-2019| 

PORTARIA Nº 27, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.043.000180/2019-16 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO as incumbências previstas no art. 6º, VII, b, e XIV, f, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e na 

Resolução nº 87,de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a constatação, pela Controladoria-Geral da União, de possíveis irregularidades na condução de certames 

licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios pelo município de Embu das Artes com recursos federais do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE (item 2.2.1 da Ordem de Serviço nº 201504499); 

CONSIDERANDO, por fim, o término do prazo para conclusão do presente procedimento, determino a 

CONVERSÃO do presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL para a promoção de ampla apuração dos fatos noticiados, 

notadamente da possível irregularidade das sucessivas prorrogações de contratos de aquisição de gêneros alimentícios pela Prefeitura de Embu das Artes 

e da possível violação ao princípio de segregação de funções no bojo de certames licitatórios conduzidos pelo município; 

Autue-se a presente portaria e o procedimento que a acompanha como inquérito civil com o nº 1.34.043.000180/2019-16. 

A fim de efetivarem as medidas necessárias para conclusão deste procedimento, determino que sejam realizados os registros habituais 

no sistema Único para que seja publicada a presente Portaria, bem como comunicada esta instauração à 1ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 
7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Aguarde-se resposta aos ofícios encaminhados à Prefeitura de Embu das Artes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Após, venham os autos conclusos. 

 

DOUGLAS GUILHERME FERNANDES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00008409-2019| 

PORTARIA Nº 35, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público, e com base no que consta do Procedimento Preparatório n° 1.34.029.000027/2019-69, determina a conversão deste procedimento em 

INQUÉRITO CIVIL para apurar supostas irregularidades em processo seletivo para cursos de pós-graduação em Meteorologia do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais-INPE. 

Para tanto, procedam-se às seguintes providências: 

a) o registro do procedimento como INQUÉRITO CIVIL e providências de praxe; 

b) o acautelamento do feito no setor processual, no aguardo da resposta ao ofício encaminhado ao INPE. 

 

FERNANDO LACERDA DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00135958-2019| 

PORTARIA N° 342, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Autos n.º 1.34.001.001652/2019-36 - G 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 6.º, inciso VII, da Lei Complementar n.º 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 

comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e v) outros interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 2.º, § 6º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o § 7º a possibilidade de 

conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.001652/2019-36, tem por objetivo apurar possível falta de 

fiscalização de clínicas e outros estabelecimentos que prestam atendimento a pessoas com transtornos mentais e/ou uso problemático de álcool e outras 

drogas. 

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 

elementos suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias maiores diligências investigativas; 

RESOLVE, com base no artigo 6.º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 75/93, e no exercício de suas funções 

institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo colher elementos e informações para verificar eventual irregularidade, consistente na falta 

de fiscalização de clínicas e outros estabelecimentos que prestam atendimento a pessoas com transtornos mentais e/ou uso problemático de álcool e outras 

drogas. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único nos autos registrado sob o n.º 

1.34.001.001652/2019-36, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 

b) a comunicação, pelo Sistema Único, à PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para 

os fins dos artigos 6.º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil, nos termos do 

Ofício-Circular nº 11/2013/PFDC/MPF; 

c) a designação da servidora Gracielle David Damásio de Melo, Assessora, para fins de auxiliar na instrução do presente IC; 

d) Aguardar resposta do ofício nº 13969/2019; 

e) Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem os autos para deliberação. 

Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4.º, inciso VI e artigo 7.º, § 2.º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007. do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 

 

LISIANE BRAECHER 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00013931-2019| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 4, CELEBRADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.012.000049/2019-16, REFERENTE à suposta ocorrência de irregularidades acerca da poluição sonora 

causada pelo excesso de volume de som produzido nas tendas instaladas nas praias de Santos, durante o Projeto “Tendas de Verão”. PARTES: de um 

lado o Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da República, Dr. André Bueno da Silveira, como compromitente, e do outro, como 

compromissários, Marcos Oliveira Libório, Secretário Municipal de Meio Ambiente, e Rafael Marinho Fernandes Leal, Secretário Municipal de Cultura. 

