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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00057211-2020| 
DECISÃO N° 58, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
REFERÊNCIA: e-PP 1.22.012.000015/2020-78 (MPF/PRM – Divinópolis/MG). 
Procedimento preparatório instaurado para assegurar o fornecimento, pela União, 
do medicamento Canabidiol, a Isabelle Tauane Resende Silva, portadora de 
epilepsia refratária. Esclarecimentos encaminhados. Direito individual. Fármaco 
ainda não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Enunciado nº 6 da Jornada de Direito da Saúde. Homologação do arquivamento. 
 

1.O Procurador oficiante, Dr. Lauro Coelho Junior, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 
(…) 
Trata-se de procedimento preparatório instaurado a partir de encaminhamento pela Promotoria de Justiça da Comarca de Passa 

Tempo-MG de representação apresentada por Isabelle Tauane Resende Silva, através de sua genitora Elaine Maria de Resende, por meio da qual solicita 
a adoção de providências para que seja fornecido gratuitamente o medicamento Canabidiol. 

Segundo consta da representação, a menor Isabelle Tauane Resende possui epilepsia refratária e constantemente tem crises 
convulsivas, de modo que necessita de tratamento com medicamentos à base de Canabidiol. Consta ainda que o medicamento em causa não possui 
registro na ANVISA nem consta das listas de fármacos fornecidos pelo SUS. O medicamento foi solicitado à Secretaria de Saúde do Município de Passa 
Tempo e negado, já que ele não constava das listas de medicamentos da atenção básica à saúde nem de medicamentos de alto custo e excepcionais. 

Como providência inicial, determinou-se a expedição de ofício à ANVISA e à Secretaria Regional de Saúde em Divinópolis/MG, 
solicitando informações detalhadas sobre a matéria. 

Em resposta, a Secretaria Regional de Saúde informou que o medicamento Canabidiol não é padronizado pelo SUS e, portanto, não 
é fornecido. Como alternativas terapêuticas estão padronizados pelo Componente Básico da Assistência Farmacêutica os seguintes medicamentos: Acido 
Vaproico, Carbamazepina, Clonazepan, Fenitoina e Fernobatbital. Estes itens são disponibilizados gratuitamente nas farmácias públicas. 

Por sua vez, a ANVISA informou que o medicamento não possui registro e a importação, em caráter de excepcionalidade, de produto 
à base de canabidiol em associação com outros canabinoides, por pessoa física, para uso próprio, em tratamento de saúde, é regulada pela RDC nº 17, de 
06 de maio de 2015. O procedimento de importação ocorre sob a responsabilidade exclusiva do médico e do paciente ou responsável legal, sendo 
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necessária prévia autorização. Informou ainda que não há nenhuma solicitação de autorização para importação excepcional de produtos à base de 
canabidiol em nome de Isabelle Tauane Resende Silva. 

É o relatório. 
O objeto do presente procedimento se refere à pretensão individual da representante de impor ao Estado o dever de fornecer o 

medicamento Canabidiol, que não possui registro na ANVISA. 
É cediço que o Estado se obriga a estabelecer condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, na esteira da diretriz constitucional expressa nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, de onde advém 
que o Estado tem o dever constitucional de prestar assistência integral à saúde, inclusive com o fornecimento de medicamentos aos tratamentos das mais 
diversas patologias. 

No entanto, quando se trata do fornecimento de medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), o Estado não pode ser obrigado por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança 
e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 

Ao dispor sobre o assunto, o CNJ elaborou o Enunciado n° 6 da Jornada de Direito da Saúde, entendendo que “A determinação 
judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções 
expressamente previstas em lei.” 

O registro do medicamento junto à ANVISA não se trata de etapa meramente burocrática, vez que também se destina à análise de sua 
qualidade, eficácia e segurança. Ademais, a Lei n° 8.080/90 veda, em todas as esferas de gestão do SUS, “a dispensação, o pagamento, o ressarcimento 
ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na ANVISA” (artigo 19-T, inciso II). 

Ressalta-se que a questão do fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA pelo Estado foi definida pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n° 657.718/MG, nos seguintes termos: 

O Tribunal, apreciando o tema 500 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do 
Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, por maioria, 
fixou-se a seguinte tese: ‘1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, 
como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem 
registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos 
três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) 
a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no 
Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”, 
vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 22.05.2019. 

No caso, o fármaco não possui registro na ANVISA e a representante não possui autorização para importação do medicamento, de 
modo que somente diante de um cenário de mora administrativa irrazoável, estaria justificada uma intervenção judicial, inclusive por meio da 
determinação de prestações positivas, para garantir a normatividade e a efetividade das disposições constitucionais em relação ao direito à saúde. 

Nesse sentido, torna-se inviável a intervenção judicial para que o Estado forneça um medicamento que não está incluído dentre os 
fármacos fornecidos pelo SUS, não possui registro na ANVISA, nem há notícia de mora da agência reguladora na efetivação do registro. 

Sob tal ótica, ante a impossibilidade de judicialização da questão, entendo que não há medidas cabíveis a serem adotadas pelo 
Ministério Público Federal para assegurar o fornecimento do medicamento pelo Estado. 

Diante do exposto, pelos argumentos supra, promovo o arquivamento do presente procedimento preparatório, remetendo-se os autos 
à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para homologação ou outra providência que se entender cabível. Cientifique-se a representante, caso 
tenha deixado dados para tanto. 

(...) 
2. É o relatório. 
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 
DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00060393-2020| 
DECISÃO N° 59, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
REFERÊNCIA: e-IC 1.22.024.00000042/2019-26 (MPF/PRM - Viçosa/Ponte 
Nova/MG). Inquérito civil instaurado para apurar possível omissão do Ministério 
da Saúde (MS) em fornecer a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
medicamentos necessários para tratamento oncológico. Esclarecimentos 
encaminhados pelo MS. Não ocorrência. Responsabilidade pela aquisição dos 
medicamentos é dos hospitais. Ausência de Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade (UNACON) e de Centros de Assistência Especializada em 
Oncologia (CACON) nos municípios de abrangência territorial da Procuradoria 
da República em Viçosa. Ausência de irregularidade. Homologação do 
arquivamento. 
 

1. O Procurador oficiante, Dr. Gustavo Henrique Oliveira, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 
(...) 
Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de provocação da PRDC/MG, que encaminhou missiva da FEDERASSANTAS ao 

Ministério Público Federal em Minas Gerais reportando fato possível omissão do Ministério da Saúde em propiciar a pacientes do SUS os medicamentos 
necessários para tratamento oncológico. 

Em síntese, noticia a FEDERASSANTAS que os pacientes do SUS que necessitam de tratamento oncológico são assistidos por 
Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e pelos Centros de Assistência Especializada em Oncologia (CACON). Essas 
unidades - que são hospitais habilitados para o tratamento oncológico - prestam os serviços a pacientes do SUS e faturam os serviços por meio das 
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Autorizações de Procedimentos de Alto custo (APAC) em montante que englobaria todos os itens do serviço, desde o pagamento de médicos e enfermeiros 
até os medicamentos. 

Ocorre que, segundo a FEDERASSANTAS, em fevereiro de 2015 o Ministério da Saúde passou a adquirir esses medicamentos 
diretamente e disponibilizá-los aos CACON´s e UNACON´s. A nova rotina trouxe dúvidas à entidade sobre a logística, considerando o alegado risco de 
solução de continuidade no tratamento em razão de eventuais atrasos na aquisição dos medicamentos pelo poder público. Mencionam casos de atrasos 
de medicamentos e questionam a nova logística, considerando que o poder público teria assumido para si a responsabilidade pela aquisição dos 
medicamentos, mas a disponibilização seria insuficiente. 

O Ministério da Saúde em Minas Gerais encaminhou informações técnicas sobre o assunto. Em síntese, a responsabilidade pela 
aquisição dos medicamentos seria dos hospitais, dentro do bojo de procedimentos quimioterápicos autorizados (APAC, como já mencionado), com 
posterior ressarcimento aos hospitais. Somente excepcionalmente o Ministério da Saúde faria as compras de medicamentos. 

Pois bem. 
Sem embargo da relevância da controvérsia, verifico que, de acordo com as informações técnicas do Ministério da Saúde, nenhum 

dos municípios da abrangência territorial da Procuradoria da República em Viçosa possuem UNACON ou CACON; a lista de UNACON/CACON não 
abrange nem mesmo os municípios da Subseção Judiciária de Ponte Nova (que até dezembro de 2019 estavam sob a atribuição da PRM Viçosa e agora 
estão na atribuição da PRMG). 

Assim, não vislumbro utilidade no prosseguimento da apuração, considerando que, em relação aos demais municípios, a questão já é 
de conhecimento da PRDC na capital mineira. 

