
 

 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ELETRÔNICO 
CADERNO EXTRAJUDICIAL 

DMPF-e Nº 23/2020 

Divulgação: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020 Publicação: terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 

 

 

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

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/diarios-e-boletins/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Procurador-Geral da República 

 

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 

Vice-Procurador-Geral da República 

 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral 

 

EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA 

Secretário-Geral 

 

 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ELETRÔNICO 

 

 

SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03 

CEP: 70050-900 - Brasília/DF 

Telefone: (61) 3105-5100  

http://www.pgr.mpf.mp.br  

 

SUMÁRIO 

 

Página 

Procuradoria da República no Estado de Alagoas .............................. 1 
Procuradoria da República no Estado do Amapá ............................... 2 
Procuradoria da República no Estado do Amazonas .......................... 6 
Procuradoria da República no Estado da Bahia ................................. 7 
Procuradoria da República no Estado do Ceará ................................. 8 
Procuradoria da República no Estado de Goiás ................................. 8 
Procuradoria da República no Estado do Maranhão .......................... 9 
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul ......... 11 
Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais ................... 14 
Procuradoria da República no Estado do Pará ................................. 15 
Procuradoria da República no Estado do Paraíba ............................. 16 
Procuradoria da República no Estado do Paraná .............................. 18 
Procuradoria da República no Estado de Pernambuco ..................... 19 
Procuradoria da República no Estado do Piauí ................................ 27 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro .................. 27 
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte ....... 28 
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul ........... 29 
Procuradoria da República no Estado de Rondônia ......................... 34 
Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.................. 34 
Procuradoria da República no Estado de São Paulo ......................... 34 
Procuradoria da República no Estado do Tocantins ......................... 35 
Expediente ....................................................................................... 36 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PRM-API-AL-00000971-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 

 

EMENTA: Portaria. Populações Indígenas. Instauração de Inquérito Civil. PRM 

– Arapiraca/AL. Visa apurar eventual responsabilização pela falta de assistência 

à saúde a determinados indígenas no pólo-base Katokim. 

 

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129, da Constituição da 

República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e ainda de acordo com as Resoluções nº 87/06 – 

CSMPF e nº 23/07 – CNMP, determina a instauração de Inquérito Civil visando a regular e legal coleta de elementos de instrução, com o objetivo de 

averiguar e aprofundar a situação fática relatada nos autos e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar medidas judiciais, pelos 

seguintes fundamentos de fato e de direito: 

2. Considerando que a Constituição da República incumbiu o Ministério Público de velar pela manutenção da ordem jurídica e do 

regime democrático de direito, bem como defender os interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR); 

3. Considerando que é função do Ministério Público expedir notificações, requisitar informações e documentos nos procedimentos 

administrativos de sua competência (art. 129, VI, da CR); 

4. Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal defender os direitos e interesses das populações indígenas, 

nos termos do art. 129, inciso V, da Constituição da República, c/c art. 5º, inciso III, “e”, da Lei Complementar nº 75/93; 

5. RESOLVE instaurar inquérito civil público e determina o cumprimento do despacho de conversão. 

6. Atualize-se o sistema único quanto à presente instauração. 

7. Efetive-se o registro e autuação da presente portaria, inclusive para fins de comunicação e publicação à 6ª CCR, lançando-se os 

seguintes dados no sistema: 

8. Referência: PP nº 1.11.001.000167/2019-40 

9. Interessados: Sociedade, União, Comunidade Indígena Katokim 

10. Assunto: Visa apurar eventual responsabilização pela falta de assistência à saúde a determinados indígenas no pólo-base Katokim. 

 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002076-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 24 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, I, ambos da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º e 4º da Resolução CNMP n.º 23/2007 e nos arts. 2º e 5º da Resolução CSMPF n.º 87/2010; 

DETERMINA A CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000964/2019-08 EM INQUÉRITO CIVIL, com o fim de 

apurar suposta omissão na apresentação da prestação dos recursos destinados ao Caixa Escolar Pioneiro pelo FNDE para atendimento de programas 

federais, nos exercícios de 2012, 2013 e 2014. 

 

LIGIA CIRENO TEOBALDO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002094-2020| 

PORTARIA Nº 14, DE 22 DE JANEIRO DE 2019 

 

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

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, I, ambos da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º e 4º da Resolução CNMP n.º 23/2007 e nos arts. 2º e 5º da Resolução CSMPF n.º 87/2010; 

DETERMINA A CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000016/2019-64 EM INQUÉRITO CIVIL, com o fim de 

apurar possíveis irregularidades na execução do Convênio n.º 197/PCN/2014, Siconv n.º 801591, celebrado entre o município de Mazagão/AP e o 

Ministério da Defesa, no âmbito do Programa Calha Norte, no valor de R$ 510.500,00, tendo como objeto a construção de uma Quadra Poliesportiva e 

de um Campo de Areia. 

Cumpra-se as diligências determinadas no despacho retro. 

Macapá (AP), 22 de janeiro de 2019. 

 

JOAQUIM CABRAL DA COSTA NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002090-2020| 

PORTARIA Nº 25, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

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

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, I, ambos da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º e 4º da Resolução CNMP n.º 23/2007 e nos arts. 2º e 5º da Resolução CSMPF n.º 87/2010; 

DETERMINA A CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000116/2019-91 EM INQUÉRITO CIVIL, com o fim de 

apurar possíveis irregularidades na execução do execução das obras objetos do Convênio n.º 00174/PCN/2016 (Siconv n.º 826866/2016), celebrado entre 

o município de Porto Grande/AP e o Ministério da Defesa, no âmbito do Programa Calha Norte, no valor de R$ 751.202,00, destinado à construção 

pavimentação, com drenagem, meio-fio e sarjeta de ruas e avenidas na sede do município. 

Cumpra-se as diligências determinadas no despacho retro. 

 

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002215-2020| 

PORTARIA Nº 27, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições conferidas pelos art. 77, caput, in 

fine, e 79, Parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO indicação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amapá, através do ofício nº 0000041/2020-GAB/PGJ 

e com Processo de Gestão Administrativa nº20.06.0000.00000414/2020-43, no qual designa a Promotor de Justiça Dr FABIANO DA SILVEIRA 

CASTANHO para exercer a função na 7ª Zona Eleitoral, durante o biênio 22/01/2020 a 21/01/2022; 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Dr FABIANO DA SILVEIRA CASTANHO para que oficie na condição de Promotor Eleitoral Titular, perante a 7ª 

Zona Eleitoral, durante o biênio 2020/2022 (período compreendido entre os dias 22/01/2020 a 21/01/2022). 

Dê-se ciência. Publique-se e cumpra-se. 

 

JOAQUIM CABRAL DA COSTA NETO 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002093-2020| 

PORTARIA Nº 29, DE 21 DE MARÇO 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: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, I, ambos da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º e 4º da Resolução CNMP n.º 23/2007 e nos arts. 2º e 5º da Resolução CSMPF n.º 87/2010; 

DETERMINA A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.12.000.001148/2018-22 EM INQUÉRITO CIVIL, 

com o fim de apurar a prática de possíveis atos de improbidade administrativa, a partir de Representação formulada por Adriano Santiago Boanergio, 

agricultor fundiário, que notícia haver favorecimentos na gestão dos créditos do Programa de Aquisição de Alimentos pelo RURAP em detrimento de 

pequenos agricultores. Sustenta, em síntese, que existem beneficiários do programa que não se enquadram nos requisitos necessários, porém têm acesso 

à maior parte dos recursos disponibilizados. Alega, ainda, que não houve publicidade na chamada pública para adesão ao PAA e, nem há transparência 

a respeito da execução do programa.. 

 

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002091-2020| 

PORTARIA Nº 69, DE 6 DE AGOSTO DE 2019 

 

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

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, I, ambos da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º e 4º da Resolução CNMP n.º 23/2007 e nos arts. 2º e 5º da Resolução CSMPF n.º 87/2010; 

DETERMINA A CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000331/2019-91 EM INQUÉRITO CIVIL, tendo como 

objeto apurar possíveis atos de improbidade no âmbito dos processos de transposição dos servidores Maria Queiroz Ferreira (CPF: 158.757.502-78), 

Delcilene do Carmo Camarão (CPF: 226.746.752-68), Maria do Socorro Pinheiro Valente (CPF: 066.808.362-04), Domingos Campos (CPF: 

292.740.872-68) e Walfrido Raimundo Santos Menezes (CPF: 508.859.442-91), tendo em vista que, embora condenados e demitidos, em decorrência da 

prática de atos improbidade administrativa praticados durante o exercício dos cargos ocupados no Estado do Amapá,  os ex-servidores formularam 

requerimentos de transposição para o quadro em extinção da Administração Federal. 

Cumpra-se as diligências determinadas no despacho retro. 

 

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002088-2020| 

PORTARIA Nº 71, DE 22 DE AGOSTO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições conferidas pelo 

art. 129 da Constituição da República e pela Lei Complementar 75/93, e: 

CONSIDERANDO que foi autuada a notícia de fato nº 1.12.000.000493/2019-20 noticiando esquema de corrupção organizado por 

servidor da INFRAERO em Macapá, que causou prejuízos na ordem de R$ 500.000,00; 

CONSIDERANDO que, entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, II, da Constituição da 

República, em cotejo com o artigo 2º da Lei Complementar 75/93, insere-se "a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 

dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios (...) a legalidade, a impessoalidade, a 

moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União"; 

CONSIDERANDO que também compete ao Ministério Público "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto (...) aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade"; 

CONSIDERANDO que a INFRAERO é empresa pública federal e que a exploração da infraestrutura aeroportuária é de competência 

administrativa da União, nos termos do artigo 21, XII, c, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO, portanto, que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os fatos em apuração configuram, em tese, atos de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO o excessivo volume de materiais a serem analisados e a necessidade de coordenação com outros órgãos de 

controle; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2017; 

Resolve converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, artigos 

1º, 2º, §§7º e 4º, da Resolução CNMP nº 23/2017, e artigos 1º e 5º da resolução CSMPF nº 87/2006, visando apurar a contratação de pessoas, por parte 

de empregado da INFRAERO, para a realização de serviços para os quais já havia empresa contratada, causando prejuízo ao erário em razão do pagamento 

dúplice. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I 

e II, da Resolução nº 23/2017 do CNMP. 

Por fim, cumpra-se o despacho que determinou esta instauração. 

 

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA 

Procuradora da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002087-2020| 

PORTARIA Nº 74, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 

 

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

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

CONSIDERANDO que tramita no 3º Ofício da Procuradoria da República no Estado do Amapá a Notícia de Fato n.º 

1.12.000.000500/2019-93, que tem por objeto apurar possível ausência de prestação de contas dos recursos federais repassados ao Caixa Escolar Antônio 

Teixeira Guerra, a título do Programas Dinheiro Direto na Escola – PDDE. 

CONSIDERANDO indícios da prática de atos de improbidade administrativa por parte do ex-gestor, o Sr.  PEDRO SANTANA 

PIRES por suposta ausência de prestação de contas dos recursos destinados pelo FNDE; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, incisos II e III, da Constituição da República, cumpre ao Ministério Público zelar 

pelo patrimônio público, pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como promover o inquérito civil e a ação 

civil pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos; 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e no art. 2º da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL com fundamento no artigo 129, I, da Constituição Federal e no 

artigo 7º, I, da LC n.º 75/93, para apurar as irregularidades acima mencionadas. 

Feitos os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Egr. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002083-2020| 

PORTARIA Nº 79, DE 3 DE OUTUBRO 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 

CONSIDERANDO que esta Procuradoria da República autuou a Notícia de Fato nº 1.12.000.000622/2019-80 com base em 

representação formulada por RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA em face da ex-gestora do Caixa Escolar Maria Catarina Dantas Tibúrcio (CNPJ: 

01.044.065/0001-00), ANA LÚCIA F. FERREIRA NEGRÃO, noticiando suposta omissão na apresentação da prestação dos recursos destinados pelo 

FNDE para atendimento dos Programas PNAE e PDDE, exercícios de 2011 e 2012. 

CONSIDERANDO indícios da prática de atos de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, incisos II e III, da Constituição da República, cumpre ao Ministério Público zelar 

pelo patrimônio público, pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como promover o inquérito civil e a ação 

civil pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos; 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e no art. 2º da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL com fundamento no artigo 129, I, da Constituição Federal e no 

artigo 7º, I, da LC n.º 75/93, para apurar as irregularidades acima mencionadas. 

Feitos os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Egr. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

CATARINA SALES MENDES DE CARVALHO 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002085-2020| 

PORTARIA Nº 80, DE 3 DE OUTUBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições conferidas pelo 

art. 129 da Constituição da República e pela Lei Complementar 75/93, e: 

CONSIDERANDO que foi autuada a partir de representações formuladas por MIRLENE NASCIMENTO GOMES em face da ex-

gestora do Caixa Escolar Nossa Senhora de Nazaré (CNPJ: 11.454.124/0001-63), MARIA MADALENA FREITAS TAVARES, noticiando suposta 

omissão na apresentação da prestação dos recursos destinados pelo FNDE para atendimento do Programa PNAE, exercício 2017 e 2018 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, incisos II e III, da Constituição da República, cumpre ao Ministério Público zelar 

pelo patrimônio público, pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como promover o inquérito civil e a ação 

civil pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos; 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e no art. 2º da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL com fundamento no artigo 129, I, da Constituição Federal e no 

artigo 7º, I, da LC n.º 75/93, para apurar as irregularidades acima mencionadas. 

Feitos os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Egr. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

CATARINA SALES MENDES DE CARVALHO 

Procuradora da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002086-2020| 

PORTARIA Nº 81, DE 7 DE OUTUBRO DE 2019 

 

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

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, I, ambos da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º e 4º da Resolução CNMP n.º 23/2007 e nos arts. 2º e 5º da Resolução CSMPF n.º 87/2010; 

e 

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de n.º 7320/2019. 

DETERMINA A CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 1.12.000.000570/2019-41 EM INQUÉRITO CIVIL, tendo como 

objeto apurar o suposto pagamento/recebimento de propina para liberação de pagamentos referentes aos serviços de manutenção da UBS Floriano Rego 

e no Prédio Diagnostico da Mulher. 

Cumpra-se as diligências determinadas no despacho retro. 

 

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002082-2020| 

PORTARIA Nº 89, DE 12 DE MAIO DE 2019 

 

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

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

CONSIDERANDO que tramita no 3º Ofício da Procuradoria da República no Estado do Amapá a Notícia de Fato n.º 

1.12.000.0000688/2019-70, que tem por objeto apurar possível ausência de prestação de contas dos recursos federais repassados ao Caixa Escolar 

Progresso, a título do Programas Dinheiro Direto na Escola – PDDE. 

CONSIDERANDO indícios da prática de atos de improbidade administrativa por parte do ex-gestor, o Sr. FÁBIO FURTADO DA 

SILVA por suposta ausência de prestação de contas dos recursos destinados pelo FNDE; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, incisos II e III, da Constituição da República, cumpre ao Ministério Público zelar 

pelo patrimônio público, pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como promover o inquérito civil e a ação 

civil pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos; 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e no art. 2º da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL com fundamento no artigo 129, I, da Constituição Federal e no 

artigo 7º, I, da LC n.º 75/93, para apurar as irregularidades acima mencionadas. 

Feitos os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Egr. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00002080-2020| 

PORTARIA Nº 97, DE 12 DE MAIO DE 2019 

 

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

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

CONSIDERANDO que tramita no 3º Ofício da Procuradoria da República no Estado do Amapá a Notícia de Fato n.º 

1.12.000.000742/2019-87, que tem por objeto apurar possíveis incompatibilidades de carga horária e desrespeito a requisitos editalícios para exercício 

do cargo público; 

CONSIDERANDO indícios da prática de atos de improbidade administrativa por parte dos empregados e servidores públicos ora 

investigados, REGINALDO MACHADO DE ANDRADE, THIAGO DA COSTA BRITO, JOSÉ EDVALDO NONATO SILVA LIMA, RAIMUNDO 

AFONSO NASCIMENTO RAMOS, VIVIANE MONÇÃO DA COSTA e DANIELA BRAGA DUARTE, por suposto enriquecimento ilícito, dano ao 

erário e violação dos princípios da administração pública; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, incisos II e III, da Constituição da República, cumpre ao Ministério Público zelar 

pelo patrimônio público, pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como promover o inquérito civil e a ação 

civil pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos; 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e no art. 2º da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL com fundamento no artigo 129, I, da Constituição Federal e no 

artigo 7º, I, da LC n.º 75/93, para apurar as irregularidades acima mencionadas. 

Feitos os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Egr. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00004841-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, 

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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, conforme artigo 129, inciso 

II, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente, conforme artigo 5º, 

III, “d” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o que consta do expediente PR-AM-00004118/2020, proveniente do IPAAM, consistente no Ofício n. 1560/2019/ 

IPAAM-DT, encaminhando o Parecer Técnico n. 556/2019-GCAP; 

CONSIDERANDO que da análise dos documentos verifica-se que o IPAAM validou registros no SICAR para diferentes pessoas 

incidentes sobre área com as mesmas coordenadas geográficas, configurando multiplicidade de cadastros – CAR sobre a mesma área, contribuindo, 

assim, para o cenário de fraudes e desordem fundiária na Amazônia e impedindo que o CAR atinja seus objetivos, como cadastro autodeclaratório que, 

no entanto, deve ser validade pelo órgão ambiental estadual; 

CONSIDERANDO que o CAR foi criado pela Lei nº 12.651/2012, no âmbito do SINIMA, e regulamentado pela Instrução Normativa 

MMA nº 2, de 5 de maio de 2014, sendo um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de 

integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes às APP´s, áreas de uso restrito, Reserva Legal, remanescentes de florestas 

e demais formas de vegetação nativa, assim como áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental 

e econômico e combate ao desmatamento; 

CONSIDERANDO que a inscrição no CAR é o primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental do imóvel, e contempla: 

dados do proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural; dados sobre os documentos de comprovação de propriedade e ou posse; e 

informações georreferenciadas do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da localização 

dos remanescentes de vegetação nativa, das APP´s, das áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e das Reservas Legais; 

CONSIDERANDO que o proprietário/possuidor é responsável por requerer a inscrição do imóvel rural no CAR e a adesão ao PRA, 

que é realizada mediante assinatura de Termo de Compromisso, por promover a regularização ambiental do imóvel, e por todas as informações contidas 

na declaração do cadastro, incluindo aquelas provenientes de retificação do cadastro, e pelas ações necessárias para garantir sua regularização ambiental; 

CONSIDERANDO que os órgãos gestores do SICAR nos Estados são responsáveis por: a) Receber as inscrições dos imóveis; b) 

Definir os procedimentos para inscrição dos imóveis rurais e de assentamento de responsabilidade do Estado; c) Adotar campanhas de divulgação e 

fornecer o apoio técnico e operacional às entidades parceiras envolvidas no atendimento e no cadastramento dos proprietários e posseiros rurais; d) 

Realizar a análise do CAR, solicitar informações adicionais e realizar vistorias de campo, quando necessário; e) Habilitar instituições parceiras, estaduais 

e municipais, quando julgarem necessário, para a análise de cadastros e aprovação da localização da Reserva Legal proposta na inscrição do imóvel; f) 

Gerir a base de dados estadual dos imóveis rurais; g) Utilizar a base de dados do CAR para fins de controle, monitoramento ambiental, facilitação dos 

processos de licenciamento das atividades rurais, gestão integrada dos territórios e acompanhamento dos ativos ambientais das propriedades; e h) 

Regulamentar os Programas de PRA de acordo com suas especificidades; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar supostas irregularidades cometidas pelo IPAAM na validação de múltiplos Cadastros 

Ambientais Rurais para diferentes pessoas incidentes sobre área com as mesmas coordenadas geográficas. Ainda, DETERMINO à COJUD o registro no 

âmbito da PR/AM e livre distribuição entre os ofícios ambientais. 