OBJETO: delimitar as obrigações do compromissário quanto à realização de um total de 27 (vinte e sete) medições de poluição sonora, nos termos do 

Relatório Técnico nº 043/2019 – COCAMBI, distribuídas ao longo da orla do Município de Santos, sempre nas proximidades das tendas, de acordo com 

os critérios e padrões estabelecidos na NBR 10.151/2019 da ABNT e no zoneamento estipulado na Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar 

Municipal nº 1.006/2018), sendo que as 27 (vinte e sete) medições devem ser feitas em horários alternados, inclusive com variação entre o dia (a partir 

do início dos eventos) e a noite (até às 22 horas de cada dia de evento), ressalvados os dias em que houver grandes eventos, definidos como 20% do total 

de eventos que envolvam maior público esperado, em que a medição na tenda será obrigatória. VIGÊNCIA: com a entrega de um relatório preliminar até 

o dia 25/01/2020 e de um relatório final até 10 (dez) dias úteis, contados do dia do encerramento do evento “Tendas de Verão” 2020, com as medições 

realizadas e as eventuais sanções aplicadas aos responsáveis por poluição sonora em desconformidade com os critérios e padrões estabelecidos na NBR 

10.151/2019 da ABNT e no zoneamento estipulado na Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar Municipal nº 1.006/2018). DATA DA 

ASSINATURA: 11/12/2019. ASSINATURAS: André Bueno da Silveira, Marcos Oliveira Libório, Rafael Marinho Fernandes Leal, Diego Benevides 

dos Santos e José Vicente Bezerra. Santos, 13 de dezembro de 2019. 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00008407-2019| 

DESPACHO Nº 33, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Referência: Procedimento Preparatório Cível nº 1.34.014.000191/2019-35. 

Assunto: PORTARIA Nº 33, DE DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República signatário, e considerando o disposto nos arts. 129, III, 

da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 

e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e considerando, ainda, o que consta do Procedimento 

Preparatório Cível nº 1.34.014.000191/2019-35, instaurado para “apurar a responsabilidade civil pela recuperação integral do meio ambiente em área 

localizada na Tv. do Horto, 90, bairro Burquirinha, São José dos Campos/SP (coordenadas aproximadas: 23°04’36,420 S e 45°55’41,562 O), no interior 
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da APA – MRPS, em razão de intervenções sem o devido licenciamento ambiental em Área de Preservação Permanente, no total de 2.324m² (0,2314ha) 

na “Área 1”, sendo 122 m² correspondente à parte do acesso existente, 534 m² ao açude construído, 38 m² à porção de casa construída parcialmente em 

APP (galinheiro, cobertura e pisos em obras) e 1.565m² de aterro (entorno do açude e construções), e de outra intervenção fora de APP, no total de 

0,02539 ha na “Área 2”, onde ocorreu supressão de vegetação natural (mata em estágio inicial de regeneração secundária”, DETERMINA a conversão 

do presente feito em INQUÉRITO CIVIL. 

Determino, ainda, a realização das seguintes diligências: a) o registro da presente portaria; b) a comunicação da instauração do ICP à 

4ª Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 dias, acompanhado de cópia desta portaria, para fins de publicação no Diário Oficial, nos termos 

do art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/06. 

 

FERNANDO LACERDA DIAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00052193-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 Inquérito Civil n. 1.35.000.000934/2014-84 

 

Cuida-se de procedimento administrativo instaurado para apurar supostas irregularidades relacionadas à impossibilidade de habitação 

do Condomínio Livre Morada, empreendimento financiado pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS e Programa Minha Casa Minha Vida, 

no município de Nossa Senhora do Socorro/SE, devido à falta de acabamento nos apartamentos e de fornecimento de água e energia elétrica. 

Segundo o denunciante, o aludido condomínio estava sendo construído pela empresa ENGENHARIA MARCO MATTOS LTDA., e 

o empreendimento se encontrava sem água e sem energia e a construtora fizera a entrega das chaves de 47 condôminos, sendo que 8 já fizeram suas 

mudanças e lá estavam morando sem luz, água, segurança, etc. Apresentando abaixo-assinado dos moradores, acompanhado de Carta de Habite-se, ata 

de assembleia geral de implantação do condomínio, e contrato da construtora com a Caixa, aduziu que os condôminos estavam ajuizando ações 

individuais, que a CAIXA não fiscalizou a obra e nem substituiu a construtora e a Prefeitura expediu o “Habite-se” sem que a construtora cumprisse as 

exigências relativas às concessionárias públicas (f. 03-30). 