II. 
Ante ao exposto: 
1. Promovo, por ausência de irregularidade e sem prejuízo no disposto no art. 12 da Res. 23/2007, do CNMP, o arquivamento dos 

autos, que ficam submetidos ao crivo da Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. 
2. Determino a expedição de comunicação ao PRDC/MG, com cópias desta decisão. 
3. Determino o encaminhamento dos autos à PFDC. 
(…) 
2. É o relatório. 
3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 
DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00060557-2020| 
DECISÃO N° 60, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
REFERÊNCIA: IC 1.14.001.000869/2017-50 (MPF/PRM – Ilhéus/BA). 
INQUÉRITO CIVIL. USO DO NOME SOCIAL. NEGATIVA. CARTÃO 
NACIONAL DE SAÚDE DO SUS. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 
CPF. RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE GÊNERO. DECRETO 
8.727/2016. NOTA TÉCNICA 01/2019-PFDC. PORTARIA/MS 1.820/2009. - A 
adoção do nome social, inclusive no Sistema Único de Saúde, como expressão de 
identidade e de dignidade de todas as pessoas, decorre da Constituição e de 
inúmeros documentos internacionais, de maneira que restrições formais, como 
aquela apresentada nos autos pelo Departamento de Controle, Avaliação, 
Auditoria e Regulação do SUS, de necessidade de alteração do CPF, não 
encontram amparo no ordenamento jurídico. - Não homologação do 
arquivamento. 

 
1.O Procurador oficiante, Gabriel Pimenta Alves, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 
Cuida-se de inquérito civil instaurado a partir de representação formulada por Isadora Marques dos Santos, na qual relatou que o SUS 

não atendeu a sua solicitação para que constasse o seu nome social no Cartão nacional de Saúde, a despeito do preceituado no art. 1º, parágrafo único, I, 
do Decreto nº 8.727/16. Alega que a situação lhe causa constrangimento, pois consta no cartão o seu nome masculino de nascimento, com o qual não se 
identifica. 

Instado, o Departamento de Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação do SUS, esclareceu que é perfeitamente possível a inclusão 
do nome social no cartão do SUS, desde que a alteração esteja atualizada no CPF do pleiteante. No presente caso, o SUS informou que os dados do nome 
social da representante ainda não estavam atualizados no sistema da Receita Federal, inviabilizando a alteração do nome social no cartão, já que os 
campos são preenchidos automaticamente a partir dos dados extraídos da Receita Federal, não havendo a possibilidade dos operadores os modificarem. 

Esclareceu, ainda, que o cartão do SUS se trata de um documento federal, e o seu modelo é padronizado nacionalmente, não cabendo 
a Central de Regulação efetuar qualquer alteração no seu modelo. Informou, também, que foi encaminhada ao Ministério da Saúde a demanda de 
necessidade de adequação do documento. 

Percebe-se pelos esclarecimentos prestados pela Central de Regulação, portanto, que não houve negativa em atender o pleito da 
representante de fazer constar o seu nome social no cartão do SUS, mas sim uma impossibilidade de alteração dos campos a serem preenchidos em razão 
dos dados não estarem atualizados no sistema da Receita Federal. Portanto, cabe à representante realizar a atualização dos dados na Receita Federal, para 
solicitar a alteração desejada no cartão do SUS. 

Ademais, conforme informado pela Central de Regulação, o Ministério da Saúde já foi cientificado da necessidade de se realizar 
adequações ao modelo do documento para fins de se evitar constrangimentos aos usuários. Vê-se que o Estado vem empreendendo os esforços para 
adequar o modelo do cartão e atender os interesses dos usuários. 

Ante o exposto, promovo o arquivamento do presente procedimento, determinando que sejam os autos remetidos à PFDC, para fins 
de devido controle institucional. 
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Ciência ao representante, notadamente da possibilidade de alteração do seu nome social no cartão do SUS após realizada a atualização 
dos dados do Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal. 

2. Muito embora o Decreto nº 8.727/20161 já regulamente o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de 
pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, tendo considerado o nome social a “designação 
pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida”, sem qualquer exigência de atualização de CPF, essa Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão também já se manifestou, por meio da Nota Técnica nº 01/2019-PFDC, de 21 de janeiro de 2019, no sentido de que: 

Um dos maiores desafios da efetivação da igualdade é a desnaturalização de preconceitos historicamente estabelecidos, de modo a 
permitir a inclusão daqueles que diferem dos padrões até então vigentes. Nesse sentido, avanços recentes, resultado das lutas pela inclusão das pessoas 
trans e pela diversidade, devem ser contabilizados. 

[…] 
No âmbito da aplicação do Pacto de San José da Costa Rica pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, foram aprofundadas as 

diretrizes que já constavam de sua jurisprudência desde o caso Atala Riffo e filhas vs. Chile, com a edição da Opinião Consultiva 24/17. No tocante 
especificamente ao direito ao nome, e sua retificação em casos de descompasso com a identidade de gênero autodeterminada […] 

[...] 
Desse modo, o direito ao uso do nome social possui proteção internacional, em especial nos arts. 2, 3, 7.1, 11.2 e 18 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), e sua inobservância pode gerar responsabilização internacional do Estado brasileiro. 
Internamente, o Supremo Tribunal Federal, em 1º de março de 2018, apreciando a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4275, afirmou 

expressamente, ao interpretar o art. 58 da Lei 6.015/73 de modo conforme à Constituição e ao Pacto de São José da Costa Rica, que as pessoas trans que 
assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, possuem o direito 
à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. […] 

[…] 
Ainda nessa linha, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 670.422, com repercussão geral, deixou peremptoriamente fixado 

o direito da pessoa trans à alteração do prenome e do registro civil, inclusive na via administrativa, apenas mediante manifestação de tal vontade. Nesse 
sentido, fixaram-se as seguintes teses para observância geral: 

I) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não 
se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente 
pela via administrativa; 

[…] 
De resto, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral da República, quando do parecer no Recurso Extraordinário 

845.779, dotado de repercussão geral, posicionou-se favoravelmente à existência de um direito de matriz constitucional a que o indivíduo seja tratado 
socialmente como pertencente ao gênero com que se identifica2: 

Como leciona Axel Honneth, ao tratar do desrespeito à identidade individual, da prática da violação cotidiana das pretensões 
individuais em relação aos quais lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, como qualquer outra pessoa na sociedade, esperam poder contar sejam 
legitimamente satisfeitas, na condição de membros de igual valor na sociedade, resulta não apenas a limitação violenta da autonomia pessoal, mas o 
sentimento de exclusão do convívio social, jurídico e moral [HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São 
Paulo: Ed. 34, 2003, p. 216]. A experiência do desrespeito que avilta o sentimento moral também leva à mobilização, na busca não apenas da reparação 
judicial, mas do reconhecimento do seu direito: 

Pois a tensão afetiva em que o sofrimento de humilhações força o indivíduo a entrar só pode ser dissolvida por ele na medida em que 
reencontra a possibilidade da ação ativa; mas que essa práxis reaberta seja capaz de assumir a forma de uma resistência política resulta das possibilidades 
do discernimento moral que de maneira inquebrantável estão embutidas naqueles sentimentos negativos, na qualidade de conteúdos cognitivos. 

(...) 
A afirmação da identidade de gênero, compreendida pela identidade humana, encerra a realização da dignidade no que tange à 

possibilidade de expressar todos os atributos e características do gênero imanente a cada pessoa. Para o trans, ter uma vida digna implica necessariamente 
ter reconhecida a sua identidade de gênero, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade real por ele vivenciada e que se reflete na sociedade 

(...) 
O Estado impõe – ou, ao menos, permite que se imponha – normas de gênero e orientação sexual às pessoas, por meio de costumes, 

legislação e violência, e exerce controle sobre o modo como elas vivenciam seus relacionamentos pessoais e como se identificam. Como atesta a 
introdução aos Princípios de Yogyakarta, o policiamento da sexualidade continua a ser poderosa força subjacente à persistente violência de gênero, bem 
como à desigualdade entre os gêneros. 

(…). 
Fica claro, assim, que a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa constitui parte essencial de sua personalidade e um dos 

aspectos mais básicos de sua autodeterminação, dignidade e liberdade. 
Não é demais lembrar que, historicamente, pessoas experimentaram violações de direitos humanos em decorrência do fato de serem 

transgêneros ou não pertencerem a grupos sexuais tradicionalmente identificados em determinadas sociedades. Desse modo, não reconhecer o dano 
sofrido pela recorrente é também perpetuar essas violações, indo na contramão do que se espera de um Estado – e de um Judiciário - que busca garantir 
os direitos humanos de todo indivíduo, em especial das minorias, independentemente da identidade de gênero. 

(…). 
Os avanços conquistados, no Judiciário e no Executivo, no combate à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero não 

foram suficientes para modificar o cenário de violência. Observam-se violências ainda mais marcadas pelo ódio e pela rejeição. 
O Brasil também assinou, em 6 de junho de 2013, a Convenção Interamericana Contra Toda a Forma de Discriminação e Intolerância, 

que prevê, no artigo 1, ser discriminação “qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, cujo 
propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades 
fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes”, e pode basear-se em “sexo, orientação sexual [e] identidade e 
expressão de gênero”. 