 

MICHÈLE DIZ Y GIL CORBI 

Procuradora da República 

Em substituição ao 13º Ofício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00005000-2020| 

PORTARIA Nº 37, DE 13 DE JANEIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento nos artigos 127, 

caput, e 129, II, III, V e IX, da Constituição Federal, no art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/1958 e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993: 

CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 

âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 

Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alíneas d e e, da Lei Complementar nº 75/93; e 

CONSIDERANDO a necessidade de coletar novas provas quanto aos fatos descritos no Procedimento Preparatório n.º 

1.13.002.000027/2019-97; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de “apurar indícios de irregularidades na construção do Anexo Vitória 

Faba - Município de Coari”. 

Desde já, determino: 

I. Encaminhe-se à Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD) para registro no âmbito da PR/AM; 

II. Comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência, por meio do Sistema Único, inclusive com 

cadastramento da íntegra desta Portaria; 

III. Proceda à Secretaria de Gabinete com a identificação dos dados essenciais para fins de autuação, conforme artigo 20, §2º, da 

Portaria PGR n.º 350/2017. 

 

JULIA ROSSI DE CARVALHO SPONCHIADO 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00007074-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 15 DE JANEIRO DE 2020 

 

Determina a instauração de Inquérito Civil no âmbito da PR-BA. Ref.: NF nº 

1.14.000.000090/2020-40. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 6°, VII, b, da Lei Complementar nº 75/93, e art. 129, II, III e VI, da 

Constituição Federal de 1988, e de acordo com as Resoluções nº 87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, e: 

a) Considerando o teor da Notícia de Fato acima indicada, que dá conta da construção irregular de barracas de praia em Ponta de 

Areia, na Travessa Coqueiral, ao lado do Hotel Kyrimuré, Itaparica/BA, causando danos ao meio ambiente; 

b) Considerando a necessidade de se obter maiores informações quanto a eventuais providências que se mostrarem pertinentes; 

c) Considerando o que dispõe a Constituição da Federal (arts. 23, VI, 24, VI e VII, 170, VI, 186, II, e 225) acerca da proteção ao meio 

ambiente; e 

d) Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, bem como a promoção do inquérito civil para a proteção do meio ambiente (art. 129, inciso VI da Constituição Federal c/c art. 

6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93); 

Resolve instaurar Inquérito Civil, com o seguinte objeto: “Apurar a construção de barracas com estrutura em madeira, na faixa de 

areia da praia de Ponta de Areia, Travessa Coqueiral, Ponta de Areia, ao lado do Hotel Kyrimuré, Itaparica-BA”, determinando as seguintes diligências: 

1) Oficie-se a SPU/BA, encaminhado-lhe cópia da presente portaria e do documento PR-BA-00090534/2019, solicitando que, no 

prazo de 20 dias, preste informações e esclarecimentos acerca da construção de barracas na Praia de Ponta de Areia, Travessa Coqueiral, ao lado do Hotel 

Kyrimuré, Itaparica/BA, CEP 44460-000, especialmente se estão localizadas em área de marinha e se tais intervenções foram previamente autorizadas 

pela SPU; 

2) Oficie-se a Prefeitura Municipal de Itaparica, encaminhado-lhe cópia da presente portaria e do documento PR-BA-00090534/2019, 

solicitando que, no prazo de 20 dias, manifeste-se sobre as providências adotadas diante dos fatos narrados no Relatório de Fiscalização Ambiental N° 

02, de abril de 2017, encaminhado ao Ministério Público por meio do Ofício n ° 081/2017 / PROCURADORIA / ITAPARICA-BA, especialmente se a 

construção das referidas barracas foi submetida a prévio licenciamento ambiental (encaminhando os respectivos documentos), e, em caso negativo, se a 

Prefeitura Municipal já adotou as providências necessárias para cessar os danos ambientais decorrentes das intervenções na área, bem como outras 

informações que julgar pertinentes; 

3) Autue-se a presente Portaria e as peças de informação nela mencionadas; Comunique-se a instauração à 4ª Câmara de Coordenação 

e Revisão (4ªCCR); Encaminhe-se para publicação na forma do Art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010. 

Com a resposta, ou esgotado o prazo, façam-me os autos conclusos. 
 

DOMENICO D'ANDREA NETO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00000380-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 
 

Converto o presente procedimento em inquérito civil público para apurar eventual 

irregularidade no Edital da Chamada Pública da Agricultura Familiar nº 006/2019, 

envolvendo a Associação Comunitária Rural Vila Colônia, município de 

Eunápolis/BA. 
 

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

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

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88 art. 129, I); 

CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 

CONSIDERANDO o que consta na Notícia de Fato nº. 1.14.010.000007/2020-13 

RESOLVE: 

I. Converto o presente procedimento preparatório em inquérito civil público para apurar eventual irregularidade no Edital da Chamada 

Pública da Agricultura Familiar nº 006/2019, envolvendo a Associação Comunitária Rural Vila Colônia, município de Eunápolis/BA. 

II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 

a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 5ªCCR; 

b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 
de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

III – Nomear a servidora SCHEYLA CARINE DE MENDONÇA OLIVEIRA, ocupante do cargo de técnico administrativo, nos 

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 

atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 

IV – Cumpra-se as seguintes diligências: 

a) à Assessoria Jurídica: pesquisa no site do TCM sobre eventual contratação da Associação Comunitária Rural Vila Colônia pelo 

município de Eunápolis, bem como, pesquisar sobre o vínculo da presidente da referida associação com o citado município. 

V – Conclusão oportuna. 

 

FERNANDO ZELADA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00000897-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 17 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

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

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

b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

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

e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando os fatos noticiados nos autos 1.14.007.000627/2019-78; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: "Apurar notícia de aplicação irregular de recursos públicos oriundos do FNDE, destinados à construção de 01 unidade de educação infantil 

(Escola Proinfância B), no município de Ribeirão do Largo, durante a gestão do prefeito, VALDOMIRO GUIMARÃES BRITO, no exercício de 2013". 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) expedição de ofício ao FNDE, com cópia da representação, solicitando informações atualizadas acerca da devida prestação de 

contas dos recursos repassados ao município de Ribeirão do Largo, em razão do PAR (Plano de Ações Articuladas -), por meio do Termo de Compromisso 

- PAC 2 nº. 07193/2013, visando a construção de 01 unidade de educação infantil, bem como solicitando informações quanto ao atual estágio das obras. 
 

ROBERTO D OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-ITA-CE-00000292-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 
 

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 a Notícia de Fato nº 1.15.005.000083/2019-27 para apurar as possíveis 

irregularidades na execução do Contrato de Repasse nº 233.300-49/2007 (SIAFI 614604), celebrado entre o Município de Itapipoca/CE e o Ministério 

das Cidades, com a interveniência da Caixa Econômica Federal; 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento já expirou; 

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

DETERMINA: 

1. Converter a presente Notícia de Fato 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, cumpra-se a diligência determinada no Despacho de etiqueta PRM-ITA-CE-00000275/2020. 

 

MARINA ROMERO DE VASCONCELOS 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00004001-2020| 

PORTARIA Nº 13, DE 22 DE JANEIRO DE 2020 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 

77 e 79, caput e seu parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/1993, Portaria PGR/MPF n.º 968/2019, e tendo em vista as indicações encaminhadas 

pelo Ofício n.º 5/2020–DG da Diretoria-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás, de 21 de janeiro de 2020, RESOLVE: 

Art. 1º - DESIGNAR os Excelentíssimos Promotores de Justiça para exercerem a função do Ministério Público Eleitoral, conforme 

descrição que segue abaixo: 
 

ZONA COMARCA PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA CONDIÇÃO EXERCÍCIO SUBSTITUTO (A) 

1ª Goiânia Marcelo Faria da Costa Lima Indicado De 7 a 16/1/2020  

1ª Goiânia  Substituto A partir de 3/2/2020 
Maurício Gonçalves de 

Carmargos 

2ª Goiânia Rúbian Corrêa Coutinho Indicada De 14 a 26/1/2020 Rúbian Corrêa Coutinho 

8ª Catalão Ariete Cristina Rodrigues Vale Indicada De 20 a 26/1/2020  
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ZONA COMARCA PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA CONDIÇÃO EXERCÍCIO SUBSTITUTO (A) 

17ª Jaraguá Felipe Oltramari Indicado A partir de 2/1/2020  

20ª Palmeiras de Goiás Geibson Cândido Martins Rezende Indicado De 7 a 26/1/2020  

26ª Pirenópolis Eliseu Antônio da Silva Belo Indicado De 7 a 19/1/2020  

40ª Senador Canedo Karina Gomes e Silva Ferreira Indicada Dia 15/1/2020  

41ª Niquelândia Manuela Botelho Portugal Indicada Dia 17/1/2020  

42ª Cidade Ocidental Alexandre Xavier de Souza Rocha Natural A partir de 20/1/2020 
Gerusa Fávero Girardelli e 

Lemos 

43ª Paraúna 
Paulo de Tharso Brondi de Paula 

Rodrigues 
Indicado De 7 a 26/1/2020  

44ª Planaltina Michelle Martins Moura Natural A partir de 23/1/2020 
Rafael Simonetti Bueno da 

Silva 

46ª Quirinópolis Ângela Acosta Giovanini de Moura Indicada De 7 a 10/1/2020  

50ª Uruaçu Ana Luísa Monteiro Sousa Indicada   

55ª Porangatu  Substituta A partir de 2/12/2019 Manuela Botelho Portugal 

68ª Edéia Ricardo Papa Indicado De 7 a 31/1/2020  

80ª 
São Luís de Montes 

Belos 
Deusivone Campelo Soares Indicado De 9 a 11/10/2019  

80ª 
São Luís de Montes 

Belos 
Deusivone Campelo Soares Natural A partir de 8/1/2020 José Eduardo Veiga Braga Filho 

87ª Alexânia Julimar Alexandro da Silva Indicado 16 a 17/1/2020  

88ª Mara Rosa Ana Luísa Monteiro Sousa Indicada De 16 a 19/12/2019  

88ª Mara Rosa Ana Luísa Monteiro Sousa Indicada De 15/1 a 5/2/2020  

101ª Goianira Renata Miguel Lemos Natural A partir de 8/1/2020 Paulo Rangel de Vieira 

105ª Campos Belos Márcio Vieira Villas Boas Teixeira Indicado De 13 a 19/12/2019  

127ª Goiânia  Substituta A partir de 7/1/2020 
Tamara Andréia Botovchenco 

Rivera 

128ª Acreúna Fabrício Lamas Borges da Silva Indicado De 7 a 19/1/2020  

131ª Padre Bernardo Tommaso Leonardi Indicado De 16 a 19/12/2019  

132ª Aparecida de Goiânia 
Suelena Carneiro Caetano Fernandes 

Jayme 
Indicada De 7 a 12/1/2020  

135ª Goiânia Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme Natural A partir de 23/1/2020 
Maria Bernadete Ramos 

Crispim 

136ª Goiânia Lauro Machado Nogueira Natural A partir de 1º/11/2019 Roberto Corrêa 

 

Art. 2.º - REVOGAR outras disposições em contrário. 

 

CÉLIO VIEIRA DA SILVA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00003409-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 22 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e 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 (CF, art. 127, caput); 

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

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II), bem 

como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal aproteção ao patrimônio social e cultural brasileiro; (art. 

5°, III, “b” e “c” da Lei Complementar75/93); 

CONSIDERANDO que os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos 

interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse, segundo o Art. 14 da convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais; 

CONSIDERANDO que “ aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos ” (artigo 68 do Ato da s Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal de 1988); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato n. 1.19.000.001853/2019-50, instaurada a partir de representação formulada por 

Raimundo Nonato Gomes Silva, presidente da Associação Quilombola Malhadalta de Adão, localizada no município de Nina Rodrigues, onde se noticia 

supostos prejuízos à comunidade quilombola decorrente da expulsão de seu próprio território. 
RESOLVE: 
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Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar suposto conflito possessório envolvendo sujeito 

identificado como José de Melo (citado na representação) e a comunidade Quilombola Malhadalta de Adão, localizada no município de Nina Rodrigues. 

§ 1º Registre-se como investigado o Incra e como interessados a Fundação Cultural Palmares - FCP e a comunidade quilombola 

Malhadalta de Adão. 

§ 2º Registre-se como assunto “900014 - Quilombolas” e como grupo temático “6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 

Art. 2º Pra a continuidade da instrução do feito determino: 

I - Proceda-se ao exame do Relatório de Viagem apresentado pela Ouvidoria Regional do Incra, verificando-se se o documento atende 

aos critérios apresentados na reunião realizada no dia 21/01/2020 (Ata de Reunião nº 1/2020). 

Art. 3º Publique-se esta portaria no portal do Ministério Público Federal na internet. 

Art. 4º Comunique-se à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Art. 5º Designo a servidora Mariana Pavan Pereira, Assessora Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretária, enquanto 

lotada neste 13º Ofício. 

Art. 6º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 

autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação. 

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

 

HILTON ARAÚJO DE MELO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00003419-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 
 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e 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 (CF, art. 127, caput); 

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

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, caput, II), 

bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos (CF, art. 129, caput, III); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (art. 129, caput, V, da CF/88); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº. 19.000.002032/2019-31, instaurada a partir de memória de reunião na qual foram 

noticiadas possíveis divergências entre indígenas, o Dnit e o consórcio CCM-Ápia, no que diz respeito as obras de manutenção do pavimento da BR-

226, no trecho que corta a Terra Indígena Canabrava, no município de Jenipapo dos Vieiras; 

CONSIDERANDO o histórico de sinistros registrados nas vias da BR 226, no segmento que cruza a Terra Indígena Canabrava e o 

suposto dano ambiental engendrado pela realização de obras na referida rodovia; 

CONSIDERANDO a suposta oferta, por parte de representante do consórcio CCM-Ápia, de execução de lista de demandas dos 

indígenas em troca da autorização para a realização da obra de asfaltamento da BR 226, no segmento que cruza a Terra Indígena Canabrava; 

CONSIDERANDO que o MPF forneceu subsídios à Funai para que esta informasse aos indígenas as demandas coletivas foram 

propostas com vistas à preservação dos direitos indígenas. 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar suposta ausência de consulta prévia e participação 

adequada da população indígena da Terra Indígena Canabrava/Guajajara, no município de Jenipapo dos Vieiras, no que tange às obras de manutenção 

do pavimento da BR-226, de responsabilidade do Dnit e do consórcio CCM-Ápia. 

§ 1º Registre-se como investigados o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o consórcio CCM-Àpia  e 

como interessada a Fundação Nacional do Índio – Funai. 

§ 2º Registre-se como assunto “9989 - Direitos Indígenas” e como grupo temático “6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 

Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 

Aguarde-se a resposta do Coordenação Regional da Funai no Maranhão ao Ofício nº 32/2020-HAM/PR/MA, até o transcurso do 

prazo ali assinado. 

Art. 3º Publique-se esta portaria no portal do Ministério Público Federal na internet. 

Art. 4º Comunique-se à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Art. 5º Designo a servidora Mariana Pavan Pereira, Assessora Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretária, enquanto 

lotada neste 13º Ofício. 

Art. 6º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 

autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação. 

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

HILTON ARAÚJO DE MELO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00003414-2020| 

PORTARIA Nº 7, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e 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 (CF, art. 127, caput); 

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

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, caput, II), 

bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos (CF, art. 129, caput,  III); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (art. 129, caput, V, da CF/88); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº. 1.19.000.002000/2019-35, instaurada a partir de mensagem enviada via WhatsApp, 

por indígenas Krepym Kateje, consistente em vídeo onde indígenas demandam por melhorias nos serviços de saúde indígena na TI Geralda Toco Preto, 

Aldeia Esperança, localizada no Município de Itaipava do Grajaú/MA; 

CONSIDERANDO que a representação noticia ainda a escassez de água, a existência de prejuízos nas plantações e nas criações de 

animais, além de mora na resposta do Distrito Sanitário Especial Indígena no Maranhão - Dsei/MA referente à reivindicações neste órgão protocoladas; 

CONSIDERANDO que  os problemas indicados não foram minimamente detalhados, de modo a não se saber aspectos quanto à 

suposta falta de água, problemas de saúde, quais seriam as deficiências apresentadas, ou mesmo se o Dsei foi devidamente instado para resolver os 

problemas; 

CONSIDERANDO que, instado a complementar a representação, o representante manteve-se inerte; 

CONSIDERANDO que o MPF solicitou informações ao Dsei/MA por intermédio do Ofício nº. 542/2019-HAM/PR/MA, de 10 de 

agosto de 2019, não tendo sido obtida qualquer resposta. 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar supostas deficiências na prestação das ações e 

serviços de saúde indígena e fornecimento de água na TI Geralda Toco Preto, Aldeia Esperança, localizada no Município de Itaipava do Grajaú/MA. 