Solicitadas informações aos órgãos envolvidos, esclareceu o Município de Nossa Senhora do Socorro que todas as exigências para a 

liberação do Habite-se foram cumpridas pela construtora, não tendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sobre a ligação da energia e água. Pela CEF 

foi dito que o aludido condomínio recebeu o “Habite-se”, a construtora averbou as construções junto ao Cartório de Registro de Imóveis e já tinham sido 

aceitas 235 unidades do total de 304 unidades, encontrando-se as demais em fase de correção (f. 43-44). Por sua vez, a construtora apresentou os seguintes 

documentos: atestado da DESO sobre a implantação do sistema de esgotamento sanitário e acerca da ligação ao sistema de abastecimento de água; ofício 

da ENERGISA sobre a regularização técnica para ligação da eletricidade nas 304 unidades residenciais do empreendimento; Carta de Habite-se; e 
comprovantes da entrega de 247 unidades residenciais (f. 50-323). 

Em reunião realizada no dia 11.11.2014, os representantes do Condomínio informaram que o empreendimento foi recebido com dois 

anos de atraso, com pendências a serem resolvidas pela construtora: instalação da corrente do parquinho, apresentação do  projeto de ar-condicionado; 

reboco e pintura do muro; conclusão da pintura dos blocos; pintura externa dos dezenove blocos, fixação dos corrimões; limpeza do piso dos blocos; 

pintura das escadas; pisos ao redor aos blocos; banheiro e grade da piscina; porta dos blocos; pintura da casa de gás; piso e traves da quadra; postes de 

luz entre os blocos; retirada dos entulhos e infiltração nos corredores dos blocos. O sócio da construtora informou que não foi colocada corrente no 

parquinho pois não era recomendado pelo fabricante, que o muro original foi pintado mas foi necessária a elevação da altura para colocação de cerca 

elétrica e essa parte ainda não havia sido pintada. Afirmou também que estava sendo feita a repintura de dezenove blocos, que as demais pendências 

seriam sanadas e que a largura das portas foi determinada pelo CBM/SE, tendo sido instalados fixadores para evitar que elas batessem contra o vento. 

Em relação aos termos de vistoria apresentados junto à denúncia, esclareceu que os problemas já foram resolvidos. Os representantes do condomínio 

informaram que a corda colocada no parquinho não era adequada pois cedia com o uso e causava acidentes, devendo haver a instalação de molas 

hidráulicas nas portas dos blocos, por serem mais eficientes que os fixadores. O sócio da construtora concordou em substituir a corda e instalar molas 

hidráulicas e solucionar os demais itens reclamados, requerendo um prazo para  sanar as irregularidades discutidas, tendo sido concedido 30 dias para 

solucionar os problemas apresentados pelos condôminos, 90 dias para solucionar as infiltrações e 15 dias para apresentar os acordos firmados e as ações 
ajuizadas no tocante à devolução dos juros da obra (f. 406-408). 

A Marco Mattos Engenharia Ltda., fez juntada de 46 termos de vistorias e entrega de unidades do aludido condomínio(fls. 412/458) 

e, em 16.01.2015, apresentou fotos do condomínio, informando a regularização de várias pendências e requerendo um prazo para conclusão da restauração 

do piso e traves da quadra, instalação das molas hidráulicas nas portas de entrada dos blocos e instalação da grade que divide a piscina de adulto da 

piscina infantil (f. 465-489). 

Em reunião realizada em 14.09.2015, o representante da construtora informou que protocolaria relatório fotográfico da restauração 

de pisos e da trave da quadra e que estavam sendo adquiridas as molas hidráulicas, que seriam instaladas até o dia 30/09/2015. Além disso, afirmou que 

providenciaria relatório fotográfico das grades da piscina e apresentaria comprovação de acordos firmados com os compradores e das ações judiciais por 

eles ajuizadas (fl. 497). No mesmo dia, a construtora apresentou relatório fotográfico a fim de comprovar a restauração do piso e a colocação das traves 
da quadra (f. 498-503). 