[…] 
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Portanto a tomada de medidas para a imediata efetivação do reconhecimento do direito das pessoas trans a serem tratadas de acordo 
com sua identidade de gênero não só é imperativo constitucional, mas também pode ensejar, em sua omissão, responsabilização do ente e dos agentes 
omissos. 

3. Cabe ressaltar que, em 16 de janeiro de 2015, foi editada a Resolução 12, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e 
Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais, criado pela Medida Provisória 2216-37, de 31 de agosto de 2001, que estabelece 
parâmetros para a garantia de acesso e permanência de travestis e transexuais em diferentes espaços sociais. A Resolução traz orientações sobre o uso do 
nome social oralmente, em formulários e sistemas de informação, nos espaços de ensino e em documentos oficiais. 

4. Além disso, de acordo com o art. 4º da Portaria do Ministério da Saúde nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 (conhecida como a Carta 
de Direitos dos Usuários do SUS), é um direito do usuário e da usuária a identificação pelo nome social em todos os documentos, independente do 
registro civil: 

Art. 4º Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, 
confortável e acessível a todos. 

Parágrafo único. É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer 
discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou 
sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe: 

I - identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário e usuária um campo para se registrar o 
nome social, independente do registro civil sendo assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código 
da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas; 

5. Assim, a adoção do nome social, inclusive no Sistema Único de Saúde, como expressão de identidade e de dignidade de todas as 
pessoas, decorre da Constituição e de inúmeros documentos internacionais e normativos nacionais, de maneira que restrições, como aquela apresentada 
nos autos pelo Departamento de Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação do SUS, de necessidade de alteração do CPF para uso do nome social, não 
encontram amparo no ordenamento jurídico. 

6. Ante o exposto, deixo de homologar o arquivamento, com retorno dos autos à origem. 
 

DEBORAH DUPRAT 
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

 

CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00058801-2020| 
SESSÃO: 5 DATA: 17/02/2020 14:50:06 PERÍODO: 10/02/2020 A 14/02/2020 

 

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

Processo: 1.00.001.000026/2020-44 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 06(JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA) 
Data:10/02/2020 
Interessados: PR-SE/PR-SE- PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE 
 

Processo: 1.00.001.000027/2020-99 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 01(NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO) 
Data:10/02/2020 
Interessados: PR-SE/PR-SE - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE 
 

Processo: 1.00.001.000029/2020-88 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 08(ALCIDES MARTINS) 
Data:10/02/2020 
Interessados: LEONARDO GONCALVES JUZINKAS 
 

Processo: 1.00.001.000028/2020-33 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ANALISES DIVERSAS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 07(NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO) 
Data:11/02/2020 
Interessados: PRM-R.PRETO - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP 
 

Processo: 1.00.001.000030/2020-11 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-EXERCÍCIO DE PLANTÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 02(MARIA CAETANA CINTRA SANTOS) 
Data:11/02/2020 
Interessados: PRR4ª REGIÃO/CG/PRR4ª - CHEFIA DE GABINETE - PRR 4ª REGIÃO 
 
Processo: 1.00.001.000031/2020-57 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS 
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Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 02(MARIA CAETANA CINTRA SANTOS) 
Data:13/02/2020 
Interessados: MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
 

ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS 
Procurador-Geral da República 

Presidente do CSMPF 
 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00057165-2020| 
PORTARIA Nº 2, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

A COORDENADORA DA 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 
exercício das atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, da Resolução nº 102, 
de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, RESOLVE: 

Art. 1º Autuar Procedimento de Acompanhamento acerca das tratativas encampadas com a Aliança Nacional LGBTI+, conforme 
email encaminhado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 1ª Câmara 
 

3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR3 - PGR-00060344-2020| 
PORTARIA Nº 6, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Subprocurador-Geral da República signatário, no exercício das atribuições 
constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do artigo 129 da Lei 
Maior; 

CONSIDERANDO a função executiva do Coordenador da Câmara de abrir procedimento interno de coleta, sistematização e 
tratamento de dados ou informações técnico-jurídicas, para apoiar medidas extrajudiciais, judiciais, de planejamento ou de simples execução da atuação 
ministerial, estabelecidas no artigo 7º, §2º, inciso XXV do Regimento Interno da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução nº. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: (I) acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de 
ajustamento de conduta celebrado; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a 
tutela de interesses individuais indisponíveis, e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, 
aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil, conforme dispõe o artigo 9º da Resolução nº 174/2017 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a notícia de que títulos de capitalização aprovados pela SUSEP vêm sendo comercializados com desvio de 
finalidade; 

CONSIDERANDO que o consumidor tem o direito de ser protegido de métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 
publicidade enganosa (art. 6º, IV e art. 37, § 1º do Código de Defesa do Consumidor) 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar e examinar a regularidade dos títulos de 
capitalização emitidos. 

Para tanto, determino: 
a) a autuação desta Portaria, nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa SG/MPF nº 11/2016 e do artigo 9º da Resolução nº 

174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
b) a publicação desta Portaria, nos moldes do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e do artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 3ª CCR 
 

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00060358-2020| 
ENUNCIADO Nº 10 

 
(Redação alterada na 561ª Sessão Ordinária, em 12 de fevereiro de 2020). Ementa: 
Arquivamento. Recurso. Necessidade de Manifestação do Procurador Natural. 
 

ENUNCIADO: Quando o representante interpuser recurso em face da promoção de arquivamento, o Membro oficiante deverá 
manifestar-se acerca do seu teor, decidindo, antes da remessa à Câmara, sobre a manutenção da decisão ou exercendo juízo de retratação. 

 
NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador 
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##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00060354-2020| 
ENUNCIADO Nº 36 

 

(Redação alterada na 561ª Sessão Ordinária, em 12 de fevereiro de 2020). Ementa: 
Declinação de Atribuições. Entendimento Expresso em Enunciado. Dispensável a 
Homologação da Câmara. 
 

ENUNCIADO: Quando a declinação de atribuições ou arquivamento, em procedimento extrajudicial e inquérito policial, tiverem por 
base entendimento já expresso em enunciado ou orientação da 4ª Câmara, os autos poderão ser remetidos diretamente ao Ministério Público com a 
respectiva atribuição ou diretamente arquivados, registrando-se por meio do Sistema Único. No caso de declinação de atribuições em Inquérito Policial, 
o Procurador oficiante deverá comunicar ao juízo e/ou à autoridade policial. 

Aplicação analógica do §3º, art. 6º da Resolução 107 do CSMPF, de 6.4.2010. 
 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00060353-2020| 
ENUNCIADO Nº 38 

 
(Redação alterada na 561ª Sessão Ordinária, em 12 de fevereiro de 2020). Ementa: 
Arquivamento. Duplicidade. Dispensável a Homologação da Câmara. 
 

ENUNCIADO: É desnecessário o envio dos autos à 4ª CCR no caso de decisão ou promoção de arquivamento fundado na existência 
de outro procedimento investigatório com idêntico objeto (princípio do ne bis in idem), o que deverá ser devidamente comprovado nos autos arquivados 
e remanescentes. 

Recepção do Enunciado nº 57-2ª CCR 101ª Sessão de Coordenação, de 31.08.2015. 
 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00060371-2020| 
ENUNCIADO Nº 63 

 
(Deliberado na 561ª Sessão Ordinária, em 12 de fevereiro de 2020). Ementa: 
Indeferimento de instauração de inquérito civil e direito individual disponível. 
 

ENUNCIADO: Cabe o indeferimento de instauração de inquérito civil quando a notícia de fato versar sobre direito individual 
disponível e as peculiaridades da situação concreta inviabilizarem o tratamento coletivo da questão, desde que observado o prazo de 30 dias previsto no 
art. 5º-A da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

 
NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00060370-2020| 
ENUNCIADO Nº 64 - 4ª CCR 

 

(Deliberado na 561ª Sessão Ordinária, em 12 de fevereiro de 2020). Ementa: 
Estudos ambientais. Licenciamento de Empreendimentos. 
 

ENUNCIADO: Os termos de referência e os estudos ambientais elaborados com o objetivo de permitir a avaliação da viabilidade 
ambiental de empreendimentos devem incluir a apresentação das alternativas locacionais, tecnológicas e modais, bem como a hipótese de não implantação 
do empreendimento. (Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986.) 

 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
Subprocurador-Geral da República  

Coordenador 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00060366-2020| 
ENUNCIADO Nº 65 

 

Deliberado na 561ª Sessão Ordinária, em 12 de fevereiro de 2020. Ementa: 
Promoção de arquivamento. Realização de diligências necessárias. 
 