§ 1º Registre-se como investigada a União e como interessada a Fundação Nacional do Índio – Funai. 

§ 2º Registre-se como assunto “9989 - Direitos Indígenas” e como grupo temático “6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 

Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 

Aguarde-se a resposta do Coordenador do DSEI-MA ao Ofício nº 31/2020-HAM/PR/MA, até o transcurso do prazo ali assinado. 

Art. 3º Publique-se esta portaria no portal do Ministério Público Federal na internet. 

Art. 4º Comunique-se à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Art. 5º Designo a servidora Mariana Pavan Pereira, Assessora Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretária, enquanto 

lotada neste 13º Ofício. 

Art. 6º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 

autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação. 

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

 

HILTON ARAÚJO DE MELO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00002440-2020| 

PORTARIA N° 9, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 

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

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 

CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório nº 1.21.000.000687/2019-16, instaurado a partir de representação 

apresentada por assentado do PA Nazareth, em que noticia suposta inércia do INCRA no tocante ao processamento e manifestação a propósito de pedido 

de regularização de lote no Assetamento Nazareth, no Município de Sidrolândia/MS. 

CONSIDERANDO que, foi encaminho ofício à Superintendência do INCRA/MS para que prestasse esclarecimentos sob os fatos 

narrados e, considerando que a autarquia agrária não apresentou resposta após três reiterações ao expediente; 

CONSIDERANDO, portanto, não haver elementos suficientes a permitir o ajuizamento da ação cabível, a celebração de compromisso 

de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação, sendo necessárias novas diligências, como expedição de requisições de informações ou 

documentos, imprescindíveis para a formação de convicção do signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão; 

CONSIDERANDO o término do prazo a que alude o art. 2º, § 6º, da Resolução CNMP n.º 23/2007; 

CONSIDERANDO que a matéria encontra-se inserida no âmbito da tutela coletiva relativa à legalidade lato sensu dos atos 

administrativos, de atribuição deste 1º Ofício, nos termos do artigo 7º da Resolução CSMPF/RSU nº 30/2019; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, e do art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO, com os seguintes dados: 

Área de Atuação: Cível – Tutela Coletiva 

Grupo Temático: 1ª CCR 
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Tema: Política Fundiária e Reforma Agrária 

Município: Sidrolândia/MS. 

Objeto: “Apurar suposta inércia do INCRA no tocante ao processamento e manifestação a propósito de pedido de regularização de 

lote no Assetamento Nazareth, no Município de Sidrolândia/MS. 

Após os registros de praxe, determino a reiteração ao ofício nº 230/2019/MPF/PR/MS/1º OFÍCIO (reiterado por meio dos ofícios nº 

367, 534 e 613), incluindo-se as advertências de praxe quanto ao descumprimento de requisições ministeriais, com entrega em mãos próprias do 

Superintendente Regional do Incra para apresentação das informações solicitadas. 

 

DANIEL HAILEY SOARES EMILIANO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00002430-2020| 

PORTARIA N° 10, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 

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

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 

CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório nº 1.21.000.001346/2019-68, instaurado a partir de cópia de 

documentação originalmente encartada aos autos do IC 1.21.000.000746/2116-11 em cuja peça de arquivamento determinou-se o desmembramento do 

objeto para que fosse instaurada investigação especialmente voltada para apurar as providências adotadas pela Superintendência do INCRA/MS em 

decorrência da fiscalização ocupacional efetivada em dezembro de 2017 no Projeto de Assentamento Três Corações, em Campo Grande/MS; 

CONSIDERANDO que foi encaminho ofício à Superintendência do INCRA/MS para que prestasse esclarecimentos acerca das 

providências adotadas por ocasião da fiscalização ocupacional efetivada em dezembro de 2017 no Projeto de Assentamento Três Corações; 

CONSIDERANDO que em resposta à requisição ministerial, a autarquia agrária informou que em 2018 a publicação do Decreto 

9.311 dispôs sobre o processo de seleção, permanência e titulação das famílias beneficiarias do PNRA, alterando os encaminhamentos que haviam sido 

adotados após a vistoria de 2017, o que ocasionou a necessidade de nova vistoria ocupacional, a qual não foi realizada em 2019 em decorrência de 

contingenciamento orçamentário; 

CONSIDERANDO que, no final do exercício de 2019 foi publicado o Decreto 10.66, tornando a vistoria ocupacional dispensável, 

em determinados casos, bastando a declaração do beneficiário ou do ocupante, a Superintendência do INCRA/MS informou que envidará esforços para 

a realização de ações que visem a verificação do cumprimento das condições de permanência e regularidade ocupacional no PA Três Corações à luz da 

atual norma, porém ressaltou que a capacidade operacional do órgão encontra-se reduzida; 

CONSIDERANDO, portanto, não haver elementos suficientes a permitir o ajuizamento da ação cabível, a celebração de compromisso 

de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação, sendo necessárias novas diligências, como expedição de requisições de informações ou 

documentos, imprescindíveis para a formação de convicção do signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão; 

CONSIDERANDO o término do prazo a que alude o art. 2º, § 6º, da Resolução CNMP n.º 23/2007; 

CONSIDERANDO que a matéria encontra-se inserida no âmbito da tutela coletiva relativa à legalidade lato sensu dos atos 

administrativos, de atribuição deste 1º Ofício, nos termos do artigo 7º da Resolução CSMPF/RSU nº 30/2019; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, e do art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO, com os seguintes dados: 

Área de Atuação: Cível – Tutela Coletiva 

Grupo Temático: 1ª CCR 

Tema: Política Fundiária e Reforma Agraria 

Município: Campo Grande/MS 

Objeto: Apurar as providências adotadas pela Superintendência do INCRA/MS em decorrência da fiscalização ocupacional efetivada 

em dezembro de 2017 no Projeto de Assentamento Três Corações, em Campo Grande/MS. 

Após os registros de praxe, considerando que a última devolutiva do INCRA/MS ocorreu no presente mês, tratando-se então de 

posicionamento recente, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias, após o qual expeça-se ofício ao INCRA/MS para que informe se foi 

dado início à análise e processamento das instruções processuais relativas à regularidade ocupacional do PA Três Corações e, caso negativo, se há 

previsão para tanto. 

 

DANIEL HAILEY SOARES EMILIANO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00002432-2020| 

PORTARIA N° 11, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 

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

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 

CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório nº 1.21.000.001168/2019-75, instaurado a partir de cópias de 

documentos inclusos no IC n. 1.21.000.002425/2018-13, em cujo despacho (fl. 1-5) determinou-se o desmembramento de parte do objeto para que fosse 

empreendida investigação específica de eventual irregularidade atribuível à Prefeitura de Campo Grande, consistente no atraso da entrega das obras do 

Complexo Atlântico Sul – Etapa A, compreendida no empreendimento de drenagem e pavimentação do Complexo Imbirussu-Segredo, financiada por 

meio do Contrato da Caixa n. 0399935-22; 
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CONSIDERANDO que o lote Atlântico Sul – A teve seu contrato de execução com a empreiteira rescindido e seu projeto submetido 

a alterações técnicas e novos licenciamentos (fl. 4); 

CONSIDERANDO que a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, no Ofício n. 306/2019/SR Mato Grosso do Sul, 

informou quanto a renegociação e prorrogação do contrato de financiamento firmado junto à Prefeitura, estendendo os prazos de execução e desembolso 

até maio de 2021, e que, no Ofício n. 549/2019/SR Mato Grosso do Sul, encaminhou o cronograma de execução físico-financeira da obra em comento; 

CONSIDERANDO que, apesar da manutenção do encargo financeiro federal no lote citado, a obra sofreu postergação do prazo de 

entrega e que, para melhor apuração das providências contratuais tomadas pela Prefeitura, ante eventual desídia do ente municipal, resta pendente o 

acesso aos instrumentos de fiscalização técnica da Caixa, emitidos durante a renegociação contratual, mormente o Parecer Técnico de Reprogramação e 

a Verificação do Resultado do Processo Licitatório (VRPL); 

CONSIDERANDO o término do prazo a que alude o art. 2º, § 6º, da Resolução CNMP n.º 23/2007; 

CONSIDERANDO que a matéria encontra-se inserida no âmbito da tutela coletiva relativa à legalidade lato sensu dos atos 

administrativos, de atribuição deste 1º Ofício, nos termos do artigo 7º da Resolução CSMPF/RSU nº 30/2019; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, e do art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO, com os seguintes dados: 

Área de Atuação: Cível – Tutela Coletiva 

Grupo Temático: 1ª CCR 

Tema: 11989 – Nulidade de Ato Administrativo 

Município: Campo Grande/MS 

Objeto: Apurar eventual irregularidade, atribuível ao ente municipal, consistente no atraso da entrega da obra pertinente ao lote 

Atlântico Sul – Etapa A, compreendido no empreendimento de drenagem e pavimentação do Complexo Imbirussu/Segredo, financiada pelo Contrato da 

Caixa n. 0399935-22, bem como para acompanhar sua execução. 

 

DANIEL HAILEY SOARES EMILIANO 

Procurador da República 

(Em substituição legal) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00002437-2020| 

PORTARIA N° 12, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 

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

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 

CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório nº 1.21.000.001169/2019-10, instaurado a partir de cópias de 

documentos inclusos no IC n. 1.21.000.002425/2018-13, em cujo despacho (fl. 1-5) determinou-se o desmembramento de parte do objeto para que fosse 

empreendida investigação específica de eventual irregularidade atribuível à Prefeitura de Campo Grande, consistente no atraso da entrega dos lotes Nova 

Campo Grande, Vila Nasser – Etapa B e Nova Lima – Etapa B, compreendidos no empreendimento de drenagem e pavimentação do Complexo Imbirussu-

Segredo, financiada por meio do Contrato da Caixa n. 0399935-22; 

CONSIDERANDO que os lotes mencionados tiveram seus contratos de execução com a empreiteira rescindidos e seus projetos 

submetidos a alterações técnicas e novos licenciamentos (fl. 4); 

CONSIDERANDO que a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, no Ofício n. 306/2019/SR Mato Grosso do Sul, 

informou quanto a renegociação e prorrogação do contrato de financiamento firmado junto à Prefeitura, estendendo os prazos de execução e desembolso 

até maio de 2021, e que, no Ofício n. 549/2019/SR Mato Grosso do Sul, encaminhou o cronograma de execução físico-financeira da obra em comento; 

CONSIDERANDO que, apesar da manutenção do encargo financeiro federal nos lotes citados, as obras sofreram postergação dos 

prazos de entrega e que, para melhor apuração das providências contratuais tomadas pela Prefeitura, ante eventual desídia do ente municipal, resta 

pendente o acesso aos instrumentos de fiscalização técnica da Caixa, emitidos durante a renegociação contratual, mormente o Parecer Técnico de 

Reprogramação e a Verificação do Resultado do Processo Licitatório (VRPL); 

CONSIDERANDO o término do prazo a que alude o art. 2º, § 6º, da Resolução CNMP n.º 23/2007; 

CONSIDERANDO que a matéria encontra-se inserida no âmbito da tutela coletiva relativa à legalidade lato sensu dos atos 

administrativos, de atribuição deste 1º Ofício, nos termos do artigo 7º da Resolução CSMPF/RSU nº 30/2019; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, e do art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO, com os seguintes dados: 

Área de Atuação: Cível – Tutela Coletiva 

Grupo Temático: 1ª CCR 

Tema: 11989 – Nulidade de Ato Administrativo 

Município: Campo Grande/MS. 

Objeto: Apurar eventual irregularidade, atribuível ao ente municipal, consistente no atraso da entrega das obras pertinentes aos lotes 

Nova Campo Grande, Vila Nasser – Etapa B e Nova Lima – Etapa B, compreendidos no empreendimento de drenagem e pavimentação do Complexo 

Imbirussu/Segredo, financiada pelo Contrato da Caixa n. 0399935-22, bem como para acompanhar sua execução. 

 

DANIEL HAILEY SOARES EMILIANO 

Procurador da República 

(Em substituição legal) 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-GVS-MG-00000462-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas 

pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

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

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 

medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem a 

titularidade da promoção do inquérito civil e, ainda que não de forma exclusiva, da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 

8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõe o artigo 2º, §7º, e artigo 5º da Resolução nº 

87/2006 do CSMPF; 

RESOLVE instaurar o INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.009.000436/2018-33, fruto de conversão do procedimento preparatório de mesmo 

número, para acompanhar a restauração e manutenção do trecho da BR-259 dentro da cidade de Aimorés - MG por parte do DNIT. 

Remeta-se cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação, bem como proceda-se com os demais registros de praxe. 

 

LILIAN MIRANDA MACHADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00000781-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2020 

 

Ref. Procedimento Preparatório - PP nº 1.22.005.000120/2019-62. Objeto: Apurar 

supostas irregularidades na destinação de cargos de gerente de Unidade Básica de 

Saúde - UBS a correligionários políticos do prefeito de Francisco Sá/MG. Câmara: 

5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República titular do 3º Ofício da Procuradoria da República no 

Município de Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo 

artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO a representação noticiando que o prefeito de Francisco Sá/MG, visando empregar correligionários políticos, 

alterou a Lei municipal nº 1.498/2014, modificando seu art. 5°, que dispunha sobre o cargo de gerente de Unidade Básica de Saúde - UBS, a fim de 

rebaixar o grau de escolaridade para o cargo, que antes deveria ser ocupado por profissional com nível superior, para nível fundamental; 

CONSIDERANDO que, em decorrência dessa alteração, a administração municipal teria nomeado um porteiro e uma costureira para 

o cargo de gerente de UBS, sem experiência para estar no cargo de gerência; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde editou a Portaria n. 1808/18, que teria "revogado" tacitamente a lei municipal, uma 

vez que condiciona o recebimento do incentivo financeiro mensal para o custeio da Gerência da Atenção Básica a pessoas com nível superior para 

ocupação do cargo de gerente de UBS; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 

de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 

que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 

prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos no presente procedimento preparatório não são suficientes 

para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 

Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento em epígrafe, com a finalidade de subsidiar futura adoção 

das medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento, ampliação ou desmembramento do feito. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, incluindo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 

SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 

Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2010. 

Designo o Técnico de Apoio ao Gabinete deste Ofício nesta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariar o presente 

inquérito civil. 

Após as providências acima arroladas, tendo em vista que ainda não decorreu o prazo fixado para resposta ao ofício n. 1640/2019 - 

MPF/PRMMOC/GAB/MMC, acautelem-se os autos na SUBJUR até o decurso do respectivo prazo. 

Vencido o prazo sem resposta, reitere-se o ofício mencionado. 

Montes Claros/MG, 03 de fevereiro de 2020. 

 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00000782-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 

 

Procedimento Preparatório - PP nº 1.22.005.000107/2019-11. Objeto: Apurar 

suposta ausência de profissional técnico de nível superior (Médico Perito) na 

Agência da Previdência Social localizada no município de Itamarandiba/MG. 

Câmara: 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República titular do 3º Ofício da Procuradoria da República no 

Município de Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo 

artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO a notícia no sentido de que a agência da Previdência Social de Itamarandiba/MG não conta com o serviço de 

médico perito há pelo menos 02 anos, levando os usuários do serviço a se deslocarem para outros municípios vizinhos, gerando diversos transtornos e 

custos; 

CONSIDERANDO que a agência local do INSS possui uma demanda de aproximadamente 120 (cento e vinte) perícias mensais e 

que, como não há auxílio de custo para ressarcir os gastos dos usuários com os deslocamentos, a população estaria sendo prejudicada, bem como o 

município, que vem custeando essa demanda de transporte público para os beneficiários em situação de vulnerabilidade social; 

CONSIDERANDO que, em razão da impossibilidade da realização da perícia naquela agência, as perícias são realizadas no município 

de Diamantina/MG (90%), que fica a cerca de 180km de Itamarandiba/MG, ou no município de Capelinha/MG, que fica a cerca de 55km do município, 

mas não possui ligação asfáltica ou maiores opções de transporte; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 

de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 

que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 

prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos no presente procedimento preparatório não são suficientes 

para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 

Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento em epígrafe, com a finalidade de subsidiar futura adoção 

das medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento, ampliação ou desmembramento do feito. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, incluindo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 

SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 

Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2010. 

Designo o Técnico de Apoio ao Gabinete deste Ofício nesta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariar o presente 

inquérito civil. 

Após, considerando-se que no município de Diamantina há 03 (três) peritos lotados, bem como na APS de Curvelo 04 (quatro) peritos, 

o que permitiria um revezamento entre eles até a APS de Itamarandiba/MG para suprir a falta de perito médico naquela localidade, determino que se 

oficiem: 

a) ao titular responsável pela APS Itamarandiba/MG, com cópia desta portaria e de f. 16-17, para que informe, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se após a remoção do único médico perito da agência para a APS de Diamantina/MG, em junho de 2016, houve algum reforço de médico perito na 

APS Itamarandiba, bem como para que encaminhe eventual cópia do termo/documento em que foi acordado que, após a remoção do perito para 

Diamantina, a APS Itamarandiba receberia reforços periodicamente para atender as demandas periciais; 

b) à Subsecretaria da Perícia Médica Federal, com cópia desta portaria e de f. 44-47, para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a possibilidade de colaboração esporádica de um dos peritos lotados nas APS de Diamantina ou APS Curvelo, para o suprimento da vaga de médico 

perito na APS de Itamarandiba/MG, a fim de permitir o atendimento das demandas periciais naquela localidade. 

Atendidas as determinações acima, acautelem-se os autos na SUBJUR até a apresentação das respostas ou a certificação do decurso 

do prazo. Após, conclusos. 

 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00000463-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Ref. nºPRM-TUU-PA-00000412/2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com 

base nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar nº. 75/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007 

e da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

CONSIDERANDO o permissivo legal previsto no art. 2º da Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do MPF e nos art. 2º e 3º 

da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar a ausência de execução da condicionante relacionada ao "Projeto Ipirá", bem como sobre 

a aplicação das verbas do convênio nº 01/2019; 
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RESOLVE INSTAURAR o presente procedimento extrajudicial, no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, INQUÉRITO 

CIVIL com o seguinte objeto: "Apurar a ausência de execução da condicionante prevista na licença de operação ambiental das eclusas de Tucuruí 

relacionada ao "Projeto Ipirá" (Parque Aquícola Breu III), atualmente de responsabilidade do DNIT, bem como verificar a correta aplicação das verbas 

referentes ao convênio nº 01/2009, envolvendo a Eletronorte". 