Em 13.11.2015, apresentou relatório fotográfico complementar para comprovar a instalação de molas hidráulicas (f. 508-511) e 

informou o andamento das ações judiciais referidas (f. 512-532). 

Em reunião realizada em 13.01.2016, os representantes do condomínio informaram que as obrigações não foram cumpridas pela 

empresa: não foi realizada pintura nem reboco da área do muro, apenas a área do bicicletário foi contemplada, foi realizada pintura somente na parte 

interna dos blocos, alguns corrimões estavam “saltando”, a limpeza do piso, a pintura das escadas, reparo dos banheiros e dos postes de luz foram feitos, 

as traves foram fixadas pelos moradores, os refletores e pisos da quadra foram reparados, as grades da piscina não foram reparadas e a instalação das 

molas só foi realizada nos blocos 1 e 2. Informaram ainda que, embora tenha sido mantido contato direto com a construtora para regularização dos 

serviços, a empresa não resolveu os problemas apresentados. Foi concedido  prazo de 15 dias para apresentação do levantamento de pendências, com a 

identificação dos blocos e dos apartamentos (f.538-544). 
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Em 30.03.2016, a advogada do Condomínio Livre Morada encaminhou fotos do condomínio, demonstrando as irregularidades ainda 

existentes (Anexos I e II). 

Em reunião realizada em 17.05.2016, o representante da M. Mattos informou que duas molas foram instaladas em dois blocos e as 

demais foram entregues ao supervisor em 11/03/2015, o qual declarou que as instalaria em horário de menor tráfego de pessoas. Informou ainda que não 

foi encontrado nenhum defeito nas grades da piscina. O síndico do condomínio informou que estava presente no momento de entrega das molas e 

autorizou apenas o recebimento delas e não a instalação e que realmente não havia problema com as grades, embora estivesse faltando uma entre as duas 

piscinas. O sócio da empresa esclareceu que a grade não estava prevista no projeto. Ficou acertado que o representante da construtora compareceria, no 

dia seguinte, ao condomínio para conferir as pendências na área comum e que, em 10 dias, um engenheiro da empresa e a administradora do condomínio 

fariam vistoria nos apartamentos e preencheriam termo de vistoria, que também deveria ser assinado por cada morador para demonstrar a aceitação. Ficou 

acertado também que, em 15 dias, a construtora apresentaria relatório sobre os serviços a serem realizados e o respectivo cronograma de execução e que  

instalaria  as molas a partir do dia seguinte (f. 558). 

Em 02.06.2016, a empresa M Mattos apresentou termo de vistoria do imóvel em que foi instalada mola hidráulica (f. 566-567). Em 

25.07.2016, a empresa destacou que apresentou relatório informando os serviços a serem realizados nas unidades e cronograma de execução das obras, 

que seriam concluídas em no máximo 180 dias e, na oportunidade, informou todos os problemas encontrados em cada unidade (Anexo III). 

Em reunião realizada em 06.09.2016, os representantes do condomínio informaram que os moradores foram notificados, mediante 

edital, para se manifestarem sobre os dias e horários propostos no cronograma e 30% deles não atenderam à notificação. Em relação aos serviços 

realizados, relataram que somente foram colocadas molas nas portas. O representante da empresa esclareceu que as mangueiras e extintores foram 

instalados em todos os blocos (um em cada andar) e não foi colocado extintor na casa de gás por não existir previsão no projeto. Quanto à pintura do 

muro interno, ele informou que os condôminos haviam pedido para aumentá-lo e, mesmo não sendo obrigação da construtora a pintura da parte acrescida, 

o serviço também foi realizado e os corrimões foram afixados. Foi concedido prazo de 8 dias para o condomínio apresentar relação de moradores cujos 

apartamentos não haviam sido vistoriados e foi determinada a designação de nova reunião com a participação de representante da CEF (f. 578). 

Em 13.09.2016, o Condomínio Livre Morada apresentou o cronograma de reparo e os comprovantes da realização de vistoria dos 

apartamentos, informando que a vistoria ainda não havia sido realizada em todo o condomínio (f.583-710). 