ENUNCIADO: Quando, em análise de promoção de arquivamento, a 4ª CCR determinar diligências imprescindíveis à sua decisão, 
os autos serão devolvidos ao membro que promoveu o arquivamento para cumprimento das diligências. Em havendo recusa fundamentada (art. 18, I, 
Resolução 87/2010 CSMPF), estes deverão ser remetidos ao Procurador chefe da unidade, para redistribuição. 

 
NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador 
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##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00060362-2020| 
ENUNCIADO Nº 66 

 
(Deliberado na 561ª Sessão Ordinária, em 12 de fevereiro de 2020). Ementa: 
Arquivamento. Resolução CNMP nº 174/2017. Notícia de Fato. Indeferimento de 
instauração. 
 

ENUNCIADO: É necessária a autuação das peças de informação, antes da remessa à Câmara, sempre que houver recurso contra o 
indeferimento de instauração de Notícia de Fato em razão da narrativa ser incompreensível ou não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou 
direitos tutelados pelo Ministério Público. (Art. 4º, § 4º da Resolução CNMP nº 174/2017.) 

 
NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00005337-2020| 
PORTARIA N° 22, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições previstas nos artigos 

72 e 77 da Lei Complementar nº 75/1993 e no artigo 8º da Resolução nº 174/2017, e 
Considerando as funções institucionais do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis; 
Considerando a necessidade de combate à corrupção eleitoral lato sensu, nele incluída a fiscalização sobre o destino dos recursos 

mantidos pelos fundos eleitorais (Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC); e 
Considerando que a malversação desses recursos se enquadra, em tese, em atos de improbidade administrativa que importam lesão 

ao erário federal, nos termos da Lei nº 8.429/92; e 
Considerando que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado destinatárias de subvenção financeira arcada pela 

União; 
DETERMINO a instauração de procedimento administrativo para: 
i) acompanhar os julgamentos do TRE/RJ sobre as prestações de contas dos Diretórios de Partidos Políticos, em que tenha sido 

reconhecida irregularidade na aplicação de fundos eleitorais, em patamar superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e 
ii) comunicar imediatamente a notícia de fato à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, anexando ao ofício, se e 

possível, cópias da decisão judicial e do parecer técnico da Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRE/RJ. 
Cumpra-se. 

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00004432-2020| 

PORTARIA Nº 8, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 
especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 
30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 

CONSIDERANDO, ainda, as alterações na indicação de Promotores de Justiça encaminhadas pela E. Procuradoria-Geral de Justiça 
de São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-00004079/2020), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 13/02/2019; 

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

RESOLVE: 
DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), e suas 

posteriores alterações; para oficiarem, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante as Zonas Eleitorais 
respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 

 
ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) FEVEREIRO/2020 

001ª SÃO PAULO – BELA VISTA CHRISTIANO JORGE SANTOS 1 a 29 
003ª SÃO PAULO - SANTA IFIGENIA CRISTINA GODOY DE ARAUJO FREITAS  6 a 14 
006ª SÃO PAULO - VILA MARIANA WILSON RICARDO COELHO TAFNER  1 a 15 
006ª SÃO PAULO - VILA MARIANA LUIS GUSTAVO CASTOLDI  16 a 29 
405ª SÃO PAULO - JOSÉ BONIFÁCIO ALEXANDRA MILARE TOLEDO SANTOS  17 a 21 
408ª SÃO PAULO - JARDIM SÃO LUÍS ALESSANDRA ANDREZ CABRERA JOAO BOROWSKI  20 a 28 
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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) FEVEREIRO/2020 
417ª SÃO PAULO - PARQUE DO 

CARMO 
VANESSA THEREZINHA SOUSA DE ALMEIDA 26 a 29 

157ª ADAMANTINA  VIVIANE ZANIBONI FERREIRA BARRUECO  6 e 7 
007ª AGUDOS  JOAO HENRIQUE FERREIRA  1 a 29 
009ª ANDRADINA  REGISLAINE TOPASSI  3 a 14 
190ª APARECIDA  MARCELA AGOSTINHO GOMES DE OLIVEIRA  1 a 10 
013ª ARARAQUARA  PATRICIA SGUERRA VITA E CASTRO  1 a 15 
013ª ARARAQUARA  HERIVELTO DE ALMEIDA  16 a 29 
239ª ARARAQUARA  MARCEL ZANIN BOMBARDI  1 a 29 
225ª AURIFLAMA  MARCELO ANTONIO FRANCISCHETTE DA COSTA  1 a 12 
225ª AURIFLAMA  BRUNA DA COSTA NAVA ZAMBON  13 a 29 
301ª AVARÉ  RODRIGO JIMENEZ GOMES  5 
019ª BARIRI  RAFAEL ABUJAMRA  1 a 15 
019ª BARIRI  SILVIO BRANDINI BARBAGALO  16 a 29 
200ª BARRA BONITA  MARY ANN GOMES NARDO 1 a 12 e 14 a 29 
200ª BARRA BONITA  ANA CAROLINA KAMADA SCHWENDLER  13 
214ª BURITAMA  CYRO SOUZA TEIXEIRA DE CARVALHO NETO  1 a 15 
214ª BURITAMA  CLAUDIA MARIA BUSSOLIN CURTOLO  16 a 29 
030ª CACONDE  MARCOS TADEU RIOLI  1 a 19 
031ª CAFELÂNDIA  ELIANA KOMESU LIMA  3 a 21 
032ª CAJURU  RENATO DIAS DE CASTRO FREITAS  1 a 15 
032ª CAJURU  LEONARDO BELLINI DE CASTRO  16 a 29 
033ª CAMPINAS  MARCELA SCANAVINI BIANCHINI  1 a 3 
380ª CAMPINAS  GUILHERME ATHAYDE RIBEIRO FRANCO  3 
380ª CAMPINAS  LUCIANA RIBEIRO GUIMARAES  4 a 28 
038ª CAPIVARI  VITOR PETRI  1 a 15 
038ª CAPIVARI  LUCIANA ROSS GOBBI BENETI  16 a 29 
040ª CATANDUVA  ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DA CUNHA  17 a 21 
179ª CATANDUVA  PATRICIA DOSUALDO PELOZO  1 a 2 
179ª CATANDUVA  FÁBIO MENEGUELO SAKAMOTO  3 
178ª COLINA  EVANDRO ORNELAS LEAL  1 a 15 
178ª COLINA  TIAGO DUTRA FONSECA  16 a 29 
243ª CORDEIRÓPOLIS  MARIANA FITTIPALDI  1 a 29 
042ª CRUZEIRO  HENRIQUE LUCAS DE MIRANDA  1 a 7 
119ª CUBATÃO  RAFAEL DE PAULA ALBINO VEIGA  1 a 15 
119ª CUBATÃO  GERALDO MARCIO GONÇALVES MENDES  16 a 29 
044ª DESCALVADO  LUCAS CORRADINI DA SILVA  26 a 29 
233ª ESTRELA D'OESTE  CLEITON LUIS DA SILVA  20 a 28 
234ª FARTURA  FERNANDO MASSELI HELENE  1 a 29 
401ª FERRAZ DE VASCONCELOS  VINICIUS HENRIQUES DE RESENDE  1 a 15 
401ª FERRAZ DE VASCONCELOS  GUSTAVO JOSE PEDROZA SILVA  16 a 29 
291ª FRANCA  DILSON SANTIAGO DE SOUZA  20 a 28 
197ª GUARIBA  FERNANDA GOMEZ DAMICO  7 
197ª GUARIBA  MILENA APARECIDA CARLI  1 a 6 e 8 a 29 
185ª GUARULHOS  PRISCILA GOMES BARCELLOS BORGES  20 a 28 
361ª HORTOLÂNDIA  PEDRO DOS REIS CAMPOS  10 a 14 
191ª IBIÚNA  MARCELO SILVA CASSOLA  6 a 14 
051ª IGUAPE  CLAUDIO SERGIO ALVES TEIXEIRA  7 
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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) FEVEREIRO/2020 
051ª IGUAPE  GLAUCO SOUZA AZEVEDO  1 a 6 e 8 a 29 
419ª ITAQUAQUECETUBA  GUSTAVO DOS SANTOS MONTANINO  5 a 14 
228ª JACUPIRANGA  ALLYSON FERNANDO VENEGA CORADINI  3 
204ª JARDINÓPOLIS  ANA CARLA FROES RIBEIRO TOSTA  1 a 29 
241ª JAÚ ALEXANDRE BARBIERI JÚNIOR  17 a 28 
064ª JOSÉ BONIFÁCIO  SERGIO CLEMENTINO  1 a 29 
223ª JUQUIÁ  JOSE FRANCLIN ANDRADE DE SOUZA  1 a 15 
223ª JUQUIÁ  GLAUCO SOUZA AZEVEDO  16 a 29 
068ª LORENA  CASSIANO ANTONIO DE OLIVEIRA  7 
070ª MARÍLIA  GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CORDEIRO  1 a 7 
071ª MARTINÓPOLIS  PEDRO ROMAO NETO  3 a 7 
171ª MONTE AZUL PAULISTA  RENATA CALDEIRA COSTA PICCIRILO COLAFEMINA  1 a 29 
336ª MORRO AGUDO  GUSTAVO FERRONATO  16 a 29 
336ª MORRO AGUDO  ILO WILSON MARINHO GONCALVES JUNIOR  1 a 15 
162ª NHANDEARA  EDUARDO MARTINS BOIATI  1 a 29 
292ª NOVA ODESSA  CARLOS ALBERTO RUIZ NARDY  19 a 29 
276ª OSASCO  ISMAEL DE OLIVEIRA MOTA  26 a 29 
331ª OSASCO  FILIPE DE MELO EUZEBIO  26 a 29 
232ª PALMEIRA D'OESTE  EDUARDO WANSSA DE CARVALHO  10 a 14 
164ª PAULO DE FARIA  LAILA HONAIN  10 
164ª PAULO DE FARIA  JOSÉ MARCIO ROSSETTO LEITE  12 
164ª PAULO DE FARIA  HELOISA GASPAR MARTINS TAVARES  1 a 9, 11, e 13 a 29 
333ª PEDREIRA  JOSÉ CARVALHO SANTORO JÚNIOR  1 a 15 
333ª PEDREIRA  FERNANDA SUMI BARBOSA  16 a 29 
087ª PENÁPOLIS  MARCELO BRANDAO FONTANA  1 a 7 
088ª PEREIRA BARRETO  REGISLAINE TOPASSI  1 a 29 
295ª PERUÍBE  ORLANDO BRUNETTI BARCHINI E SANTOS  4 a 10 e 12 a 16 
295ª PERUÍBE  EDSON TONINI OLIVEIRA  11 e 17 a 28 
093ª PIRACICABA  DENIS PEIXOTO PARRON  20 a 28 
270ª PIRACICABA ÉRIKA ANGELI SPINETTI ROSA  1 a 9 e 22 a 29 