Após autuação e registros de praxe, proceda-se à publicação e à comunicação desta instauração à 4ª 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. 

Cumpra-se. 

 

NICOLE CAMPOS COSTA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-MO-PB-00000328-2020| 

PORTARIA Nº 3, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, "b", e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 

c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados se insere no rol de atribuições do Ministério Público 

Federal; 

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

e) considerando o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

f) considerando os elementos constantes nos autos administrativos abaixo identificados; 

Converte o Procedimento Preparatório Nº 1.24.004.000055/2019-19 em Inquérito Civil - IC, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010: "Apurar representação em face do ex-prefeito do município 

de Caraúbas/PB, por supostas irregularidades na execução da Obra ID nº 1008254 - PAC2 que tem por objeto a construção de quadra escolar coberta". 

Determina inicialmente a adoção das seguintes providências: 

I) Registro e autuação da presente portaria; 

II) Comunicação à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 

conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução CSMPF 

nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011; 

III) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, 

e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010; 

IV) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

JANAINA ANDRADE DE SOUSA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00000688-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 27 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

e) considerando a presente NF instaurada a partir de desmembramento do Procedimento Administrativo n. 1.24.003.000163/2018-

11, em curso no 1º Ofício desta PRM Patos. 

Converta-se a Notícia de Fato nº 1.24.003.000281/2019-00, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

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

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

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 

 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00000689-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 28 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 
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e) considerando a presente NF instaurada a partir de desmembramento do Procedimento Administrativo n. 1.24.003.000163/2018-

11, em curso no 1º Ofício desta PRM Patos. 

Converta-se a Notícia de Fato nº 1.24.003.000270/2019-11, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

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

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

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 

 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00000690-2020| 

PORTARIA N° 7, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 
 

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

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

e) considerando a presente NF instaurada a partir de desmembramento do Procedimento Administrativo n. 1.24.003.000163/2018-

11, em curso no 1º Ofício desta PRM Patos. 

Converta-se a Notícia de Fato nº 1.24.003.000273/2019-55, em INQUÉRITO CIVIL, corrigindo-se o objeto para “apurar as causas 

da paralisação das obras decorrentes do Convênio SIAFI nº 773771/2012, celebrado com o Ministério da Cultura e o município de Patos-PB, para 

construção do Teatro Municipal”, a fim da 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. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 
 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00000691-2020| 

PORTARIA Nº 8, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 
 

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

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

e) considerando a presente NF instaurada a partir de desmembramento do Procedimento Administrativo n. 1.24.003.000163/2018-

11, em curso no 1º Ofício desta PRM Patos. 

Converta-se a Notícia de Fato nº 1.24.003.000274/2019-08, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

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

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

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 
 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00000692-2020| 

PORTARIA Nº 9, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 
 

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

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

e) considerando a presente NF instaurada a partir de desmembramento do Procedimento Administrativo n. 1.24.003.000163/2018-

11, em curso no 1º Ofício desta PRM Patos. 

Converta-se a Notícia de Fato nº 1.24.003.000277/2019-33, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

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

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

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 
 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00000693-2020| 

PORTARIA Nº 10, DE 29 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

e) considerando a presente NF instaurada a partir de desmembramento do Procedimento Administrativo n. 1.24.003.000163/2018-

11, em curso no 1º Ofício desta PRM Patos. 

Converta-se a Notícia de Fato nº 1.24.003.000279/2019-22, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

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

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

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 

  

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00003231-2020| 

PORTARIA Nº 17, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

 

Referência: PP nº 1.24.000.000475/2019-27 

 

O Procurador da República Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto, lotado na Procuradoria da República no Estado da Paraíba, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 

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

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento extrajudicial  acima identificado em Inquérito Civil - IC, no 

intuito de apurar irregularidades na execução do Termo de Compromisso PAC nº 207667/2013-PAC2, celebrado entre o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB para a construção de quadra escolar, no valor de R$ 503.114,55, com 

recursos oriundos do Programa de Trabalho nº 12.368.2030.12KV.0001 - Educação Básica/Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares 

no período de janeiro/2015 a junho/2016. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

I. Solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 

II. Cumpra-se do despacho nº 642/2020; 

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

nº 23/2007 e art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

 

SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PRA-PR-00000373-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2020 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.25.011.000113/2019-70 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento na Constituição 

Federal, art. 127, caput, e 129, inciso III, na LC 75/1993, art. 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alínea “b”, inciso V, alínea “b”, e art. 6º, inciso VII, alínea 

“b”, na Lei n.º 7.347/1985, art. 8º, §1º, bem assim, na Resolução CSMPF nº 87, de 3 de agosto de 2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 121, de 1º 

de dezembro de 2011, e na Resolução CNMP nº 23, de 17 de dezembro de 2007; 

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

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

o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 

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

CONSIDERANDO as informações colhidas até o presente momento neste procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO que não foi possível concluir-se pelo arquivamento do presente; 

RESOLVE converter o presente procedimento em inquérito civil para apurar as eventuais irregularidades objeto da investigação em 

curso, para tanto determinando: 

a) Autue-se o presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Vincule-se à  1ª CCR à qual já se encontra vinculado o procedimento 

preparatório; Tema: “11815 - Transporte Rodoviário (Transporte Terrestre/Contratos de Consumo/DIREITO DO CONSUMIDOR), 10076 - Transporte 

Terrestre (Concessão / Permissão / Autorização/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); c) 

Mantenha-se cadastrado sob o assunto:  Apurar a criação de via/acesso clandestino em ponto de contato da Estrada Caraná com na BR-376, por pessoas 

não identificadas, no município de Marialva/PR. d) Mantenham-se as partes atuais: ORIGINADOR - PRM-PARANAVAI - PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI-PR e) Comunique-se à E. 1ª CCR/MPF acerca da instauração do presente, caso necessário, devendo-

se informar o número, assunto e interessados; f) Publique-se cópia desta portaria em local próprio desta PRM/PVAI; g) Diligencie a Secretaria de Tutela 

deste gabinete no sentido de fazer cumprir o presente; h) Após, as diligências de conversão, venham conclusos para deliberações. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PRA-PR-00000385-2020| 

PORTARIA N° 3, DE 28 DE JANEIRO DE 2020 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.25.011.000100/2019-09 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento na Constituição 

Federal, art. 127, caput, e 129, inciso III, na LC 75/1993, art. 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alínea “b”, inciso V, alínea “b”, e art. 6º, inciso VII, alínea 

“b”, na Lei n.º 7.347/1985, art. 8º, §1º, bem assim, na Resolução CSMPF nº 87, de 3 de agosto de 2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 121, de 1º 

de dezembro de 2011, e na Resolução CNMP nº 23, de 17 de dezembro de 2007; 

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

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

o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 

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

CONSIDERANDO as informações colhidas até o presente momento neste procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO que não foi possível concluir-se pelo arquivamento do presente; 

RESOLVE converter o presente procedimento em inquérito civil para apurar as eventuais irregularidades objeto da investigação em 

curso, para tanto determinando: 

a) Autue-se o presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Vincule-se à  1ª CCR à qual já se encontra vinculado o procedimento 

preparatório; Tema: 9596 - Prestação de Serviços (Espécies de Contratos/Obrigações/DIREITO CIVIL; c) Mantenha-se cadastrado sob o assunto: 

"Noticia a ocorrência, em tese, de concessão irregular de alvarás e de crimes contra a ordem econômica e tributária, praticadas por suposta empresas 

clandestinas do ramo de segurança no município de Paranavaí/PR"; d) Mantenham-se as partes atuais: INTERESSADO - RAPHAEL DE OLIVEIRA 

RIBEIRO e) Comunique-se à E. 1ª CCR/MPF acerca da instauração do presente, caso necessário, devendo-se informar o número, assunto e interessados; 

f) Publique-se cópia desta portaria em local próprio desta PRM/PVAI; g) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no sentido de fazer cumprir o 

presente; h) Após, as diligências de conversão, venham conclusos para deliberações. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00000485-2020| 

PORTARIA N° 39, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

 

PP nº 1.26.002.000047/2019-18. Apurar supostas irregularidades na terceirização 

de serviços públicos de saúde por meio da contratação da OSCIP INSTITUTO 

DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CNPJ N° 10.443.512/0001-86) pela 

prefeitura de Jurema/PE, nos exercícios financeiros de 2017/2018. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO o prazo de tramitação atribuído como procedimeto preparatório e a necessidade de colheita de maiores elementos 

de informação; 

RESOLVE: 

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

Apurar supostas irregularidades na terceirização de serviços públicos de saúde por meio da contratação da OSCIP INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO (CNPJ N° 10.443.512/0001-86) pela prefeitura de Jurema/PE, nos exercícios financeiros de 2017/2018. 

A fim de realizar a colheita de outros elementos para a melhor análise da questão, determino que se cumpra a diligência do Despacho 

Cível n. PRM-CRU-PE-00006214/2019, qual seja: 

- Oficie-se a Prefeitura do Município de Jurema para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se a OSCIP Instituto de 

Desenvolvimento Humano (CNPJ N° 10.443.512/0001-86) permanece prestando serviços ao Município, bem como se houve aditamento(s) ao contrato, 

se há participação do Conselho Municipal de Saúde e a qual a forma de fiscalização. 

- Oficie-se ao Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, solicitando que informe, preferencialmente no prazo de 15 

dias, se tem notícia de irregularidade relacionada à atuação da referida OSCIP no município de JUREMA ou em outros municípios do Estado de 

Pernambuco. 
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Remeta-se esta portaria e os documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado 

à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00000483-2020| 

PORTARIA Nº 40, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019 

 

PP nº 1.26.002.000257/2018-17. Apurar supostas irregularidades na aplicação dos 

recursos oriundos do Convênio n° 657013/2009 celebrado entre o Ministério da 

Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o 

Município de Cumaru/PE, na gestão do então Prefeito Eduardo Gonçalves Tabosa 

Júnior, cujo objeto é "657013 - ESPAÇOEDUCATIVO URBANO II - 06 SALAS 

- CONSTRUÇÃO". 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO o prazo de tramitação atribuído como procedimento preparatório e a necessidade de colheita de maiores elementos 

de informação; 

RESOLVE: 

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

Apurar supostas irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do Convênio n° 657013/2009 celebrado entre o Ministério da 

Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Cumaru/PE, na gestão do então Prefeito Eduardo Gonçalves 

Tabosa Júnior, cujoobjeto é "657013 – ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II - 06 SALAS - CONSTRUÇÃO". 

A fim de realizar a colheita de outros elementos para a melhor análise da questão, determino que se cumpra a diligência do Despacho 

Cível n. PRM-CRU-PE-00006280/2019, qual seja: 

- Oficie-se ao TCU para que informe se houve instauração de Tomada de Contas Especial referente ao Convênio n° 657013/2009 

(SIAFI 654832) celebrado entre o FNDE e o Município de Cumaru. Deve o TCU encaminhar informações e documentos que possua a fim de instruir a 

presente apuração. 

Remeta-se esta portaria e os documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado 

à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00000484-2020| 

PORTARIA Nº 42, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019 

 

PP nº 1.26.002.000043/2019-21. Apurar suposta inexecução total do objeto do 

Contrato de Repasse n° 213.511-70/2006 (SIAFI 581448), firmado entre o 

Ministério das Cidades e a Prefeitura de Bezerros/ E para construção e 

urbanização do canal do bairro do Salgado do citado Município. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO o prazo de tramitação atribuído como procedimento preparatório e a necessidade de colheita de maiores elementos 

de informação; 
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RESOLVE: 

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

Apurar suposta inexecução total do objeto do Contrato de Repasse n° 213.511-70/2006 (SIAFI 581448), firmado entre o Ministério 

das Cidades e a Prefeitura de Bezerros/ E para construção e urbanização do canal do bairro do Salgado do citado Município. 

A fim de realizar a colheita de outros elementos para a melhor análise da questão, determino que se cumpra a diligência do Despacho 

Cível n. PRM-CRU-PE-00006325/2019, qual seja: 

- Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que encaminhe a documentação referente ao Contrato de Repasse n° 213.511-70/2006 

(SIAFI 581448), firmado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Bezerros/ E para construção e urbanização do canal do bairro do Salgado do 

citado Município. 

Remeta-se esta portaria e os documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado 

à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00000487-2020| 

PORTARIA Nº 46, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 

 

PP nº 1.26.002.000070/2019-02. Apurar suposta improbidade administrativa 

consistente nos indícios de sonegação de contribuição previdenciária no âmbito 

do Município de Brejo da Madre de Deus/PE, no exercício financeiro de 2014, 

conforme Processo Administrativo Fiscal n° 10435.729078/2018-87 da Delegacia 

da Receita Federal do Brasil em Caruaru/PE. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessárias a sua garantia. 

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

RESOLVE: 

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

Apurar suposta improbidade administrativa consistente nos indícios de sonegação de contribuição previdenciária no âmbito do 

Município de Brejo da Madre de Deus/PE, no exercício financeiro de 2014, conforme Processo Administrativo Fiscal n° 10435.729078/2018-87 da 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru/PE. 

Após, cumpra-se a seguinte diligência: 

- Oficie-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru/PE para que encaminhe informações atualizadas e detalhadas, 

inclusive sobre eventual pagamento integral dos créditos tributários representados e encaminhados através do Ofício n. 113/2019/DPF/CRU/PE/GAB. 

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

Publique-se. Cumpra-se. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00000464-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2, DE 27 DE JANEIRO DE 2020 

 

IC Nº 1.26.002.000065/2012-15. APURAÇÃO DE MEDIDAS DE GARANTIA 

DE ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIAS DOS CORREIOS, AGÊNCIAS DA 

CAIXA E LOTÉRICAS. MEDIDAS DEVIDAS EM CURSO PELOS 

RESPONSÁVEIS. PROCEDIMENTO ANTIGO. DESNECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO. 

 

Trata-se de Inquérito Civil que tem como escopo acompanhar a adaptação das agências lotéricas e agências dos Correios nas cidades 

relacionadas à esfera de atribuição desta PRM, de modo a garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida. 

O procedimento se originou do IC 1.26.000.000721/2011-19 da PRPE, instaurado a partir de provocação do CNMP, para que fosse 

verificada a possibilidade de Convênio com o CREA-PE, a fim de tornar adpatáveis agências lotéricas e agências dos CORREIOS em Pernambuco. 

Como providência instrutória inicial, ainda no IC 1.26.000.000721/2011-19, a PRPE expediu ofício ao CREA/PE para que se 

manifestasse acerca da possibilidade de ser firmar convênio ou termo de cooperação com o objetivo de fiscalizar as instalações físicas desses 

estabelecimentos (fl. 43). 

Em resposta, o CREA/PE comunicou que essa fiscalização foge das suas atribuições, tendo em vista que cuida apenas da habilitação 

e da ética profissional (f. 34). 
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Após tal posicionamento, foram buscadas informações com a CAIXA e CORREIOS, sendo encaminhado cópia do procedimento às 

PRMs do Estado de Pernambuco para medidas cabíveis, dada a difusão das agências lotéricas e dos Correios sem as devidas adaptações de acessibilidade. 

Com o trâmite já no âmbito de procedimento na PRM CARUARU, as informações colhidas demonstram a paulatina adequação por 

parte dos Correios (fls. 246/247). 

Além disso, diligenciou-se junto ao CREA para que fosse informado ao MPF a existência de registros de atividades, no âmbito de 

cidades de atribuição desta PRM, consistente na adequação de prédios e casas lotéricas. 

O CREA, então, solicitou que lhe fosse informado (fl. 252) o endereço das casas lotéricas e Agências dos Correios da Região, bem 

como o período de pesquisa. 

Assim, em despacho de 19/10/2015, determinou-se o seguinte: 

Oficie-se à Diretoria Regional dos Correios em Pernambuco, informando as cidades de atribuição desta PRM, para que apresente 

informações atualizadas em relação às Agências dos Correios localizadas nessas cidades no que se refere ao cumprimento das normas de acessibilidade 

para portadores de necessidades especiais e para pessoas com mobilidade reduzida. Deve, ainda, tal empresa informar o endereço de cada agência 

localizada nas cidades de atribuição do MPF em Caruaru/PE. 

Oficie-se à CAIXA para que informe sobre a situação informações atualizadas em relação às Agências Lotéricas localizadas nessas 

cidades no que se refere ao cumprimento das normas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais e para pessoas com mobilidade reduzida.  

Deve, ainda, tal empresa informar o endereço de cada agência lotérica localizada nas cidades de atribuição do MPF em Caruaru/PE. 

Com as respostas, oficie-se ao CREA com os dados solicitados às fls. 252. 

Os Correios destacaram, em resposta do dia 20/09/2016 (fls.  270/272), que as agências de Agrestina, Belo Jardim, Camocim do São 

Félix, Caruaru, Casinhas, Cumaru, Cupira, Gravatá, Orobó, Panelas, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, são Caetano, Tacaimbo e 

Taquaritinga do Norte, já dispõem de acesso aos portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida, seja através de rampa ou porque a entrada 

está nivelada ao piso da calçada. Em relação às demais cidades, informou que estavam em desenvolvimento os projetos para futuras contratações entre 

os exercícios de 2017 e 2019. 

A CAIXA, por sua vez, informou (fls. 277) informou, em 21/09/2016, sobre a situação de acessibilidade nas Unidades Lotéricas 

instaladas, registrando que notificou as lotéricas para providências necessárias ao atendimento dos quesitos de acessibilidade. A CAIXA, nesse sentido, 

encaminhou relação (fls. 278/279) na qual destaca apenas 3 lotéricas com rampa inadequada, encontrando-se as demais com acessibilidade adequada. 

No Despacho Cível nº 56/2018 (fls. 286-287), destacou-se que os Correios e a Caixa estão adotando esforços para conferir 

acessibilidade adequada às agências dos Correios e Agências Lotéricas da área de atribuição do MPF em Caruaru/PE. Entretanto, diante da antiguidade 

das informações, determinou-se o seguinte: 

- Oficie-se à Gerencia de Engenharia dos Correios em pernambuco, com a relação de cidades de atribuição desta PRM, para que 

apresente informações atualizadas em relação às Agências dos Correios localizadas nessas cidades no que se refere ao cumprimento das normas de 

acessibilidade para portadores de necessidades especiais e para pessoas com mobilidade reduzida, inclusive em relação a banheiros acessíveis. Deve 

apresentar cronograma de adaptações em relação a eventuais agências que ainda não cumpram as regras de acessibilidade. 