Em resposta ao Ofício GSN/PR/SE n. 824/2016, a Caixa informou que o empreendimento foi contratado junto à empresa Marco 

Mattos na modalidade de financiamento de Apoio à Produção – Recursos FGTS, na qual a atuação daquela instituição se dava estritamente como agente 

financeiro, através do repasse dos recursos dos financiamentos obtidos pelos mutuários à empresa contratada. Destacou ainda que o acompanhamento 

das obras objetivava exclusivamente a mensuração da medição a ser liberada, de modo que a CEF não possuía quaisquer responsabilidades sobre os 

projetos e /ou execução da obra. Ademais, ressaltou que não lhe cabia adentrar em aspectos de manutenção e conservação do condomínio e /ou assistência 

técnica, relatados no e-mail encaminhado pelo síndico à construtora, considerando a conclusão da obra e legalização da mesma através da emissão do 

Habite-se pelo poder público municipal, que pressupõe a regularização perante os órgãos públicos competentes e aceitação dos moradores (f. 711-712). 

Em 25.11.2016, o Condomínio Livre Morada apresentou relação dos condôminos cujas unidades ainda não haviam sido vistoriadas 

(f. 717-720). 

Respondendo ao Ofício GSN/PR/SE n. 465/2016, a Caixa destacou que, como o empreendimento foi comercializado na modalidade 

de incorporação, configurou-se relação de consumo entre os adquirentes e a incorporadora, de modo que a instituição financeira atuava somente como 

agente financeiro repassador de recursos (f. 721). 

Em 02.03.2017, a empresa M. Mattos apresentou cronograma de execução dos serviços nas áreas comuns do Condomínio Livre 

Morada e requereu a designação de nova audiência com o síndico (f. 729-731). 

Na reunião realizada no dia 03.04.2017, o advogado da construtora solicitou prazo de 45 dias para realizar as contratações e início 

das obras em virtude do pequeno volume de mão de obra na empresa. O síndico do condomínio informou que houve infiltração em alguns apartamentos 

em virtude das chuvas ocorridas à época e ressaltou que a manta asfáltica já deveria ter sido colocada. Informou também que, no cronograma de execução 

entregue pela construtora, não havia data de início dos serviços, o que o levou a recusar o recebimento de imediato. Ficou acertado que o início dos 

serviços ocorreria em 24.04.2017 e seriam executados no prazo de 180 dias (f. 735). 

Em 31.01.2018, a empresa M. Mattos Engenharia informou que faltavam apenas 03 blocos (17,18 e 19) para impermeabilização dos 

telhados, e que estes serviços seriam concluídos em cerca de 15 dias e, em seguida, seriam iniciados os reparos das calçadas e pinturas das partes brancas 

das paredes externas dos blocos, finalizando o compromisso firmado perante o MPF (f. 743). 

Na reunião realizada no dia 08.11.2018, o representante da empresa informou que já fizera até o 17º bloco a internalização dos 

telhados e, quanto aos dois blocos finais, ao tentar concluir os serviços, verificou que já haviam sido realizados pelo síndico, sem consultar a empresa. O 

dono da construtora, alegando dificuldades financeiras, solicitou o prazo de 90 dias para realização dos serviços das calçadas e das pinturas, o que foi 

deferido, com a obrigação de apresentar relatório mensal dos serviços realizados a partir de 1º de dezembro (f. 760). 

Em manifestações apresentadas nos dias 16/01/2019 e 21/03/2019, o proprietário da empresa informou que ainda se encontrava com 

as atividades paradas, aguardando a liberação de recursos pelo Banco Bradesco S/A (f. 765 e 770). 

Foi realizada nova reunião no dia 28.03.2019, quando foi apresentada ao proprietário da empresa proposta de firmar Termo de 

Ajustamento de Conduta, para garantir a conclusão dos serviços ainda pendentes. Pelo síndico foi relatado que, sem notificar a construtora, promoveu a 

execução de serviços nas redes de gás, devido à constatação de vazamentos, linha de gás de dois blocos, que estava ocorrendo embaixo dos prédios. 

Diante dessa notícia, foi suspensa a reunião para que a empresa providenciasse vistoria no condomínio, apresentando relatório ao MPF no prazo de 5 dias 

(f. 774). 