270ª PIRACICABA ANTONIO CARLOS PEREZ ANTUNES DA SILVA  10 a 16 
270ª PIRACICABA MARIANA BERNARDES ANDRADE  17 a 21 
095ª PIRAJUÍ  PAULA GARMES REGINATO  1 a 29 
098ª PITANGUEIRAS  BRUNO PAIVA TILELLI DE ALMEIDA  1 a 15 
098ª PITANGUEIRAS  FERNANDA GOMEZ DAMICO  16 a 29 
406ª PRAIA GRANDE  CARLOS CABRAL CABRERA  20 a 28 
106ª RANCHARIA  SERGIO CAMPANHARO  3 a 7 
107ª RIBEIRÃO BONITO  EDUARDO AUGUSTO VELLOSO ROOS NETO  1 a 29 
382ª RIBEIRÃO PIRES  MARIA CECILIA GUIMARAES ALFIERI NACLE  1 a 7 
111ª SANTA ADÉLIA  YVES ATHAUALPA PINTO  1 a 29 
187ª SANTA FÉ DO SUL  FRANCINE PEREIRA SANCHES  1 a 15 
187ª SANTA FÉ DO SUL  CLEITON LUIS DA SILVA  16 a 29 
115ª SANTA ISABEL  BRUNO ALBINO RAVARA  10 a 11 
296ª SÃO BERNARDO DO CAMPO  EDIVON TEIXEIRA JÚNIOR  1 a 15 
296ª SÃO BERNARDO DO CAMPO  ROSELI NALDI SOUZA  16 a 28 
121ª SÃO CARLOS  LUCAS CORRADINI DA SILVA  10 a 14 
312ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  EVANDRO ORNELAS LEAL  1 a 4 
127ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  CRISTIANE CARDOSO ROQUE  20 a 28 
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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) FEVEREIRO/2020 
412ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  NATALIE RISKALLA ANCHITE  10 a 14 
130ª SÃO PEDRO  ENZO DE ALMEIDA CARRARA BONCOMPAGNI  1 a 5 e 7 a 15 
130ª SÃO PEDRO  IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO  6 
130ª SÃO PEDRO  KARINA YUKIME ICHIKAWA VICENZOTTO  16 a 29 
131ª SÃO ROQUE  SUZANA PEYRER LAINO FICKER  10 a 15 
131ª SÃO ROQUE  WASHINGTON LUIZ RODRIGUES ALVES  16 a 21 
132ª SÃO SEBASTIÃO  RODRIGO LUCIO DOS SANTOS BORGES  1 a 28 
137ª SOROCABA  RITA DE CASSIA MORAES SCARANCI FERNANDES  1 a 15 
137ª SOROCABA  PATRICIA AUGUSTA DE CHECHI E FRANCO PINTO  16 a 29 
271ª SOROCABA  RICARDO HILDEBRAND GARCIA  20 a 28 
415ª SUZANO  FERNANDA ALIPERTI COELHO PRADO  17 a 21 
236ª TAQUARITUBA  VINICIUS BONESSO GUILLEN  1 a 29 
330ª TEODORO SAMPAIO  BRUNO RODRIGUEZ CALDAS  1 a 15 
330ª TEODORO SAMPAIO  MATEUS VICTOR RIBEIRO DE CASTILHO  16 a 17 
184ª TUPÃ SAMUEL CAMACHO CASTANHEIRA  1 a 4 
144ª UBATUBA  FERNANDO FIETZ BRITO  3 a 21 
207ª URUPÊS  RENATA SANCHES FERNANDES  1 a 15 
207ª URUPÊS  PATRICIA DOSUALDO PELOZO  16 a 29 
034ª VALINHOS  PERSIO RICARDO PERRELLA SCARABEL  1 a 29 
242ª VÁRZEA PAULISTA  JOSÉ AUGUSTO DE BARROS FARO  1 a 29 
220ª VOTORANTIM  ALESSANDRA APARECIDA GOMES KOGA  16 a 29 
220ª VOTORANTIM  RICARDO HILDEBRAND GARCIA  1 a 15 

 
DECLARAR VAGA, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), e 

suas posteriores alterações; a função eleitoral atribuída aos seguintes Promotores Eleitorais Titulares, nos períodos abaixo indicados: 
 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) TITULAR FEVEREIRO/2020 

256ª  SÃO PAULO - TUCURUVI MARIA FERNANDA DE CASTRO MARQUES MAIA  7 
301ª AVARÉ  ANA LAURA RIBEIRO TEIXEIRA MARTINS  6, 7 e 10 
386ª BARUERI  DANIELE MACIEL DA SILVA  26 a 28 
227ª 

 
COTIA  CAMILA TEIXEIRA PINHO  26 a 28 

044ª DESCALVADO  LILIAN FRUET  10 
368ª ILHA SOLTEIRA  VINICIUS BARBOSA SCOLANZI  7 

228ª JACUPIRANGA  JOAO OTAVIO BERNARDES RICUPERO  14 
196ª JUNQUEIRÓPOLIS  RAFAEL SALZEDAS ARBACH  14 e 17 
339ª MAUÁ  LARISSA MOTTA NUNES LIGER  14 
365ª MAUÁ ARIELLA TOYAMA SHIRAKI  7 
208ª MIGUELÓPOLIS  FERNANDO PINHO CHIOZZOTTO  7 
080ª OLÍMPIA  SYLVIA LUIZA DAMAS PRESTES RIBEIRO  3 e 6 

195ª PRESIDENTE EPITÁCIO  CLAUDIO DE MELLO FERREIRA  14 e 17 

102ª PRESIDENTE VENCESLAU  RODRIGO MELGAREJO  21, 26 a 28 

115ª SANTA ISABEL  ANA PAULA FREITAS VILELA LEITE  20 a 21 

117ª SANTO ANASTÁCIO  WASHINGTON GONÇALVES VILELA JÚNIOR  26 a 27 
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ZONA LOCAL PROMOTOR(A) TITULAR FEVEREIRO/2020 

362ª SUMARÉ  LUCIANE CRISTINA NOGUEIRA LUCAS LO RE  10 

139ª TAQUARITINGA  DANIELA BALDAN REIN  26 
 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo. 
Publique-se no DJE e no DMPF-e. 

 
SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00002838-2020| 

PORTARIA N° 11, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, na forma dos artigos 78 e 79 da Lei 
Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993) e das Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 1, de 10 de agosto de 
2011, e PRE/PGJ 2, de 31 de agosto de 2017; 

CONSIDERANDO a indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio da Portaria POR-PGJ 299, de 11 de fevereiro de 2020; 
RESOLVE: 
Art.1º Fica designado o Promotor de Justiça JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI ELIHIMAS, com atuação na 42ª Zona Eleitoral 

(Barreiros), para atuar nos autos da notícia crime 33-65.2019.6.17.0026, em trâmite na 26ª Zona Eleitoral (Rio Formoso), em razão de impedimento do 
promotor de justiça titular. 