-Oficie-se à Superintendência Regional Centro Oeste de Pernambuco para que encaminhe informações atualizadas em relação às 

Agências Lotéricas de fls. 277/279 no que se refere ao cumprimento das normas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais e para 

pessoas com mobilidade reduzida. Deve apontar quais providência foram tomadas em relação a eventuais lotéricas que não realizaram as adaptações 

necessárias. 

-Reitere-se ofício de fl. 250, com cópia de fl. 252, de fls. 274/276 e de fls. 277/279; 

A Caixa Econômica Federal, os Correios e o CREA/PE responderam às solicitações deste Parquet Federal. 

Em resposta, a Caixa informou que Superintendência de Recife promoveu reunião com o Sindicato dos Empresários Lotéricos de 

Pernambuco, com o objetivo de estabelecer estratégias de adequação em toda a rede estadual, e que o Sindicato, por sua vez, realizou uma assembleia 

em 31/01/2018, oportunidade em que ficou estabelecido o prazo de 01 (um) ano para a conclusão das adequações, a partir daquela data (fl. 292). 

Ademais, informou, ainda, que as 66 Unidades Lotéricas sob a atribuição da PRM Caruaru possuem rampa e piso tátil. No entanto, 

apenas 03 (três) estariam de acordo com a NBR 9050, sendo que 46 delas estão irregulares, sendo necessário realizar vistoria em mais 17 unidades (fls. 

292). Encaminhou planilha em anexo contendo informações sobre cada unidade. 

A partir dessa tabela, verifica-se que apenas as lotéricas localizadas na Av. Leão Dourado, nº 1248, Caiuca (Caruaru Loterias), na 

Rodovia BR 104, s/n, Nova Caruaru (Polo da Sorte) e na Rua do Vassoural, nº 148, Vassoural (A Fortuna Loterias), todas em Caruaru/PE, possuem 

rampa e piso tátil de acordo com a NBR 9050. 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA/PE, encaminhou as informações sobre a identificação e 

endereço dos engenheiros B. H de O. L e F. De A. L., que se encontram às fls. 303-306. 

Os Correios, por sua vez, informaram que as agências não apresentam dificuldade de acesso às pessoas com necessidades especiais 

ou mobilidade reduzida, exceto a Agência de Chã Grande. Ademais, está em andamento projeto de revisão dos canais de atendimento dos Correios, que 

resultará em possível realocação ou fechamento de agências, e que o cronograma para implantação de acessibilidade deverá ser revisto e adaptado a essa 

nova realidade, de modo que a conclusão do plano de implantação desse canais seria setembro de 2018. 

Encaminharam, ainda, planilha contendo informações sobre as 36 agências que estão na região de atribuição desta PRM. A partir 

dessa planilha, verifica-se que todas as agências possuem rampa de acesso às pessoas com necessidades especiais, no entanto, apenas as AC Caruaru e 

AC Gravatá, possuem rampa, WC acessível e mobiliário ergonômico. 

Como a Caixa informou que as lotéricas realizariam todas as adaptações necessárias até 31/01/2019, e os Correios informou que o 

cronograma para implantação de acessibilidade estaria finalizado até setembro do ano corrente, necessária a obtenção de novas informações com as 

unidades, entendeu-se, no Despacho Cível 178/2018, pela necessidade de manutenção do presente feito. 

Determinou-se, então, o seguinte: 

- Oficie-se à Gerencia de Engenharia dos Correios em pernambuco, com a relação de cidades de atribuição desta PRM, para que, no 

prazo de 60 dias, apresente informações atualizadas em relação às Agências dos Correios localizadas nessas cidades no que se refere ao cumprimento 

das normas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais e para pessoas com mobilidade reduzida, inclusive em relação a banheiros 

acessíveis. Deve apresentar cronograma de adaptações em relação a agências que ainda não cumpram as regras de acessibilidade. 

-Oficie-se à Superintendência Regional Centro Oeste de Pernambuco para que, no prazo de 90 dias, encaminhe informações 

atualizadas em relação às Agências Lotéricas que estão na área de atribuição desta PRM Caruaru (fls. 293-294) no que se refere ao cumprimento das 

normas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais e para pessoas com mobilidade reduzida, inclusive em relação a banheiros acessíveis. 
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Deve apontar quais providência foram tomadas em relação a eventuais lotéricas que não realizaram as adaptações necessárias, considerando o prazo para 

conclusão das adaptações estabelecido pelo Sindicato dos Empresários Lotéricos, ou seja, 31/01/2019. 

Em resposta, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos informou que firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com o 

Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, se comprometendo a implantar acessibilidade em 100% das suas 

unidades de atendimento. 

A Caixa Econômica Federal, por outro lado, informou que iria realizar nova vistoria nas unidades lotéricas, por meio da empresa HIH 

Engenharia e Consultoria, para verificar se as adequações foram devidamente realizadas. Informou ainda que, recebidos os novos laudos, as unidades 

lotéricas não adequadas receberiam "aviso de irregularidade", com prazo de 30 dias para a correção, a qual deverá ser comprovada mediante apresentação 

de laudo de engenheiro ou arquiteto, atestando a adequação à Norma de Acessibilidade. 

Findo o prazo de 30 dias e permanecendo a pendência, seria emitido "comunicado de penalidade", com pontuação, cobrança de multa 

e, como medida de sobreaviso, paralisação das atividades por tempo indeterminado. 

Diante disso, no Despacho Saneador de fls. 334/336, foi destacado e determinado o seguinte: 

Analisando o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre os Correios e a PFDC, verifica-se que a empresa pública se 

comprometeu a promover todas as medidas de acessibilidade descritas na Cláusula Terceira do TAC, quais sejam: 

a) disponibilização de rampas ou equipamentos deslocamento vertical para acesso às suas agência próprias em que não seja possível 

o acesso em nível; 

b) instalação de piso tátil direcional e de alerta no hall público; 

c) instalação de pelo menos um módulo/balcão de atendimento acessível para usuários: de cadeira de rodas; 

d) instalação da sinalização de acessibilidade (SIA - Símbolo Internacional de Acesso) nos módulos/balcões de atendimento acessíveis 

e nas fachadas das agências próprias; 

e) instalação de assentos preferenciais/devidamente sinalizados; 

f) capacitação de pelo menos uma pessoa na dependência para atendimento na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, na forma do 

Decreto nº 5.296/2004; 

g) capacitação de pelo menos uma pessoa na dependência para atendimento de pessoas com deficiência, conforme os arts. 1°, caput 

e 2°, ambos da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/15), ou mobilidade reduzida, conforme art. 3°, inciso IX, da referida lei; 

h) adaptações razoáveis no ambiente interno de trabalho das suas agências próprias, conforme o art. 37, caput, da Lei Brasileira de 

Inclusão (Lei nº 13.146/15). [incluindo a adaptação de pelo menos um banheiro por agência, conforme Cláusula Quinta. 

Com efeito, verifica-se que as obras de acessibilidade cuja execução é objeto deste procedimento em relação às Agencias dos Correios 

na área de atribuição desta Procuradoria da República foram incluídas no Termo de Ajustamento de Conduta acima referido. 

Ademais, o referido TAC estabeleceu multa diária o valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso e por item não implantado, conforme 

parágrafos Sexto e Sétimo, da 

Cláusula Oitava, do documento acima descrito. 

Por outro lado, verifica-se que a CEF informou que seriam realizadas novas vistorias nas unidades lotéricas para verificar se as 

adequações foram devidamente realizadas. 

Verifica-se, assim, a necessidade de manutenção do presente feito, mesmo se tratando de inquérito civil antigo, tendo em vista que 

tanto os Correios, quanto a Caixa estão empreendendo esforços para adaptar suas agências às normas de acessibilidade, informando prazos para 

finalização dessas adaptações. 

Desse modo, considerando o tempo decorrido desde a última informação prestada pela CAIXA (04/02/19), determino o seguinte: 

-Oficie-se à Superintendência Regional Centro Oeste de Pernambuco para que, no prazo de 90 dias, encaminhe informações 

atualizadas em relação às Agências Lotéricas que estão na área de atribuição desta PRM Caruaru (fls. 293-294) no que se refere ao cumprimento das 

normas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais e para pessoas com mobilidade reduzida, inclusive em relação a banheiros acessíveis. 

Deve apontar quais providência foram tomadas em relação a eventuais lotéricas que não realizaram as adaptações necessárias, considerando o prazo para 

conclusão das adaptações estabelecido pelo Sindicato dos Empresários Lotéricos, ou seja, 31/01/2019. 

Todas as informações prestadas devem ser acompanhadas por documentos comprobatórios 

- Oficie-se à Gerencia de Engenharia dos Correios em 

Pernambuco, com a relação de cidades de atribuição desta PRM, para que, no prazo de 90 dias, apresente informações atualizadas em 

relação às Agências dos Correios localizadas nessas cidades no que se refere ao cumprimento das normas de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais e para pessoas com mobilidade reduzida, inclusive em a banheiros acessíveis. Deve, ainda, destacar e encaminhar documentação 

comprobatória demonstrando que vem cumprindo o convencionado no TAC firmado pelos Correios com a PFDC. 

Expedidos os ofícios (fls. 337/338), os Correios apresentaram resposta (fl. 339) com o seguinte teor: 

A CAIXA, por sua vez, apresentou resposta de fl. 344, apontando o seguinte: 

Junto a sua manifestação, a CAIXA encaminhou cópia de resposta (fls. 342/343) encaminhada ao procedimento de nº 

1.26.000.002142/2015-34, do dia 10/12/2019, no qual destaca que a CAIXA, pela empresa MEZA ENGENHARIA vistoriou 194 das 432 lotéricas do 

Estado, das quais 93 encontram-se adequadas às normas de acessibilidade, restando 238 a serem vistoriadas. 

Quanto à aplicação de penalidades, a CAIXA informou que, para não comprometer o atendimento de grande parte da rede, as sanções 

administrativas por inadequações serão aplicadas apenas a partir de janeiro de 2021, quando encerra a fase de vistoria ora em curso. 

Procedimento devidamente relatado, passo ao encaminhamento necessário. 

O que se verifica é a existência de Inquérito Civil antigo, com  cerca de 8 anos de tramitação, com o escopo de garantir acessibilidade 

aos portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida em Agências Lotéricas e Agências dos Correios do Estado de Pernambuco, na área de 

atribuição da PRM Caruaru-PE. 

Nesse sentido, a apuração revelou que avanços foram realizados tanto em relação a providências tomadas pela CAIXA no âmbito das 

lotéricas, quanto em relação às medidas que passaram a ser adotadas pelos Correios. Observou-se, ainda, por outro lado, que restam diversas agências 

lotéricas e algumas unidades dos Correios que precisam realizar algumas adaptações. 
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No entanto, a forma de acompanhamento por parte do MPF em Caruaru, feita em uma PRM com 36 cidades em sua esfera de 

atribuição, não se revelou exitosa, nem se verifica eficiência em sua manutenção. Considera-se, neste ponto, que são apenas 2 os interlocutores necessários 

da apuração: CAIXA e CORREIOS. 

Nesse âmbito, como regra geral, medidas concentradas na PFDC, como o TAC celebrado com os Correios, ou mesmo 

acompanhamentos como o feito pela PRPE no PA nº 1.26.000.002142/2015-34, parecem mais racionais, além de promoverem a melhor comunicação 

com as empresas responsáveis por promoverem à acessibilidade em seu atendimento. 

Nesse sentido, múltiplas atuações sobre a mesma questão se mostram contraproducentes e confundem os órgãos fiscalizados. 

Assim, entende-se que apenas em caso de representações específicas ou mesmo de situações que se destaquem por alguma grave 

violação deveria ser objeto de uma apuração específica da PRM, com a instrução de inquérito civil e ajuizamento das devidas ações. 

Isso porque, evidentemente, a CAIXA e os CORREIOS tratam da questão da adaptação das lotéricas e agências de modo concentrado, 

não de modo compartimentado, como se propõe no presente inquérito civil. 

Nesse contexto, considera-se que a CAIXA e os CORREIOS, apesar de ainda não terem garantido a observância completa das normas 

de acessibilidade nas suas respectivas lotéricas e agências, no âmbito do MPF em Caruaru-PE, estão tomando as medidas adequadas para promover as 

adaptações necessárias em suas instalações e em seu processo de atendimento. 

Não havendo, tampouco, notícias de representações específicas sobre descumprimentos de normas de acessibilidade pela CAIXA e 

CORREIOS no âmbito desta PRM, entende-se pela desnecessidade de manutenção do presente inquérito civil público. 

Ante o exposto, promovo o arquivamento do presente Inquérito Civil. 

Deixo de determinar a realização de notificação de representante, dado que o procedimento foi originado de encaminhamento de 

despacho do próprio MPF (PRPE). 

Encaminha-se os autos NAOP da 5ª Região para exercício do poder revisional. 

 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-GRU-PE-00000651-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 30 DE AGOSTO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório n. 1.26.005.000005/2019-49 

 

Trata-se de procedimento preparatório instaurado, mediante o Ofício n. 005/2019, oriundo do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB, para apurar supostas irregularidades na gestão dos recursos do FUNDEB pelo Município de Garanhuns/PE, em razão da 

transferência de valores desbloqueados pela justiça para a conta da prefeitura (conta 550.067.000.043.200) sem que tenham sido disponibilizadas 

informações que justifiquem tal movimentação bancária. 

As ditas irregularidades teriam ocorrido no ano de 2018, época em que, segundo a representante, foram bloqueados, por ordem 

judicial, R$ 4.000.000,00 na conta do FUNDEB da edilidade, ocorrendo o desbloqueio em 10 de abril do mesmo ano, cujo valor integral foi depositado 

na conta da prefeitura. Esta, em seguida, transferiu de volta à conta do FUNDEB o total de R$ 2.496.755,48 ficando com o valor de R$ 1.518.633,48. 

Instada a se manifestar, a municipalidade em epígrafe, através do Ofício n. 0093/2019, esclareceu que o bloqueio citado ocorreu no 

ano de 2017, nos autos do processo de Reclamação 240008-2/04. Nesta, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – TJPE determinou o sequestro 

de R$ 10.960.000,00, os quais alcançaram diversas contas de titularidade do Município de Garanhuns e dentre estas atingiu em mais de R$ 4.000.000,00 

do FUNDEB do aludido ano. 

No mesmo ano, o município propôs ação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, que atendeu o pedido de Suspensão de Liminar 

– 1119, concedendo em parte, no mês de dezembro, a tutela, para determinar o desbloqueio de verbas oriundas da educação, saúde e convênios do FNDE, 

conforme trecho da decisão, que segue: 

“Nesse exame preliminar e precário, próprio deste momento processual, não parece consentâneo com o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o interesse particular admitir a persistência da ordem de bloqueio a incidir sobre contas bancárias destinatárias de recursos 

vinculados, sob pena de frustrar a execução de políticas públicas educacionais em prejuízo da população local. Tanto não conduz à conclusão de que os 

recursos alegadamente transferidos em desconformidade com as normas de regência não possam ou não devam ser repostos pelo Município de 

Garanhuns/PE. Afirma-se a legitimidade jurídica apenas de dever se efetivar o bloqueio de forma menos gravosa à população municipal e aos interesses 

juridicamente enaltecidos de valorização do ensino e de redução das desigualdades regionais, incidindo somente sobre as contas bancárias de titularidade 

do Município que movimentem recursos sem vinculação específica. A manutenção da decisão contrastada, deferida sem ressalva alguma sobre a 

insuscetibilidade de bloqueio de recursos que, a despeito de estarem depositados em contas bancárias municipais, têm vinculação constitucional ou legal, 

importa grave risco de lesão à ordem e à economia públicas, a justificar sua suspensão. 8. Pelo exposto, presentes os pressupostos autorizados da medida 

cautelar, defiro-a para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Relator da Reclamação n. 0240008-2/04 no Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, determinando o imediato levantamento o bloqueio dos recursos depositados em contas municipais vinculadas a programas celebrados pelo 

Governo Federal ou que percebam repasses do FUNDEB e FNDE, sem prejuízo de posterior reexame da matéria após a instrução desta medida.” (destaque 

em negrito não consta no original) 

Frente à decisão epigrafada, a UNIBANCO afirmou ter tomado todas as precauções no sentido de promover o imediato levantamento 

do bloqueio dos depósitos em contas do município em tela, oportunidade em que a Caixa Econômica Federal confirmou que os valores foram devidamente 

recebidos, embora não fosse possível identificar se tais  se enquadravam nas hipóteses de liberação relativa à ordem oriunda do STF. 

Diante do aludido cenário, a prefeitura municipal de Garanhuns/PE alega que se viu obrigada a alocar recursos próprios para 

pagamento de despesas vinculadas com o FUNDEB, folha de pagamento, contribuição patronal e outras. 

Quanto ao uso de R$ 1.518.633,48, apontado como irregular pelo representante, a municipalidade esclarece que estes não foram 

devolvidos justamente por terem sido usados para fazerem frente aos gastos relativos ao ano de 2017. Ademais, argumenta que tais valores não poderiam 

ser considerados receitas de 2018, vez que a liberação deu-se no ano anterior. 

Em momento ulterior, mediante o Ofício n. 075/2019, a dita edilidade prestou novos esclarecimentos, afirmando que em 10/4/2018 

foram realizadas três transferências creditando a conta 23.262-9 e debitando a conta de recursos próprios 43.200-  8 no total de R$ 2.496.755,48 referente 

à compensação, ficando uma diferença de R$ 1.518.633,48. Este último montante foi utilizado para o pagamento de funcionários do FUNDEB 60%, 

relativo aos profissionais do magistério. 
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Oporunamente, juntou documentos comprobatórios das alegações. É o relatório. 

Com efeito, da apuração dos fatos em análise, depreende-se que não se verificam as irregularidades apontadas pelo conselho de 

controle social, haja vista que as respostas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Garanhuns/PE, fundadas em exauriente documentação 

comprobatória dos argumentos expendidos, são suficientes para afastar as suspeitas levantadas sobre a malversação dos recursos públicos em tela. 