 Em 1º.04.2019, a empresa informou haver constatado que apenas em um bloco houve vazamento, não sabendo a causa, o que foi 

consertado pelo próprio condomínio. Aduziu que a vistoria foi acompanhada pelo técnico Clebson Santos de Oliveira, da empresa CD Gás Instalações e 

Manutenções, que foi a responsável pela instalação da rede de gás em todos os blocos de condomínio, tendo ele afirmado que o material e a execução 

dos serviços anteriormente prestados pela CD Gás estavam de acordo com as normas técnicas da ABNT (f. 776). 

Em reunião realizada com o síndico no dia 11.07.2019, este declarou concordar com as informações prestadas pela empresa, acima 

mencionadas, e que até o momento não havia ocorrido novo vazamento. Ademais, foi informado que em contato com o representante da empresa 

construtora, a mesma concordou em fornecer as tintas para que o condomínio executasse a pintura dos blocos (f.784). 

No dia 31.07.2019, o Sr. Marco Antônio compareceu à reunião e comprometeu-se a estabelecer, juntamente ao síndico, o quantitativo 

e o prazo para o fornecimento dos materiais necessários (f. 792). 

Nova reunião foi realizada, no dia 03.09.2019, com a presença do Sr. Marco Antônio, representante da empresa, e do Sr. Geraldo da 

Silva, síndico do Condomínio Livre Morada. Na oportunidade, o responsável pela pintura contratado pelo Condomínio informou a quantidade de material 
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necessária para a conclusão do serviço e o representante da construtora comprometeu-se a fornecer, no dia 12.09.2019, o material para a pintura externa 

dos blocos restantes, bem como a comparecer ao Condomínio para verificar a situação da quadra e da piscina. Nesta mesma ocasião foi designado dia 

para assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta a fim de definir a periodicidade do fornecimento do material restante (f. 799). 

Em reunião realizada no dia 23.09.2019, foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta n. 004/2019 - 1º Ofício, com o representante 

da MARCO MATTOS ENGENHARIA, para fornecimento de tinta e massa PVA destinada à pintura interna dos blocos do condomínio Livre Morada 

(f. 802-807). 

Porém, no dia 14.10.2019, o Condomínio Livre Morada informou ao MPF que o compromissário não estava cumprindo o TAC 

firmado, pois ainda não tinha entregado 20 latas de tinta e 9 latas de massa PVA para a pintura dos blocos, apesar das cobranças feitas pelo síndico do 

empreendimento (f. 809-813) 

Indagado sobre a notícia de descumprimento do TAC, o Sr. Marco Mattos informou, em 25.10.2019 (f. 816-817), que havia entregado 

as latas de tinta Eucatex Premium 246 - Areia Saara FO no dia 15.10.2019, mas que deixou de entregar as de tinta 015 - marrom FO porque sua referência 

não correspondia a tinta de paredes, mas de pisos. 

Em seguida, o Condomínio Livre Morada foi questionado acerca da destinação das tintas que tinham indicação para pisos (f. 819), o 

qual respondeu que a utilização de tinta para pisos em paredes é uma prática comum das empresas, por ter maior durabilidade e resistência e que já tinha 

sido utilizada nos outros blocos, não sendo possível outro tipo de tinta, para não dar diferença. Ressaltou ainda que o Sr. Marco Mattos estava ciente 

disso. 

Em reunião realizada no dia 14.11.2019, o Compromissário e o Condomínio Livre Morada acertaram a entrega do material pendente 

em três lotes e conforme as referências inicialmente informadas pelo condomínio (ata de f. 827). 

Ante o exposto, não havendo outras medidas a adotar, promovo o arquivamento deste inquérito civil. 

Providencie-se a digitalização dos documentos de folhas 802-821 e 827, para instauração de procedimento administrativo destinado 

a acompanhar o cumprimento do TAC n. 004/2019 - 1º Ofício, devendo ser juntado aos presentes autos o respectivo comprovante. 

Dê-se ciência aos interessados e providencie-se a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Em seguida, remetam-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame 

desta promoção, na forma do art. 17, §2º, da Resolução CSMPF n. 87/2006 c/c o art. 10, § 1º, da Resolução CNMP 23/2007. 

 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República  
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