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

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00010850-2020| 
PORTARIA Nº 1, DE 17 DE FEVEREIRO 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, c, e art. 7º, I, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente Procedimento Preparatório insere-se 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 os elementos constantes do Procedimento Preparatório que fundamenta esta Portaria; 
RESOLVE INSTAURAR o presente Inquérito Civil para promover ampla apuração dos fatos contidos no Procedimento Preparatório 

nº 1.14.000.001278/2019-71. 
Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC 

consiste em: “Apurar a regularidade das vendas, por meio do Programa ‘Aqui Tem Farmácia Popular’, efetuadas pelas farmácias da rede ‘Atacadão dos 
Remédios’ e da rede ‘Preço Popular’, localizadas na Avenida Sete de Setembro, em Salvador/BA”. 

Como diligências iniciais, determino: 
a) a expedição de ofício ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS, encaminhando-lhe cópia do Expediente PR-

BA-00082492/2019 (preservada a identidade do(a) Representante), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe sobre a possibilidade de realizar ação 
de fiscalização nas drogarias citadas no documento. 

b) oficie-se ao Representante, encaminhando-lhe cópia desta Portaria de Instauração de Inquérito Civil, para dar-lhe ciência. 
c) Publique-se. 

 
LEANDRO BASTOS NUNES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00010963-2020| 
PORTARIA Nº 2, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Notícia de Fato n.º 1.14.000.003217/2019-49. Instaura Inquérito Civil Público 
para apurar eventual contaminação de pescados do litoral baiano, em decorrência 
do derramamento de óleo de origem desconhecida. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, e, 
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CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, 
caput, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal), bem 
como zelar pela defesa do meio ambiente (art. 5º, do inciso III, alínea "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal de 1988, incumbe ao Poder Público "Proteger a fauna 
e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade"; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981 - que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente - no artigo 
3º, inciso III, define poluição como sendo a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas as atividades sociais e econômicas; c) afetem as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

CONSIDERANDO que os documentos encaminhados informam a gravidade dos prejuízos às atividades sociais e econômicas locais, 
bem como a necessidade de observância aos impactos à saúde pública, decorrentes do derramamento de óleo no litoral nordestino: 

RESOLVE converter a Notícia de Fato n.º 1.14.000.003217/2019-49 em INQUÉRITO CIVIL, o qual contará com a seguinte ementa: 
"Apurar eventual contaminação de pescados do litoral baiano, em decorrência do derramamento de óleo de origem desconhecida". 

Ante o exposto, determino: 
1. Registre-se e proceda-se às demais formalidades de estilo; 
2. Realize-se as providências iniciais determinadas no Despacho de n.º 34/2020. 

 
VANESSA GOMES PREVITERA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-CFR-BA-00000818-2020| 
PORTARIA Nº 3, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
Notícia de Fato nº 1.14.002.000072/2019-12. Natureza: Tutela Coletiva. Órgão 
Revisor: 5ª CCR 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 
sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, ¿a¿, ¿b¿ e ¿d¿, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura da ação civil por atos de improbidade 
administrativa e que o art. 6º, XIV, ¿f¿, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar situação do veículo Caminhão Cisterna 6x4 (trucado e traçado), chassi 
9BM693388DB933304, diante da representação apresentada por Bruno Augusto Lima Mendonça, o qual declarou que teve seu nome protestado, 
indevidamente, no Cartório de São José dos Campos-SP por não pagar IPVA do caminhão FCA 8972, que se encontrava em seu nome na base de dados 
do DETRAN-SP (São José dos Campos-SP), mas desconhecia como isso ocorreu, pois foi doado pelo MDS ao município de Umburana-BA; bem como 
diante de informação do município de Umburanas acerca da sindicância para apuração da não localização do bem no acervo de propriedade do município, 
apesar da confirmação da posse e uso pela edilidade; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e 
Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que os elementos indicados ainda são insuficientes para a adoção de quaisquer providências indicadas no art. 4º, 
I a VI, da Res. CSMPF nº 87/2006; 

DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de 
convicção acerca da matéria versada, devendo o cartório desta Procuradoria da República registrar a presente portaria em livro próprio, autuá-la, afixá-
la em local de costume e encaminhá-la para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 
23/2007; 

Objeto da investigação: apurar situação do veículo Caminhão Cisterna 6x4 (trucado e traçado), chassi 9BM693388DB933304, diante 
da representação apresentada por Bruno Augusto Lima Mendonça, o qual declarou que teve seu nome protestado, indevidamente, no Cartório de São 
José dos Campos-SP por não pagar IPVA do caminhão FCA 8972, que se encontrava em seu nome na base de dados do DETRAN-SP (São José dos 
Campos-SP), mas desconhecia como isso ocorreu, pois foi doado pelo MDS ao município de Umburana-BA; bem como diante de informação do 
município de Umburanas acerca da sindicância para apuração da não localização do bem no acervo de propriedade do município, apesar da confirmação 
da posse e uso pela edilidade; 

Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 
23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 
o seu transcurso. 

 
SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00001553-2020| 
PORTARIA Nº 3, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Instaura Procedimento Preparatório para apurar supostas irregularidades 
cometidas pelo prefeito municipal de Antonio Cardoso, ANTONIO MÁRIO 
RODRIGUES DE SOUSA, na execução de programas sociais federais, tais como 
Bolsa Família, Seguro Defeso, Garantia Safra e Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 
e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar 
n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 
CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 
artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000369/2019-50 foi instaurada visando apurar supostas irregularidades 
cometidas pelo prefeito municipal de Antonio Cardoso, ANTONIO MÁRIO RODRIGUES DE SOUSA, na execução de programas sociais federais, tais 
como Bolsa Família, Seguro Defeso, Garantia Safra e Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

CONSIDERANDO a necessidade de maiores esclarecimentos em relação à apuração dos presentes fatos, na forma do disposto no 
art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art.4º, II, determino a instauração de Procedimento 
Preparatório. 

RESOLVE: 
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para apurar as questões 

mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 
Comunique-se a instauração do presente à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 
O prazo de tramitação do presente procedimento preparatório será de 90 (noventa) dias, conforme art. 4º, parágrafo primeiro, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-JZN-CE-00001513-2020| 
PORTARIA N° 3, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Autos nº 1.15.002.000311/2019-99 
 

O DRA. RAFAEL RIBEIRO RAYOL, Procurador da República atuante na PRM Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução n.º 106, de 06 de abril de 2010, ambas 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

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

Notícia de Fato em  Inquérito Civil, com o objetivo de apurar suposta prática de improbidade administrativa realizada no ano de 2013 pela então prefeita 
municipal, Danieli de Abreu Machado, consubstanciada na contratação da empresa FRANCISCO LUCIANO MILFONT - ME (Dedetizadora Senhora 
Santana) sem a realização de necessário procedimento licitatório/dispensa de licitação para a prestação de serviços de dedetização em prédios públicos 
municipais fiscalizar o regular fornecimento de Dietas enterais, suplementos e alimentação especial pelo SUS em Juazeiro do Norte. 

  Determinar, de imediato, as seguintes providências: 
I. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento, bem como 

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

RAFAEL RIBEIRO RAYOL 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00006668-2020| 
PORTARIA Nº 15, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001452/2019-10 
 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA QUE ESTA SUBSCREVE, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Federal previstas no art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal; nos 
arts. 6°, inciso VII, 7°, inciso I, e 8º, incisos II, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; bem como as disposições contidas na Resolução nº 87/2006 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001452/2019-10 tem por objeto a apuração de representação que 
solicita a apuração das circunstâncias que deram causa à prescrição da pretensão punitiva disciplinar em relação à servidora pública Leila Maria Silva 
Rosa Fonseca, ocupante do cargo de enfermeira do quadro de pessoal do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de realização de diligências para obtenção de informações, documentos e outros elementos 
aptos a instruir os autos com vistas à atuação do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001452/2019-10, nos termos do artigo 2º, §7º, da Resolução nº 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do artigo 4º, §4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

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

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

do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e no art. 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
dispensada a comunicação prevista no art. 6º da Resolução no 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ante o teor do Ofício Circular 
nº 31/2018/1ªCCR/MPF; 

c) oficie-se à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Goiás, requisitando, no prazo de 30 (trinta) 
dias, informações atualizadas sobre a apuração dos fatos objeto do processo nº 25160.001112/2019-94. 

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

VIVIANE VIEIRA DE ARAÚJO 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00004267-2020| 
PORTARIA Nº 18, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts.127, caput, e 129, inc. III, da Constituição Federal; no art. 5º, inc. 