Assim, restou provado que o uso dos R$ 1.518.633,48 ocorreu, ao contrário do apontado, de maneira devida, haja vista sua utilização 

para  pagamento de funcionários do FUNDEB 60%, conforme mencionado. Portanto, a presente investigação não mais se justifica. 

Desse modo, diante dos esclarecimentos prestados pela Prefeitura Municipal de Garanhuns/PE, conclui-se que os elementos coligidos 

aos autos indicam a ausência de qualquer indício da prática de ilegalidade ou ato irregular, bem como de ofensa a quisquer dos princípios ou normas 

regentes da Administração Pública, não havendo matéria que atraia a intervenção do Parquet Federal. 

Sendo assim, vem o Ministério Público Federal promover o arquivamento do presente procedimento, com fulcro nas razões acima 

aduzidas. 

Informe-se o representante da presente decisão, cientificando-o da previsão constante do art. 17, § 3º da Resolução CSMPF n. 87. 

Encaminhem-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para a necessária análise da presente 

promoção de arquivamento. 

 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00004895-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 17, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 

 

Ref: Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002152/2019-01 

 

Trata-se de auto extrajudicial instaurado a partir de notícia de fato instaurada nesta Procuradoria da República para apurar notícia 

sobre as supostas precárias condições de funcionamento do Clube Universitário da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, em razão da falta de 

salva-vidas e bombeiros civis nas dependências do referido clube, bem como a precariedade das instalações físicas do local e a cobrança injustificada de 

taxa para utilização. 

Inicialmente, foi expedido o Ofício nº. 3750/2019/PRPE-9ºOFÍCIO com o intuito de requisitar da Universidade que se manifestasse 

sobre os fatos relatados na representação. Em resposta, a UFPE, por meio do seu Reitor, via Ofício nº 569/2019-GR, refutou as alegações a respeito do 

Clube Universitário e afirmou o seu normal funcionamento. Das informações trazidas pela UFPE, percebeu-se que a intituição havia se limitado a 

defender o correto funcionamento do Clube e sua devida manutenção predial, sem, contudo, juntar aos autos documentos comprobatórios a exemplo de 

fotografias, laudos técnicos de segurança, vistorias do Corpo de Bombeiros etc. Ademais, absteve-se de justificar ou mesmo negar a eventual cobrança 

de taxa de utilização mencionada da representação. 

Em seguida, foi encaminhado para a UFPE o Ofício nº. 4227/2019/PRPE-9º OFÍCIO requisitando que as informações prestadas 

fossem complementadas e os documentos que se prestassem a comprovar as declarações da Universidade encaminhados. Em acréscimo, requisitou-se 

que a universidade se manifestasse sobre a notícia relativa à cobrança indevida de taxa de utilização do Clube Universitário. 

Em resposta, a Instituição de ensino, via Ofício nº 678/2019-GR, informou que o clube serve à comunidade universitária com 

atividades didáticas e eventos institucionais (palestras, seminários etc) oferecidos de forma gratuita e que em razão da capacidade do espaço, durante os 

finais de semana, o acesso ao local restringe-se aos servidores da instituição, seus dependentes legais e aos 591 alunos vinculados ao programa de moradia 

estudantil. No que se refere às piscinas, pela necessidade da presença de salva-vidas, a utilização está limitada aos estudantes do curso de Educação 

Física, uma vez que são acompanhados por professores capacitados. 

Ainda como parte do esclarecimento, a Universidade salientou que, antes da utilização ser direcionada, de modo exclusivo, aos alunos 

e seus dependentes, apenas aos domingos o espaço era frequentado pelo público externo, mediante pagamento de taxa ínfima, para honrar despesas não 

inclusas nos contratos da UFPE. Contudo, mesmo com a mudança no tratamento com esse público, esses usuários continuam usufruindo das ações que 

já ocorriam gratuitamente de segunda à sexta-feira nas dependências do clube. Um exemplo dessa situação seriam as atividades de capoeira, ginástica e 

hidroginástica realizadas na dependências do clube. Foram anexadas fotografias atuais das instalações do clube universitário e cópia do memorial 

descritivo dos extintores daquela unidade, expedido pela Seção de Saúde e Segurança do Trabalho, com indicativo de revisão em 23/07/2019. 

Da análise da resposta disponibilizada, não se verificou Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido, mas tão somente 

cópia do memorial descritivo dos extintores daquela unidade, expedido pela Seção de Saúde e Segurança do Trabalho. Sendo assim, foi expedido o Ofício 

nº 5809/2019/PRPE-9ºOFÍCIO à UFPE para que apresentasse Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido do Clube Universitário da 

Universidade Federal de Pernambuco- UFPE. 

Em resposta, a UFPE informou, conforme Ofício nº 907/2019-GR, que através do Processo nº 23076.057420/2019-06, foram 

efetivados os encaminhamentos para elaboração do projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico do clube universitário, o qual se encontrava finalizado. 

No que se referia ao pagamento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (nº PE/20190449934), a universidade informou que a Superintendência 

de Infraestrutura estaria adotando as providências pertinentes. Por fim, a Instituição de ensino esclareceu que o trâmite referente à aprovação do ART é 

requisito necessário para se obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB. 

Não obstante todos os esclarecimentos prestados pela UFPE, ainda não havia restado clara a situação da falta ou presença de salva-

vidas nas piscinas do clube universitário. Com efeito, inicialmente, através do Ofício nº 569/2019-GR, a universidade informou que nos finais de semana 

havia a presença de salva-vidas certificados conforme a lei Estadual nº 15.240/2014. Posteriormente, no Ofício nº 678/2019-GR, a universidade informa 

que, pelo fato da necessidade da presença de salva-vidas, a utilização estaria limitada aos estudantes do curso de Educação física, uma vez que seriam 

acompanhados pelos professores capacitados. Assim sendo, foi expedido o Ofício nº 6191/2019/PRPE-9º OFÍCIO, com o fulcro de esclarecer a questão 

da presença de salva-vidas durante a utilização das piscinas do clube universitário da Universidade Federal de Pernambuco; qual o público que as 

frequentavam e se sempre havia o acompanhamento de salva-vidas, em caso contrário, justificasse a ausência. 

Prontamente, via Ofício nº 1009/2019-GR, a instituição reiterou que a utilização das piscinas do Clube Universitário estaria limitada 

aos alunos do curso de Educação Física, durante as atividades acadêmicas, todos devidamente acompanhados e guarnecidos por professores. A 

Universidade ainda informou que, desde Agosto de 2019, o Clube não funcionava durante os finais de semana, inexistindo assim a obrigatoriedade de se 

manter a presença de salva-vidas no local. 

É o relatório, em suma. 
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Observe-se, inicialmente, que a matéria trazida na presente Notícia de Fato refere-se a precárias condições de funcionamento do 

Clube Universitário da Universidade Federal de Pernambuco, em razão da falta de salva-vidas e bombeiros civis nas dependências do referido clube, 

bem como a precariedade das instalações físicas do local e a cobrança injustificada de taxa para utilização. 

Partindo da analise dos esclarecimentos prestados pela Universidade, a saber fotos das instalações do clube, que revelam o seu estado 

de conservação, e os documentos que se inclinam a atestar a adequação do local às normas de segurança estabelecidas pelos órgãos pertinentes, tem-se 

que as alegações aduzidas na Notícia de Fato não se comprovaram factualmente. Assim também, devidamente esclarecida a questão da frequência e da 

presentaça de salva-vidas nas piscinas do clube universitário. 

Dessa feita, por não vislumbrar ilegalidade nos fatos noticiados, não havendo interesse de agir que legitime a propositura de ação 

civil pública pelo Parquet Federal, decido pelo ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, nos termos do art. 4º, inciso V, da Resolução CSMPF 

nº 87/2006, devendo a DICIV: 

i) informar o representante, cientificando-o da previsão constante do art. 17, § 3º; 

ii) encaminhar os autos à 1ª CCR, no caso de não haver a interposição de recurso ou de seu não provimento, no prazo estipulado no 

§ 2º, do art. 17, da Resolução CSMPF nº 87, de 2006. 

 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00004981-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 52, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 
 

Ref: Procedimento Preparatório nº 1.26.000.004087/2019-41 

 

Trata-se de auto extrajudicial instaurado a partir de manifestação recebida pela Sala de Atendimento ao Cidadão sob o nº 

20190096609, na qual os manifestantes (Daniel Soares Hildebrando e Maryelza Costa Silvestre) relatam não terem conseguido efetivar o aditamento do 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) (semestre 2018.1 e subsequentes) junto ao Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), em virtude de falha 

atribuída ao Sistema de Financiamento Estudantil (SIFES) gerenciado pela Caixa Econômica Federal (CEF). 

Sobre o funcionamento do FIES, dispõe a Lei nº 10.260/2001, alterada pela Lei nº. 13.530/2017: 

"Art. 3º. A gestão do Fies caberá: 

I - ao Ministério da Educação, na qualidade de: 

a) formulador da política de oferta de vagas e de seleção de estudantes, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies; 

b) supervisor do cumprimento das normas do programa; 

c) administrador dos ativos e passivos do Fies, podendo esta atribuição ser delegada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE); 

II - a instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente operador, na forma a ser regulamentada pelo Ministério 

da Educação; (...)." (grifado) 

Logo, como providência preliminar, expediu-se ofício à Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Operador do FIES, para 

que prestasse informações acerca dos fatos narrados, bem como verificasse se estes foram casos pontuais ou de repercussão geral (OFÍCIO 6055/2019 - 

PR-PE-00059181/2019). 

Em resposta, a Caixa encaminhou o Ofício n.° 0023/2020/GIGOV/RE (PR-PE-00001265/2020), informando, em síntese, que: (a) o 

processo de aditamento do contrato NOVO FIES é iniciado pela CPSA - Comissão Permanente de Seleção de Alunos - da Instituição de Ensino, com 

finalização pelo estudante, na página do SIFES; (b) o prazo para realização do aditamento/transferência/suspensão do 2º semestre de 2018 ocorreu no 

período de 29/10/2018 a 31/03/2019, e do 1º semestre de 2019 ocorreu no período de 01/04/2019 a 30/06/2019 e (c) além do prazo regular, relativamente 

aos períodos 02/2018 e 01/2019, foi liberado aditamento extemporâneo para aqueles que não conseguir realizar o procedimento no prazo regular. 

Em relação aos representantes, em consulta ao SIFESWEB, a Caixa observou que DANIEL SOARES HILDEBRANDO realizou o 

aditamento 02/2018 em 03/12/2019 e o aditamento 01/2019 em 17/02/2019; e que MARYELZA COSTA SILVESTRE realizou o aditamento 02/2018 

em 03/12/2019 e o aditamento 01/2019 em 17/12/2019. 

É o relatório. 

Cinge-se o procedimento a analisar irregularidade relativa ao aditamento/transferência/suspensão do Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), realizado pela Comissão Permanente de Seleção de Alunos (CPSA), pela Instituição de Ensino (no caso dos autos o Centro 

Universitário Brasileiro - UNIBRA), com finalização pelo estudante através do site eletrônico do SIFES. 

De acordo com as informações prestadas pela CEF, além do prazo regular destinado aos aditamentos, foi liberado prazo extemporâneo 

para a realização dos aditamentos por aqueles estudantes que não conseguiram realizar o procedimento durante o prazo inicial. No caso concreto, foi 

constatado que os representantes realizaram os seus respectivos aditamentos no prazo extemporâneo, regularizando assim os seus vínculos com a 

instituição de ensino. 

Ante o exposto, por não vislumbrar irregularidade nos fatos noticiados, não havendo interesse de agir que legitime a propositura de 

ação civil pública pelo Parquet Federal, decido pelo ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, nos termos do art. 4º, inciso V, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, devendo a DICIV: 

i) informar aos representantes, cientificando-o da previsão constante do art. 17, § 3º; 

ii) encaminhar os autos a 1ª Câmara, com ou sem recurso, no prazo estipulado no § 2º, do art. 17, da Resolução CSMPF nº 87, de 

2006. 
 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00004873-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 83, DE 27 DE JANEIRO DE 2020 

 

Notícia de Fato nº. 1.26.000.000308/2020-45 

 

Cuida-se de notícia de fato autuada a partir de representação formulada por Aureni Alves da Silva Moura, através da Sala de 

Atendimento ao Cidadão, pela Manifestação nº 20200006673, visando a obtenção de tratamento médico-hospitalar para o seu filho, Luciano Pereira 

Souza. 

Aduz, em síntese, que: (a) o seu filho, Luciano Pereira de Souza, 50 anos, é segundo sargento reformando da Marinha e que possui 

uma doença, por mais ou menos um ano, ainda não diagnosticada pelos médicos; (b) inicialmente foi internado no Hospital da Marinha do Recife, sendo 

tratado apenas pela substância "Dipirona" e por meio de contato telefônico com o hematologista da Aeronáutica; (c) através de exames, a sua piora foi 

constatada. Assim sendo, foi transferido, mediante ordem da comandante Ana Lima, para o Hospital das Clínicas do Recife; (d) após a transferência, o 

seu quadro se agravou ainda mais e o senhor Luciano, com todos os órgãos comprometidos, foi alocado na UTI; (e) antes do gravame, solicitou à 

comandante Ana Lima a sua transferência, todavia o seu pedido foi negado; (f) por fim, após a negativa, procurou o MPF para providências, visando a 

transferência do senhor Luciano Pereira de Souza, seu filho, para o Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no Rio de Janeiro. 

Da análise dos fatos trazidos ao conhecimento do MPF, forçoso reconhecer que tratam de interesses individuais e disponíveis. Não 

se vislumbra interesse público primário ou, sequer, dispersão de lesados, que atraia a atribuição do Parquet para a matéria. 

Com efeito, o escopo do representante é alcançar providências referentes ao resguardo dos interesses e direitos potencialmente lesados 

restritos à sua esfera individual: a transferência do filho enfermo, ora internado no HC/UFPE, para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. 

Vale registrar, por pertinente, que a Constituição Federal de 1988 definiu como missão do Ministério Público à defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Da mesma forma, a Lei Orgânica do Ministério Público da União 

(Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993) repetiu, em seu artigo 1º, essa missão constitucional. 

Destarte, a intervenção do MPF neste caso estaria à margem da vocação institucional conferida pela Constituição Federal e alheia à 

necessária compatibilização da intervenção ministerial com a finalidade institucional estabelecida no art. 127 da CF e à necessária racionalização da 

atuação do Ministério Público. 

Ainda que o caráter individual do caso não defina a adoção de providências pelo MPF, fica constatado, desde já, o seu caráter de 

urgência, por se tratar de saúde, devendo ser encaminhadas, imediatamente, cópias dos autos ao órgão com atribuição para apreciar a questão, qual seja: 

a Defensoria Pública. Sobre o assunto, oportuno trazer à baila o Enunciado nº 11 da PFDC: 

"Em questões individuais de saúde, é facultada ao membro do Ministério Público Federal a remessa do procedimento às Defensorias 

Públicas já instaladas, observados os Enunciados n°s 6 e 7 da PFDC". (grifamos) 

Assim, não se tratando de matéria que enseje a atuação do Ministério Público Federal na seara da tutela coletiva, PROMOVO O 

ARQUIVAMENTO LIMINAR da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, da Resolução CNMP nº. 174/2017 e determino as seguintes 

providências: 

a) encaminhem-se os autos à Defensoria Pública da União, a fim de que sejam adotadas as providências urgentes cabíveis; 

b) informe-se a representante sobre a presente decisão, cientificando-a que terá prazo de 10 dias para, querendo, apresentar recurso 

dirigido ao 9º Ofício, o qual, em caso de não retratação, será encaminhado ao órgão revisional para apreciação. Informe-se, também o encaminhamento 

do caso à DPU e o endereço e telefones de contato do órgão; 

c) expirado o prazo, não havendo apresentação de recurso, arquivem-se os autos nesta Unidade, nos termos do art. 5º da Resolução 

já citada; 

 

MARIA MARÍLIA OLIVEIRA CALADO 

Procuradora da República 

Atuando em substituição no 9º Ofício 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00002188-2020| 

PORTARIA Nº 19, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em vista o contido no 

Ofício PGJ nº 80/2020, e observando o teor da Portaria PGJ/PI nº 271/2020, RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça CRISTIANO FARIAS PEIXOTO para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar perante o 

Juízo da 91ª Zona Eleitoral - LUÍS CORREIA, enquanto durar o afastamento para tratamento de saúde do Promotor de Justiça RUSZEL LIMA VERDE 

CAVALCANTE, no período de 28/01/2020 a 02/02/2020. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-JOA-RJ-00001964-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 

promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
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artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento na investigação do Procedimento em epígrafe, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000614/2018-55 em Inquérito Civil, que apresentará a seguinte ementa: 

“Patrimônio Público/Improbidade – Apurar supostas irregularidades em processo licitatório realizado pelo INMETRO de Xerém (Duque de Caxias – 

RJ), no pregão nº 162018, processo nº 0052600.104072/2017-16, ao supostamente desclassificar indevidamente os três primeiros colocados do certame. 

” 

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

 

LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-JOA-RJ-00001962-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 

promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento na investigação do Procedimento em epígrafe, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000322/2018-82 em Inquérito Civil, que apresentará a seguinte ementa: 

“Patrimônio Público/Improbidade – Apurar a possível concessão irregular de benefícios previdenciários praticada, em tese, por Claudio Regi de Oliveira 

Pinto, em Agência da Previdência Social no Município de Miguel Pereira – RJ. Irregularidade apurada no bojo da Tomada de Contas Especial TC 

031.770/2017-7. Acórdão TCU nº 1.783/2018-TCU.” 