III, alínea e e inc. V, alínea a, bem como no art.6º, inc. VII, alínea c, da Lei Complementar n.º75/93; no art.8º, § 1º, da Lei n.º7.347/85; no art. 1º, caput 
da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e nos arts. 1º, caput, e 4º, inc. II, da Resolução n.º87, de6 
de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, “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 ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; 

CONSIDERANDO a providência “4” contida na Promoção de Arquivamento exarada no Inquérito Civil nº. 1.21.000.000761/2017-
32, que determinou a instauração de novo procedimento investigatório para apurar as irregularidades sanitárias remanescentes no Hospital Universitário 
Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS), que foram identificadas no Relatório Técnico de Inspeção n° 190/2019 da Coordenadoria Estadual de 
Vigilância Sanitária (VISA); 

CONSIDERANDO o teor do Relatório Técnico de Inspeção remetido pela VISA, em que pese ter havido a resolução de inúmeros 
apontamentos, os itens 01, 03, 04, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 58 e 59 do referido 
relatório ainda permanecem irregulares e merecem a atenção deste órgão ministerial; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, mediante registro no Sistema Único de Informações, com os seguintes dados: 
Objeto: Apurar as irregularidades sanitárias remanescentes no Setor de Maternidade do Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian – HUMAP-UFMS, que foram identificadas pelo Relatório Técnico de Inspeção n° 190/2019 da Coordenadoria Estadual de Vigilância 
Sanitária. 

Tema: 11856 – Hospitais e Outras Unidades de Saúde (Saúde/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS 
DE DIREITO PÚBLICO); 

Área de Atuação: Cível – Tutela Coletiva; 
Grupo Temático: PFDC; 
Município: Campo Grande; 
Distribuição: 10º Ofício. 
Apontam-se, como diligências iniciais (art. 5º, IV, da Resolução CSMPF nº 87/2010): 
1) Expeça-se ofício ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP/UFMS, com cópia do Relatório Técnico de 

Inspeção n.º 190/2019 da Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária, nos seguintes termos: “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo 
procurador da República signatário, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº. 75/93, solicita que, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias úteis, Vossa Senhoria, considerando a permanência de diversos itens irregulares e parcialmente irregulares elencados no Relatório Técnico nº. 
190/2019 da Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária, informe: 

a) Qual(is) a(s) medida(s) estão sendo tomadas no âmbito desse Hospital Universitário objetivando a correção das irregularidades 
apontadas a seguir. 

 
Acolhimento e classificação de risco  

Constatações pendentes de correção Observação da Vigilância Sanitária 
01. Não realiza o acolhimento com classificação de risco em todas 

as gestantes, segundo o relato de funcionários isso acontece por 
não ter profissional disponível. Nível III 

Parcialmente corrigido. Aplicam a classificação de risco preconizada pelo 
Ministério da Saúde, no entanto não foi apresentado POP específico para 

esta classificação. Não dispõe de Enfermeira exclusiva para a classificação, 
sendo responsável também pela assistência no pré-parto e observação. 
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03. Os leitos de observação estão localizados nas primeiras 
enfermarias da Unidade de Intimação. Na data da inspeção 

encontramos várias pacientes intimadas para tratamento clínico 
na observação pré-parto, inclusive em macas no corredor. 

Nível II 

Não corrigido. As primeiras enfermarias da Unidade de Internação também 
estão ocupadas com alojamento e as pacientes em observação são atendidas 

no corredor dos Quartos PPP. 

04. Não dispõem de telas de proteção com trama milimétrica nas 
janelas, portas e 

demais aberturas que se comunicam diretamente com o exterior 
da edificação. Nível II 

Não corrigido. Na data da inspeção havia vários pombos nas janelas e no 
corredor lateral de acesso aos quartos.  

Centro Obstétrico  
Constatações pendentes de correção Observação da Vigilância Sanitária 

13. Presença de trânsito de profissionais da área de pré-
parto/quartos PPP para o centro obstétrico (área restrita) sem 

passar pelo vestiário de barreira e sem a devida paramentação. 
Nível III 

Corrigido parcialmente (difícil controle devido à presença de residentes).  
Nota: Na data da inspeção observamos vários profissionais adentrando o 

setor, inclusive profissional médico com vestimenta particular (sem 
paramentação). 

Nota 2: O refrigerador destinado a guarda de medicamentos do setor 
acondiciona medicamentos da área não restrita. 

15.  Não foi apresentada a rotina escrita do setor. Nível II Não corrigido. Protocolos e normas em atualização. 
19. Não possui todos os EPIs necessários à limpeza dos produtos 

para saúde (artigos médicos) e os funcionários manipulam 
solução de formol sem máscara com filtro. Nível III 

Não corrigido. Falta máscara. 

21. Presença de bolsas (pertences particulares) no corredor (área 
restrita). Nível II 

Corrigido parcialmente. Ausência de armários para os 
acadêmicos/residentes. Presença de objetos pessoais na SRPA. 

22. Não apresentou registro de manutenção preventiva dos 
equipamentos. Nível II 

Não corrigido. 

23. Não foi apresentado o Protocolo de antibiótico-profilaxia 
cirúrgica. Nível III 

Não corrigido. Protocolos em atualização. 

25. Não possui rede de vácuo. Nível III Não corrigido. Apresentar proposta de adequação. 
O setor possui apenas 04 aspiradores portáteis para assistir as 3 salas 

cirúrgicas e os 3 quartos PPP, considerando ainda que em sua maioria o 
atendimento é para o binômio mãe filho. 

Também foi verificada a utilização da rede de ar comprimido para fazer 
vácuo – procedimento proibido visto a possibilidade de contaminação da 

rede de ar comprimido (risco de infecção). 
26. A estufa destinada a aquecimento de soluções parenterais não 

possui planilha de registro de temperatura. Nível II 
Não corrigido. 

Nota: O modelo de estufa utilizado não possui termostato externo, 
recomendamos que seja instalado termômetro de máxima e mínima digital 

para que seja verificada e registrada a temperatura. 
27.  Nos quartos PPP não são disponibilizados equipamentos como 

bolas de bobat, escadas de ling, como estímulo à evolução 
fisiológica do trabalho de parto. A deambulação é realizada nos 

corredores do hospital. Nível II 

Não corrigido. 

28. Berços aquecidos danificados, aguardando manutenção. Nível 
II 

Não corrigido. 

30.  Não dispõe de incumbadora para transporte de recém-nascidos 
no Centro Obstétrico. Nível II 

Não corrigido. 

31. Não foram apresentados todos os indicadores de gestão, de 
processo e de 

resultado previstos em legislação vigente, sendo indicadores de 
gestão: Média de permanência de puérperas; Indicadores de 
processo: Taxa de cesárea, Taxa de cesárea em primíparas, 
Taxa de episiotomia, Taxa de partos com acompanhante e 

Indicadores de resultado: Taxa de mortalidade neonatal precoce 
e Taxa de infecção puerperal relacionada a partos (normais e 

cesáreas). Nível II 

Corrigido parcialmente. Apresentada Taxa de Cesárea, demais indicadores 
apresentados em números absolutos dos procedimentos. Não apresentados 

os indicadores de resultado.  

32. Nos quartos PPP não dispõem de área para cuidados de RN 
com bancada e pia, provido ponto de água fria e quente, para 

que o atendimento imediato ao recém-nascido seja realizado no 
mesmo ambiente do parto, sem interferir na interação mãe e 

filho. Nível II 

Apresentar projeto de adequação. 
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35. Não possui foco cirúrgico de teto na sala de pequenos 
procedimentos. Nível III 

Não corrigido. 

37. Recuperação Pós-Anestésica – RPA 
Não possui Posto de Enfermagem dotado de lavatório para 

higienização de mãos. Nível II 

Não corrigido. 

39. Transfusão de Hemocomponentes 
Não possui registro de transfusões sanguíneas. Nível II 

Não corrigido. 

40. Sala de utilidades e depósito de material de limpeza – DML 
Não possui lavatório para higienização das mãos. Nível II 

Não corrigido. 

42. Presença de material para biópsia paciente acondicionado em 
local inadequado (sala de utilidades), em mesa de apoio (risco 

de quedas e perda de material) e em recipientes que não 
impedem a contaminação. Nível II 

Corrigido parcialmente. 

Maternidade  
Constatações pendentes de correção Observação da Vigilância Sanitária 

44. O setor de forma geral não possui uma luminosidade adequada 
(os corredores e quartos possuem uma tinta cor verde escuro) e 
todo o setor possui perda de revestimentos nas paredes e faltam 

manutenção e tampas em vasos sanitários dos banheiros de 
pacientes. Alguns banheiros não possuem ventilação/exaustão 

adequado, não dispõe de barra de segurança. Nível II 

Corrigido parcialmente. O setor passou por pintura das paredes (branca). 

45. Enfermarias com desconforto térmico, não dispõe de 
climatização. Nível II 

Não corrigido 

46. Não dispõem de telas de proteção com trama milimétrica nas 
janelas, portas e demais aberturas que se comunicam 

diretamente com o exterior da edificação – Presença de 
pombos. Nível III 

Não corrigido. 