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

 

LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00009125-2020| 

PORTARIA N° 6, DE 23 DE JANEIRO DE 2020 

 

Ref: Inquérito Civil n° 1.30.001.003939/2018-69 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo indicado, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais; 

Considerando que o Inquérito Civil n° 1.30.001.003939/2018-69 foi instaurado a partir de Resolução da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, referente a violações de direitos humanos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), compreendendo problemas como 

superlotação, suposta violência carcerária, aumento no número de óbitos, inadequada conservação do ambiente, falta de acesso a serviços de saúde, entre 

outros; 

Considerando o andamento de projetos idealizados pela administração pública estadual com a finalidade de implantar uma nova 

arquitetura para as unidades prisionais, visando ao binômio gestão-segurança e acarretando redução significativa do impacto financeiro nos cofres 

públicos, além de melhorias nas condições do local, conforme informado pela SEINFRA-RJ; 

Considerando a ocorrência de melhorias relatadas pela SEAP, decorrentes da decisão da corte internacional, como a redução na 

quantidade de internos, a criação de uma equipe multiprofissional para exames criminológicos, a realização de mutirões de saúde e de exames, o 

recebimento de itens como colchões, uniformes, lençóis, cobertores, toalhas, entre outros; 

Considerando que tais medidas, contudo, são insuficientes para sanar as diversas irregularidades verificadas, especialmente levando-

se em conta as diretrizes estabelecidas pela CIDH para o eficaz cumprimento da decisão; 

Considerando que trata-se de cenário complexo, envolvendo fatores orçamentários e processos inerentes à formulação e adequação 

de políticas públicas de segurança, que inviabilizam a resolução do problema de forma imediata por meio de providências pontuais; 

Considerando que o art. 8º, inciso IV, da Resolução n° 174/2017 do CNP dispõe que: "o procedimento administrativo é o instrumento 

próprio da atividade-fim destinado a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil”; 

RESOLVE: 

1. Na ausência de diligências pontuais e imediatas capazes de sanar as violações relatadas, instaurar Procedimento Administrativo de 

Acompanhamento para supervisionar o Estado no cumprimento da decisão prolatada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00003728-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

 

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, bem como nas disposições da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, 

da Resolução n. 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as modificações introduzidas pela Resolução n. 

106, de 06 de abril de 2010 e da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e: 
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CONSIDERANDO a existência do presente procedimento instaurado para apurar possíveis irregularidades na escolha de beneficiários 

do Programa “Minha Casa Minha Vida”, no município de Elói de Souza/RN; 

 CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão expirou e que há necessidade de prosseguir na instrução do feito; 

RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.28.000.001138/2019-16 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e 

formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as 

seguintes providências: a) encaminhem-se os autos à COJUD, para fins de registro e reautuação; b) fica designado(a) o(a) Técnico(a) Administrativo(a) 

lotado(a) junto a este Gabinete para secretariar o presente inquérito. 

Após os registros de praxe, publique-se no Diário Oficial da União e registre-se a presente conversão no Sistema Único, para 

conhecimento da 1ª CCR/MPF, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

VICTOR MANOEL MARIZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00003757-2020| 

PORTARIA N° 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2020 

 

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

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

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

d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando a necessidade de realização de novas diligências; 

Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o n. 1.28.000.000321/2019-96, em Inquérito Civil Público de igual numeração, 

tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para apuração sobre o armazenamento inadequado (falta de refrigeração) de 

insulinas repassadas à população. 

Determina, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF – Direitos Sociais e atos 

administrativos em geral, a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP 

nº 23/2007. 

Requer, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

CLARISIER AZEVEDO CAVALCANTE DE MORAIS 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00000831-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 20 DE JANEIRO DE 2020 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000167/2019-03 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República a partir do recebimento de Representação oriunda 

da Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul/RS, a qual apontou indícios de irregularidades nas alterações do Estatuto Social do Círculo Operário 

Caxiense, CNPJ nº 88.645.403/0001-39, com sede em Caxias do Sul, com possível desconfiguração do caráter beneficente da entidade, no atendimento 

dos requisitos para a fruição do Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde (CEBAS-Saúde) e no processo de adesão 

ao Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e que Participam 

de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde - PROSUS, possível falsidade das atas de reuniões do Conselho de Administração e das Assembleias 
Gerais e na exclusão de associados da instituição. 

Ante a existência de indícios de descumprimento de normas regulamentares referente aos atendimento dos usuários do plano de saúde 

operado pelo Círculo e de eventual desequilíbrio econômico-financeiro da instituição, aliado a possíveis irregularidades relacionadas ao 

descredenciamento de médicos conveniados, com indicativos de inobservância da garantia de direito de defesa e do contraditório no âmbito da operadora, 

substituindo por profissionais ou clínicas com um número reduzido de prestadores de serviços, o objeto do  presente Inquérito cingiu-se à apuração de 

possível descumprimento das normas de atendimento ao consumidor de planos de saúde estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 

ANS, pela operadora Círculo Operário Caxiense e as medidas adotadas pela agência reguladora para garantia do equilíbrio econômico-financeiro da 

entidade. 

Como providência inicial, foi expedido ofício à ANS, para que: i. informasse se realizou fiscalização na entidade Círculo Operário 

Caxiense, encaminhado, em caso positivo, eventual resultado da fiscalização; ii. realizasse uma análise do equilíbrio econômico-financeiro da operadora 

visando apurar (a) a regularidade das informações contábeis e financeiras; (b) verificar a adequação das garantias financeiras e ativos garantidores; (c) 

identificar eventual desequilíbrio financeiro; e (d) avaliar a sustentabilidade econômica de suas operações; e iii. verificasse a existência de possíveis 

irregularidades no descredenciamento de prestadores conveniados dos planos de saúde operados pelo Círculo, no que diz respeito à redução ou 

concentração dos prestadores, em prejuízo aos consumidores, nos últimos 24 meses (PRM-CAX-RS-00004281/2019). 

Em resposta, a ANS encaminhou o Ofício nº 00949/2019/ASSEP/PFANS/PGF/AGU e Despachos exarados pelas áreas técnicas 

(Despachos nºs 817/2019/GGATP/GAB-PRESI/DICOL, 234/2019/GEPJI/GGOFI/DIRAD-DIFIS/DIFIS, 

390/2019/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE e 129/2019/GEARA/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO), através dos quais foram 
prestadas as seguintes informações (PRM-CAX-RS-00005222/2019): 
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-  que não realizou intervenção fiscalizatória na operadora Círculo, mas que haviam sido instaurados 4 processos administrativos no 

ano de 2019 a partir de denúncias apresentadas por beneficiários da operadora (DESPACHO Nº_ 234_2019_GEPJI_GGOFI_DIRAD-DIFIS_DIFIS). 

Em relação a esses processos, encaminhou cópia de 2 (dois) Autos de Infração lavrados em face do Círculo, os quais versam sobre o descumprimento da 

Cláusula 04 dos contratos firmados, ambos relacionados a não garantia de cobertura assistencial de exames laboratoriais (ANEXO SEI Nº 13321638.pdf 

e ANEXO SEI Nº 13321670.pdf) e cópia de dois relatórios que apontam indícios de infração por deixar de garantir aos beneficiários coberturas previstas 

em lei (ANEXO SEI Nº 13321690.pdf e ANEXO SEI Nº 13321695.pdf); 

- no tocante à análise dos aspectos econômico-financeiros da Operadora, esclareceu que o Círculo Operário Caxiense "apresentou 

pequenas irregularidades quanto às informações contábeis", mas que tais irregularidades "não devem ser consideradas desconformidades relevantes, pois 

os efeitos patrimoniais dos ajustes a serem feitos não acarretam insuficiências de garantias financeiras". Acrescentou que a Operadora "apresenta 

suficiência quanto aos Recursos Próprios Mínimos e aos Ativos Garantidores das Provisões Técnicas"  e que não foi identificado desequilíbrio financeiro 

e tampouco evidência de comprometimento da sustentabilidade econômica da Operadora (DESPACHO Nº_ 

390_2019_COAOP_GEAOP_GGAME_DIRAD-DIOPE_DIOPE.pdf); 

- quanto às supostas irregularidades relacionadas ao descredenciamento de prestadores conveniados dos planos de saúde, esclareceu 

os mecanismos através do quais pode haver alterações na rede assistencial hospitalar da operadora (redimensionamento do redução e a substituição de 

entidade hospitalar), não mencionando sobre normas relacionadas ao descredenciamento de prestadores de serviços médicos não hospitalares 

(DESPACHO Nº_ 129_2019_GEARA_GGREP_DIRAD-DIPRO_DIPRO.pdf). 

Tendo em vista o conteúdo das informações prestadas, a Agência Reguladora foi novamente instada a: encaminhar cópia integral do 

Processo SEI/NUP nº 33910.013767/2019-11 e da NTAEF Nº 224/2019/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE; esclarecer do que se tratam 

as irregularidades verificadas quanto às informações contábeis; e informar se havia sido realizada análise da substituição de prestadores não hospitalares 

pela DIRAD/DIDES, encaminhando o resultado de tal análise. 

Em atendimento ao solicitado, a ANS encaminhou o Ofício nº 01234/2019/ASSEP/PFANS/PGF/AGU, acompanhado dos Despachos 

exarados pelas áreas técnicas responsáveis (PRM-CAX-RS-00007297/2019), através dos quais foram prestados os esclarecimentos solicitados. 

No que diz respeito às inconformidades identificadas em relação às informações contábeis, esclareceu que se tratavam de: a) 

inconsistência no registro de receita de aluguel de imóvel sem contabilização; b) necessidade de constituição de provisões para ações judiciais tributárias; 

e c) inadequação na contabilização da Provisão Para Prêmio/Contraprestação Não Ganha (DESPACHO Nº 508/2019). Tais conclusões constam na Nota 

Técnica Nº  224/2019/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE, que teve como objeto reavaliar a conformidade da operadora Círculo 

Operário Caxiense no tocante à regulação econômico-financeira, envolvendo aspectos contábeis, econômicos, financeiros e administrativos, a qual 

concluiu, com base em dados relativos ao 1º trimestre de 2019, a existência das inconformidades acima descritas, que, conforme assinalado alhures, "não 

devem ser consideradas desconformidades relevantes, pois os efeitos patrimoniais dos ajustes a serem feitos não acarretam insuficiências de garantias 

financeiras." 

No que diz respeito à substituição de prestadores de serviços não hospitalares, esclareceu as condições que devem ser atendidas no 

caso de descredenciamentos, informando que "a regulamentação não estabeleceu obrigatoriedade de solicitação à ANS quanto à substituição de prestador 

de atenção à saúde não hospitalar", sendo somente exigida para os casos de descredenciamento de estabelecimentos hospitalares. Acrescentou que a 

avaliação da regularidade de eventual descredenciamento de prestador não hospitalar pela ANS realiza-se após denúncia específica e individualizada 

quanto ao prestador substituído e que "a atual legislação de saúde suplementar não exige motivação fundamentada da operadora para rescindir 

unilateralmente o contrato com prestador de serviços de atenção à saúde não hospitalar". Especificamente no que diz respeito à conformidade das 

substituições de prestadores não hospitalares realizadas pelo Círculo Operário Caxiense, informou não ter constatado qualquer irregularidade nas 

verificações realizadas no ano de 2016 e em 16/08/2019, acrescentando que não havia identificado, após pesquisa no âmbito do SEI, qualquer denúncia 

de prestador de serviços de atenção à saúde não hospitalar em face do Círculo no que diz respeito à substituição de prestadores não hospitalares 

(DESPACHO Nº 75/2019/COCTT/GASNT/DIRAD-DIDES/DIDES). 

Pois bem. Trata o presente Inquérito de apurar possível descumprimento das normas de atendimento ao consumidor de planos de 

saúde estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, pela operadora Círculo Operário Caxiense e as medidas adotadas pela agência 

reguladora para garantia do equilíbrio econômico-financeiro da entidade. 

Conforme informações prestadas pela ANS, amparadas em procedimentos fiscalizatórios realizados na Operadora, não se verifica a 

existência de irregularidades no tocante ao objeto do apuratório. 

No que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro, a ANS informou que a Operadora "apresentou pequenas irregularidades 

quanto às informações contábeis", mas que tais irregularidades "não devem ser consideradas desconformidades relevantes, pois os efeitos patrimoniais 

dos ajustes a serem feitos não acarretam insuficiências de garantias financeiras", não tendo identificado desequilíbrio financeiro e tampouco evidência 
de comprometimento da sustentabilidade econômica da Operadora. 

Quanto à substituição de prestadores de serviços não hospitalares, não há qualquer denúncia envolvendo algum caso específico de 

descredenciamento/substituição de prestador de serviço não hospitalar, não se verificando irregularidades quanto a isso. Vale destacar que a ANS não 

constatou qualquer irregularidade nas verificações de conformidade das substituições de prestadores não hospitalares realizadas pelo Círculo Operário 

Caxiense realizadas nos anos de 2016 e 2019 e a legislação de saúde suplementar não exige motivação fundamentada da operadora para rescindir 

unilateralmente o contrato com prestador de serviços de atenção à saúde não hospitalar. 

Por fim, destaca-se que foram instaurados apenas quatro processos administrativos no ano de 2019 a partir de denúncias apresentadas 

por beneficiários da Operadora, os quais resultaram em dois autos de infração relacionados a não garantia de cobertura assistencial de exames laboratoriais 

e dois relatórios que apontam indícios de infração por deixar de garantir aos beneficiários coberturas previstas em lei, o que também não caracteriza 

descumprimento generalizado das normas de atendimento ao consumidor do plano de saúde operado pelo Círculo. 

Assim, pelas razões expostas, não se vislumbra ilegalidade ou existência de irregularidades praticadas pela Operadora Círculo 
Operário Caxiense, o que não afasta a adoção de outras medidas caso se verificar indícios de irregularidades. 

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

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

i. Oficie-se à Agência Nacional de Saúde Suplementar a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, 

cientificando-a, inclusive, que até que seja homologada pela 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, poderão ser apresentadas razões escritas ou 

documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 
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ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

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

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00000817-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 31 DE JANEIRO DE 2020 
 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000320/2018-11 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir de documentos e notícias apresentados pelo Município de Caxias do Sul durante reunião 

realizada na sede da Procuradoria da República no Município de Caxias do Sul, dando conta de supostos desvios de finalidade de Unidades Habitacionais 

no âmbito do empreendimento Rota Nova. 

O empreendimento Rota Nova foi construído com verbas federais oriundas do Programa PAC 2-PPI FAVELA (Termo de 

Compromisso nº 0352738-43/2001), com a finalidade exclusiva de assentar as famílias residentes na Faixa de Domínio da RSC 453 - trecho Santa Fé e 

Cidade Industrial, portanto este procedimento voltou-se a apurar supostas irregularidades consubstanciadas nas notícias de desvios de finalidade das 

Unidades Habitacionais do empreendimento Rota Nova em Caxias do Sul. 

Conforme apresentado pela municipalidade, havia indícios de 03 unidades habitacionais em situação irregulares (PRM-CAX-RS-

00007214/2018), o que restou comprovado no decorrer da instrução, conforme laudo de vistoria apresentado pelo Município (PRM-CAX-RS-

00007855/2018) apontando que as UH's 104, D; 504, G e 504, K estavam ocupadas por terceiros. 

A partir de então, a apuração teve por objeto essas 03 Unidades Habitacionais comprovadamente em situação de desvio de finalidade. 

Já no primeiro oficiamento a CEF anunciou as medidas que estavam sendo tomadas em face desses 03 apartamentos (PRM-CAX-

RS-00008649/2018), consubstanciadas em notificações aos beneficiários. 

Logo na sequência já aportou aos autos as primeiras medidas concretas: em face das UH's 104, D e 504, K a CEF ajuizou as Ações 

de Reintegração de Posse nº 5021619-38.2018.4.04.7107/RS e 5020957-74.2018.4.04.7107/RS, respectivamente, ambas tramitando perante o Juízo 

Substituto da 3ª VF de Caxias do Sul. Esse ajuizamento imediato foi viabilizado em razão de que os contratos dessas duas UH's ainda não tinha sido 

registrado perante o Cartório de Imóveis. Quanto a 504, G, a CAIXA aduziu que a situação ainda estava em fase notificações. 

Em relação à Unidade unidade 504, K, foi deferida a antecipação de tutela determinando a reintegração da CAIXA na posse do 

imóvel, conforme decisão de prolatada em 07/02/2019 nos autos do processo 5020957-74.2018.4.04.7107/RS, com sentença de procedência, ratificando 

a liminar, em 23/08/2019 - imóvel este já destinado a novo beneficiário (PRM-CAX-RS-00008579/2019). Quanto à UH 104, D, o processo nº 5021619-

38.2018.4.04.7107 ainda está fase de instrução. 

Com isso, restava pendente apenas a resolução de uma UH (504, G), haja vista que as outras duas já estavam com a situação 

judicializada, e assim foi o prosseguimento deste procedimento, voltado a apurar a irregularidade daquela UH e fazer com que fosse encaminhada para 

consolidação da propriedade, tendo em vista que o contrato já tinha sido registrado perante o cartório de registro de imóveis, conforme aduziu a CEF no 

doc. PRM-CAX-RS-00011997/2018. 

Após novas requisições, a CEF noticiou o envio do contrato da UH 504, G, para o setor responsável a fim de consolidar a propriedade 

(PRM-CAX-RS-00008579/2019), na sequência, a Gerência responsável informou que está realizando os trâmites necessários para a execução 

extrajudicial do contrato (consolidação da propriedade), conforme se depreende do Of. 008/2020/GIGAD/PO (PRM-CAX-RS-00000006/2020). 

Assim, pelo que restou depurado, não se pode atribuir conduta omissiva tanto à CEF quanto ao Município de Caxias do Sul. Ficou 

demonstrado nos autos que das 03 UH's inicialmente em situação irregular, 02 estão sendo discutida em juízo a reintegração da posse e 01 em fase de 

consolidação de propriedade, e esta fase tem um rito próprio a ser observado pela gerência responsável da CEF e pelo cartório de registro de imóvel, de 

modo que é desnecessário o acompanhamento mediante procedimento investigativo, uma vez que, em suma, não se tem irregularidade a ser apurada. 

Naturalmente que diante da notícia de eventual inércia abusiva da CEF na condução do procedimento de consolidação de propriedade 

surge a justificativa para a instauração de novo procedimento apuratório, porém, a pendência da execução extrajudicial, por si só, não serve de justa causa 

para a continuidade da apuração. 

Ademais, não consta nos autos notícia de outras UH's em situação irregular. Nesse contexto, não se mostra razoável a permanência 

de procedimentos investigativo quando pendente apenas a execução extrajudicial, mormente quando se tem, como no presente auto, apenas uma UH com 

essa pendência. 

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

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

determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se à representante (Secretaria de Habitação de Caxias do Sul) a fim de lhes dar conhecimento da presente promoção de 

arquivamento, cientificando-a, inclusive, que até que seja homologada pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, poderão ser apresentar razões escritas 

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

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

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

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

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00000835-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 29 DE JANEIRO DE 2020 
 

Inquérito Civil nº 1.29.000.001445/2017-90 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir representação da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (fls. 02/04) insurgindo-se 

contra falta de acessibilidade de sites de instituições públicas e órgãos da Administração Pública, dentre os quais o do INSS. 
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Instada a se manifestar (fl. 07), o INSS afirmou (fl. 13) que estava tomando medidas a fim de propiciar melhorias nas condições de 

acessibilidade do seu sítio eletrônico. 

Na sequência foi expedida a Recomendação PRDC/RS nº 17/2017 para que as medidas fizessem com que o sítio eletrônico alcançasse 

o patamar de "boas" condição de acessibilidade tendo por parâmetro os padrões oficiais do plataforma Ases do Governo Federal. 

Denota-se que o INSS de imediato apresentou um Plano de Trabalho de Acessibilidade (fls. 27/29) elencando providências tendentes 

a cumprir o recomendado. 

A partir do plano de trabalho e pela documentação constante na instrução desse procedimento (fls. 30/59) constata-se que as medidas 

do INSS consubstanciam-se na troca do atual sítio eletrônico pelo modelo padrão que está sendo adotado pelo Governo Federal, cuja regulamentação 

vem prevista no Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019, do qual se infere que será instituído o portal único "gov.br" unificando os canais digitais do 

Governo Federal, cuja adesão é obrigatória, inclusive para as autarquias vinculadas ao Executivo, como é o caso do INSS. 

O próprio INSS, em sua última manifestação nos autos (fl. 59), relata que está aderindo à essa nova plataforma, que está disponível 

para receber sugestões até 31 de dezembro de 2020, prazo final para concluir a migração. 

Esta iniciativa, segundo relata o INSS na fl. 59, tem o propósito de facilitar o acesso das pessoas aos canais oficiais, vez que não será 

preciso navegar em vários sítios e portais para encontrar informações e serviços do Governo. Consta nos item 5 e 6 do Of. SEI nº 1/2020/DTI/PRES-

INSS (fl. 59-v) que a essa nova plataforma serão incorporadas novas tecnologias e soluções propiciando condições de acessibilidade plenas em 

conformidade com as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG v1.0). 

Assim, observa-se que o atual sítio eletrônico do INSS está em fase de migração para portal único do Executivo, com prazo previsto 

é para dezembro/2020, mesmo assim, o Instituto providenciou melhorias no atual (e em fase de extinção) sítio eletrônico (www.inss.gov.br), com a 

inclusão do VLibras, ferramenta de acessibilidade que realiza a tradução de conteúdos digitais do português para Libras. 

Analisando o atual sítio eletrônico do INSS (www.inss.gov.br) percebe-se que a ferramenta VLibras é de fácil de acesso, bastando 

um só clique no ícone específico disponibilizado no canto superior direito do sítio, sem a necessidade de instalar plugin.  

Diante disso, se mostra pertinente o encerramento desta apuração, notadamente em face das melhorias atualmente existentes, com 

ênfase para o VLibras e o ícone "acessibilidade" que propicia a navegação pelo teclado, e, principalmente, em vista da notícia concreta de migração para 

portal totalmente acessível até o fim de 2020. 

É bem verdade que o atual sítio deveria estar, desde o princípio, totalmente acessível, mas considerando os aspectos mencionados 

supra e diante da ausência de dados concretos de que o atual sítio está inviabilizado o acesso aos serviços do INSS por pessoas com deficiência, o 

encerramento deste procedimento se revela medida plausível na medida que em que não há justa causa para a continuidade da apuração. 

Esse arquivamento ocorre sem prejuízo de nova apurações diante do surgimento de notícias concretas de violação a direitos das 

pessoas com deficiência em razão das condições do site ou mesmo depois de implantando o padrão único "gov.br" caso esteja incompatível com as 

normas de acessibilidade. 

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

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

determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se à Associação de Cegos do RS a fim de lhes dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-a, 

inclusive, que até que seja homologada pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, poderão ser 

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

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

iii. Remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, para análise 

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

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00006614-2020| 

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 27 DE JANEIRO DE 2020 

 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.000.000562/2011-41. AO DISTRITO SANITÁRIO 

ESPECIAL INDÍGENA (DSEI) Interior Sul COORDENADOR DISTRITAL DE 

SAÚDE INDÍGENA 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 129, II e III), legais (Lei Complementar nº 75/93, arts. 7º, I, e 8º, I a IX) e 

regulamentares (Resolução CSMPF nº 87/2010, arts. 2º, II; 4º, II; e 5º); e 

CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Civil em epígrafe nesta Procuradoria da República, com o objetivo de “Acompanhar 

as medidas adotadas pelo Poder Público para o atendimento de demandas da Comunidade Mbyá-Guarani da Aldeia Passo Grande/Flor do Campo, de 

Barra do Ribeiro/RS, como a construção de banheiros”; 

CONSIDERANDO que, do cotejo das informações colhidas nos autos, estariam pendentes de atendimento as demandas relacionadas 

à construção de banheiros e providenciamento de local na comunidade, para atendimento médico aos indígenas, pelas equipes da SESAI; 

CONSIDERANDO que, em visita do MPF à comunidade, em agosto de 2018, a sua liderança referiu que gostariam que fossem 

construídos na localidade “12 banheiros com chuveiros elétricos (…) sendo o total de 1 para cada residência”, tendo exemplificado as dificuldades por 

que vem passando a comunidade em razão da ausência dessa estrutura afirmando que “as crianças e os adultos tomam banho no açude, até no inverno”, 

razão pela qual ocorrem vários casos de gripe entre os integrantes da aldeia; 

CONSIDERANDO que, no que se refere ao atendimento de saúde feito pela SESAI periodicamente, foi informado pela liderança 

indígena que a comunidade não conta com um espaço adequado a realizá-lo, o que ocasiona algumas dificuldades, sendo os pacientes atendidos nos 

pátios da aldeia ou, em dias chuvosos, nas dependências da escola; 

CONSIDERANDO que, em respostas remetidas pelo DSEI-ISUL às solicitações do MPF, tem restado demonstrada a reiterada 

negativa desse órgão em construir os banheiros na comunidade; 
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CONSIDERANDO que as justificativas para a negativa do DSEI são a) “impossibilidade jurídica de investimentos em TI não 

regularizada e da consequente não aprovação/liberação de recursos orçamentários por parte do nível central da SESAI/MS” (conforme registrado em 

documentação juntada às fls. 130/134); e b) que “o termo de comodato existente [entre proprietário e indígenas] determina a impossibilidade de construção 

de espaços físicos que não possam ser retirados posteriormente” e que “o termo de comodato, em sua cláusula terceira, dispõe que o comodatário não 

poderá introduzir no imóvel benfeitorias que não possam, ao termo do contrato, ser retiradas com imediatidade”, bem como que “qualquer obra ou 

reformas a serem realizadas, somente podem ser efetuadas com prévia e escrita autorização do comodante”; 

CONSIDERANDO que, segundo referido pela liderança da comunidade, conforme registro de fls. 139/150, a comunidade conta com 

autorização do proprietário para realizar a instalação de banheiros e outras melhorias no local, tendo, em suas palavras, afirmado que “o dono da 

propriedade disse que seria possível fazer isso, até se for registrado no papel'; 

CONSIDERANDO que, ao que se percebe, a relação dos indígenas com o comodante (proprietário da área) é bastante amistosa e 

pacífica, havendo notícias de que aquele mostra-se sensível às necessidades dos indígenas, autorizando as benfeitorias que se mostrem necessárias para 

atendê-las; 

CONSIDERANDO que, dito isso, percebe-se que não são os supostos “impedimentos” existentes no contrato de comodato a barreira 

para o atendimento das demandas dos indígenas, mas sim a ausência de vontade político-administrativa da SESAI, seguindo a demanda sem solução em 

razão de negativa do órgão a quem incumbiria a sua realização; 

CONSIDERANDO que cabe à SESAI a execução de ações voltadas ao atendimento de saúde e saneamento básico nas terras 

indígenas, competindo aos DSEI executar as atividades do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, aí incluído o saneamento básico e disponibilização 

de um espaço adequado à realização dos atendimentos de saúde; 

CONSIDERANDO que, em decorrência do que previsto no art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é considerada um 

direito fundamental, nos seguintes termos: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; 

CONSIDERANDO que, tal preceito é complementado pela lei 8.080/90, que em seu artigo 2º afirma “A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”; 

CONSIDERANDO que, além disso, é responsabilidade atribuída à União, pelo art. 231 da Constituição Federal, proteger o modo de 

vida indígena, incumbindo-lhe demarcar as terras que tradicionalmente ocupam; 

CONSIDERANDO que o art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias previa que “a União concluirá a demarcação 

das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição”, e que tal previsão sabidamente não foi cumprida até os dias atuais, 

já ultrapassados mais de 31 anos desde a data de promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988; 

CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece e afirma o princípio da boa-fé objetiva, e da qual é uma derivação 

necessária e imediata a “proibição de comportamento contraditório”; 

CONSIDERANDO que a justificativa dada pela SESAI, órgão vinculado à estrutura do Ministério da Saúde (União), de que a 

impossibilidade de tomada das providências necessárias para a instalação de banheiros na comunidade decorre do fato de que o imóvel ocupado pela 

comunidade é área não regularizada no âmbito da demarcação de Terras Indígenas da União, o que consequentemente não viabilizaria a liberação de 

recursos orçamentários por parte do nível central da SESAI/MS, e que essa justificativa configura um favorecimento indevido da própria União, a partir 

de seu próprio comportamento anterior de descumprir o dever que constitucionalmente lhe fora atribuído, de demarcar as terras e proteger o modo de 

vida dos indígenas (ou seja, configura prática de comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva); 

CONSIDERANDO que é dever constitucional do administrador, ainda que preservada a sua discricionariedade, eleger meios 

condizentes, adequados e economicamente viáveis para se concretizar o direito fundamental à saúde, o que deve ser aferido diante da realidade de cada 

situação encontrada (especialmente, no caso, a localização da comunidade em área ainda não regularizada no âmbito da demarcação de Terras Indígenas 

da União); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 (art. 2º) dispõe que incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias 

para garantir o respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição da República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, I), incumbindo-lhe promover o inquérito civil e a 

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição 

da República e art. 5º, II, “d” e 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93); e 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal a promoção do Inquérito Civil, inclusive com o uso de Recomendação 

(art. 6º, XX, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 4º, IV, da Resolução CSMPF nº 87/2010) e da Ação Civil Pública visando à proteção de interesses 

difusos e coletivos (Lei nº 7.347/85 e Lei Complementar nº 75/93); 

RECOMENDA ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul (DSEI-ISUL), representado por seu/sua coordenador/a, que 

identifique e adote as medidas condizentes, adequadas e economicamente viáveis para 1) disponibilizar estrutura de banheiros que atendam às 

reivindicações da comunidade indígena Mbyá-Guarani Passo Grande/Flor do Campo, localizada no Município de Barra do Ribeiro/RS, de modo a 

garantir-lhe o atendimento de seus direitos básicos de saneamento, higiene e saúde; e 2) providencie um local para a realização dos atendimentos de 

saúde pelas equipes da SESAI, nos termos das necessidades demonstradas pela comunidade. Ambas as providências deverão ser realizadas dentro do 

prazo de 180 dias. 

O acolhimento da presente RECOMENDAÇÃO prevenirá o ajuizamento de Ação Civil Pública específica, sem prejuízo da adoção 

pelo Ministério Público Federal de medidas administrativas, cíveis e penais, tendentes à responsabilização de quem, de algum modo, tenha contribuído 

para o descumprimento da legislação aplicável à matéria. 

Para fins de comprovação do cumprimento da presente RECOMENDAÇÃO, o Parquet requisita o envio de resposta no prazo de 

trinta (30) dias, informando as medidas já adotadas ou que serão adotadas (especialmente um cronograma de providências) ante a situação fática e jurídica 

apresentada por este documento. 

A resposta deverá ser encaminhada por petição eletrônica através do endereço https://apps.mpf.mp.br/spe/login, tendo em vista a 

entrada em vigor, em 09/04/2019, da Portaria PGR/MPF n° 1213/2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados no MPF. 

 

JORGE IRAJÁ LOURO SODRÉ 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00003073-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

 

Alteração da Portaria n. 6, de 31 de maio de 2019, que designa Promotores 

Eleitorais para atuação perante as Zonas Eleitorais do Estado de Rondônia. 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM RONDÔNIA, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

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

defesa da ordem jurídica e do regime democrático (artigo 127, caput, Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o exercício das funções eleitorais do Ministério Público Federal encontra-se disciplinado no art. 37, I, in fine, 

e arts. 72 a 80 da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993); 

CONSIDERANDO ser atribuição do Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público Eleitoral nas causas de 

competência do Tribunal Regional Eleitoral e a direção das atividades eleitorais em cada Estado (artigo 77, caput, Lei Complementar n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que, sendo de natureza federal, a designação para o exercício da função eleitoral por membro do Ministério 

Público em primeiro grau compete ao Procurador Regional Eleitoral, a quem cabe, em cada Estado, dirigir as atividades do setor (art. 77 da Lei 

Complementar n° 75/1993); 

CONSIDERANDO que o Promotor Eleitoral é o membro do Ministério Público local que oficia junto ao Juízo incumbido do serviço 

eleitoral de cada Zona (art. 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 75/1993); 

CONSIDERANDO que a designação do membro do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a 

Justiça Eleitoral de primeira instância será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do Chefe do Ministério Público local 

(art. 1º, I, Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008 e art. 23, § 2º, I da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, de 09 de setembro de 2019); 

CONSIDERANDO, por fim, o Ofício SEI nº 58/2020/GAB-PGJ do Ministério Público do Estado de Rondônia, datado de 20 de 

janeiro de 2020, que solicita alteração da Portaria PRE-RO nº 006, de 31 de maio de 2019, em razão de modificação realizada naquela instituição; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Alterar a PORTARIA PRE-RO Nº 06, DE 31 DE MAIO DE 2019, para nela constar o seguinte: 

 

COMARCA 
ZONA 

ELEITORAL 
PROMOTOR DE JUSTIÇA PERÍODO 

Cerejeiras 16ª Fábio Augusto Negreiros Parente Capela Sampaio 
Excluir a partir de 

01.02.2020 

Cerejeiras 16ª Victor Ramalho Monfredinho 
Incluir a partir de 

01.02.2020 

 

Publique-se. 

Ciência ao Ministério Público do Estado de Rondônia. 

Ciência ao Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia. 

 

LUIZ GUSTAVO MANTOVANI 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CCD-SC-00000190-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Notícia de Fato 1.33.002.000283/2019-91 

 

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: 

melhorar as condições de segurança de tráfego no km 512 da BR 282, com ênfase na melhoria do acesso dos ônibus escolares na 

entrada rural localizada nesse km 

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-CGT-SP-00000391-2020| 

PORTARIA N° 3, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

 

Procedimento Preparatório n° 1.34.033.000182/2019-16 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, considerando o disposto no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República, e artigo 8º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, bem como no disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do 
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Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

(CSMPF), e considerando, ainda, o que consta do Procedimento Preparatório n° 1.34.033.000182/2019-16, DETERMINA a instauração de INQUÉRITO 

CIVIL tendo por objeto apurar a ocorrência de dano ambiental decorrente da construção irregular de uma estrutura de fibra de vidro sobre estacas de 

madeira, em área de praia, na linha da vegetação de restinga (jundu), na altura do Km 74 da Rodovia SP 055, Praia da Lagoinha, no Município de 

Ubatuba/SP. Determina-se, ainda, a realização das seguintes providências: a) registro e autuação da presente portaria; b) solicitação de publicação desta 

portaria no Diário Oficial, por meio do Sistema Único, para fins do disposto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do CSMPF e artigo 7º, § 

2º, inciso I, da Resolução nº 23 do CNMP e c) comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, conforme artigo 6º da Resolução n° 87 do CSMPF. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PRM-GUR-TO-00000367-2020| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 31 DE JANEIRO DE 2020 

 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.36.002.000182/2019-17 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 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, 

apresentar as seguintes considerações para, ao final, expedir recomendação. 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO que, no bojo do Procedimento Preparatório nº 1.36.002.000182/2019-17, apurou-se que se encontra em trâmite 

no ICBMbio o Processo Administrativo nº 02001.006602/2006-90, o qual versa sobre requerimento de indenização de regularização fundiária formulado 

por NAÇOITAN ARAÚJO. 

CONSIDERANDO que foi proferida sentença condenatória na Ação Penal nº 3265-20.2012.4.01.4302, sendo NAÇOITAN ARAÚJO 

condenado por uso de documento falso perante o IBAMA/ICMbio por ocasião do requerimento que resultou no Processo Administrativo nº 

02001.006602/2006-90. 

CONSIDERANDO que, embora já fosse do conhecimento do ICMbio os indícios de falsidade e a existência do Inquérito Policial 

para apurar os fatos, mesmo assim deu-se sequência à análise do requerimento contido no Processo Administrativo nº 02001.006602/2006-90, com 

posicionamento contrário da procuradoria federal especializada com atuação no ICMbio (Despacho nº 0128/201/AGU/PGF/PFE-ICMBIO. 

CONSIDERANDO que a falsidade documental reconhecida em juízo torna nulo o Processo Administrativo, não se podendo o autor 

do delito dele tirar qualquer proveito, sendo, ainda, que o pagamento de indenização pela via administrativa pode trazer prejuízos ao erário e lesar direitos 

de terceiros de boa-fé; 

CONSIDERANDO que, referente à Certidão para Fins de Compensação de Reserva Legal nº 8/2019, expedida no Processo nº 

02070.000572/2014-02, também há fortes indícios de falsidade documental; 

E CONSIDERANDO, por fim, a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, com fulcro 

no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, resolve expedir: 

RECOMENDAÇÃO ao ICMbio, por meio da autoridade competente, a indeferir o requerimento postulado no Processo 

Administrativo nº 02001.006602/2006-90, abstendo-se de autorizar pagamentos a título de desapropriação ao interessado NAÇOITAN ARAÚJO ou 

sucessores, bem como a cassar a Certidão para Fins de Compensação de Reserva Legal nº 8/2019, expedida no Processo nº 02070.000572/2014-02. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto 

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 

judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita-se, desde logo, que informe, em até 20 (vinte) 

dias, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. Encaminhe, ainda, 

documentação comprobatória das medidas tomadas. 

 

HUMBERTO DE AGUIAR JÚNIOR 

Procurador da República 
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