47. Mobiliários (mesa de cabeceira, mesa de refeição) não são 
mantidos em boas condições de conservação, apresentando 

processo de oxidação/ferrugem. E em algumas enfermarias não 
dispõem de mesa de apoio. Nível II 

Não corrigido. 

51. Dispensers danificados para a disponibilização de preparações 
alcoólicas para higienização das mãos dos profissionais, 

acompanhantes e visitantes na maioria dos quartos do 
alojamento conjunto. Nível II 

Não corrigido. 

52. Ambientes de apoio – Sala de Utilidades e DML 
Não dispõe de pia de despejo e lavatório para higienização das 

mãos. Nível III 

Não corrigido. 

53. Não dispõe de todos os EPI’s, ausência para avental longo 
impermeável; luvas de cano longo. Nível II 

Não corrigido. 

55. Protocolos e documentação 
Não apresentou o Manual de Normas e Rotinas atualizado, 

contendo todas as rotinas elementares ao bom funcionamento 
do setor descritas conforme a realidade da instituição, com 

data, nome e registro profissional de quem elaborou e revisou o 
mesmo. Nível III 

Não corrigido. Protocolos em atualização. 

57. Posto de enfermagem 
Ausência de sinalização de enfermagem (sistema de sinalização 
luminosa que interliga cada leito e banheiro com o respectivo 
posto de enfermagem que lhe dá cobertura assistencial). Nível 

II 

Não corrigido. 

58. Ausência de controle rigoroso do estoque de medicamentos 
controlados. Nível III 

Imediato. 

59. Ausência de identificação na Medicação tipos multidose 
(líquidos orais/pomadas/colírios…) após sua abertura. Nível II 

Não corrigido. 

 
Ressalta-se que a resposta deve vir instruída com elementos probatórios para comprovar as informações alegadas.” 
Por fim, devem ser observadas as seguintes determinações pelo Núcleo de Tutela Coletiva: 
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(a) afixar cópia desta portaria no local de costume; 
(b) publicar a presente portaria na Imprensa Oficial, via Sistema Único de Informação (art. 5º, VI e art. 16, § 1º, I, da Resolução 

CSMPF nº 87/2010); 
(c) fazer os autos imediatamente conclusos, para cumprimento das diligências iniciais. 

 
PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SJR-MG-00000514-2020| 
PORTARIA N° 24, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.22.014.000126/2019-21 
 

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 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 a necessidade de apurar possível irregularidade em obras de construção de escola com recursos do FNDE no 

município de Nepomuceno/MG nos convênios n.º 5489/2013, nº 700202/2011 e nº 3697/2012. 
Converte em Inquérito Civil o Procedimento Prepatório epigrafado. 
Determina que seja aguardada a resposta ao OFÍCIO 66/2020-OF/MPF/SJR/GAB/LJDO. Decorrido o prazo in albis ou com advento 

da resposta, tornem os autos conclusos. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 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. 
 

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO HOSSRI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00009057-2020| 
PORTARIA N° 28, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
(Instauração de Inquérito Civil). Procedimento Preparatório n.º 
1.22.000.001867/2019-88 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República infra-assinada e; 
CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Preparatório em referência, a partir de representação aviada por Luciana Rodrigues 

Lucena, mãe de Débora Rodrigues dos Reis, a qual relata que sua filha estaria matriculada no curso de Técnico em Informática oferecido pelo programa 
PRONATEC - Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, realizado na Escola Estadual Professora Alaíde Lisboa 
de Oliveira, contudo sua filha não teria como concluir o curso por falta de condição financeira de pagar transporte público e que, ao buscar auxílio na 
diretoria do curso e na Superintendência Regional de Educação, não obteve sucesso; 

CONSIDERANDO que o prazo de tramitação deste Procedimento já se encontra vencido, e o disposto no artigo 4.º, §§ 1.º e 4.º, e no 
artigo 28 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010; 

DETERMINO a instauração de Inquérito Civil, com o seguinte objeto: 
"apurar ausência de pagamento da assistência estudantil do programa PRONATEC - Bolsa-Formação do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego aos alunos do curso de Técnico em Informática, realizado na Escola Estadual Professora Alaíde Lisboa de Oliveira". 
DETERMINO, na forma dos artigos 4.º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 2.º da Resolução n.º 

87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a autuação desta Portaria e presente Procedimento Preparatório como Inquérito Civil; 
DETERMINO, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução n.º 87/06 do CSMPF, o registro e publicação da presente Portaria 

no sistema informatizado de informações processuais (Sistema ÚNICO); 
DETERMINO, a fim de serem observados o art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF, 

seja realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão deste inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 
Após, cumpra-se o despacho PR-MG-00008465/2020. 

 
GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO HOSSRI 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00000813-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 13 DE FEVEREIRO 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 e art. 8º, da Lei Complementar n. 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; 
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d) considerando o disposto na Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o(a) Procedimento Preparatório autuado a partir de ofício encaminhado pelo FNDE sobre as informações contidas 

no Relatório de Fiscalização da CGU, Ordem de Serviço n. 201700772, realizada no Município de Piancó/PB, entre os dias 21 e 24 de março e de 10 a 
13 de abril de 2017, para apurar possíveis irregularidades na condução de certame licitatório para aquisição de gêneros alimentícios referente aos recursos 
do PNAE. Recursos do Programa 2030 - Educação Básica/8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica. Montante de recursos financeiros: 
R$ 299.650,80. 

Converta-se o(a) Procedimento Preparatório n. 1.24.002.000334/2018-11 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, comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos nos arts. 4º, 
VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, observando o que dispõe o art. 6º da Resolução n.º 87/2010 
do Conselho Superior do MPF. 

 
ANDERSON DANILLO PEREIRA LIMA 

Procurador da República 
(Em substituição ao 2º Ofício) 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00005483-2020| 
PORTARIA N° 27, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Referente ao Procedimento Administrativo n.º 1.24.000.001381/2019-75. 
 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na PR/PB, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento 
no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e nas Resoluções de nº 23/2007-CNMP e n.º 87/2006-CSMPF, 

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

Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a notícia de fato (NF) em epígrafe em inquérito civil (IC), a fim de 
apurar as supostas irregularidades narradas na representação de Elvin Linhares de Medeiros Oliveira, que noticiou a prática de atos abusivos por parte do 
professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba Francisco Xavier de Souza Neto. 

Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 
1- Autue-se, conforme art. 4º da Resolução nº 23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução n.º 87/2006-CSMPF; 
2- Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único, a fim de dar conhecimento à 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; 
3- Após retificação dos dados do procedimento no sistema Único, sejam realizadas as providências determinadas no despacho 

proferido; 
4- Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 23/2007 

do CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF. 
 

YORDAN MOREIRA DELGADO 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PAR-PR-00000875-2020| 

PORTARIA Nº 3, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições constitucionais 
e legais; 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição Federal; 

Considerando que, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público promover o 
inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos; 

Considerando que, nos termos do art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, incumbe ao Ministério Público da 
União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República, do Procedimento Preparatório nº 1.25.007.000141/2019-56, instaurado a 
partir da Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância (GT - PROINFÂNCIA), na qual se apresenta rol de 
atuação destinado aos Ministérios Públicos (Estadual e Federal) com atuação na área da educação; 

Considerando que o código de assunto objeto de investigação enquadra-se no "10062 - Educação Pré-escolar", conforme Tabelas 
Unificadas do Conselho Nacional do Ministério Público; 

DETERMINA: 
I) a instauração de Inquérito Civil, a partir do Procedimento Preparatório nº 1.25.007.000141/2019-56, nos termos do art. 5º da 

Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
II) a publicação desta Portaria, nos termos do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2010 e art. 7º, §2º, II da Resolução nº 23, de 

17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal; 
III) a comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do inquérito civil, para os fins do art. 6º da Resolução 

CSMPF nº 87/2010; 
IV) a autuação e o registro desta Portaria. 

 
SÉRGIO VALLADÃO FERRAZ 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-STA-PE-00000683-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Ref.: P.P nº 1.26.003.000031/2019-97 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua procuradora da República abaixo firmada, com fundamento no art. 129, III da CF, 
art. 6º, VII, “ b” , e XIV, “ f” , da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas disposições contidas nas Resoluções nº 23/2007 e 87/2006, do CNMP e 
CSMPF, respectivamente, vem promover instauração de Inquérito Civil, nos termos adiante. 

Considerando as informações prestadas pelo FNDE (Ofício n° 37802/2019/Diade/Cgapc/Difin-FNDE) acerca da ausência de 
prestação de contas dos recursos recebidos pelo Município de Floresta através do Processo n° 23400001935201248, Termo n° 4719; 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 
patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando o teor da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 87, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de maior aprofundamento das investigações, com 
vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais; 

Resolve instaurar Inquérito Civil, determinando: 
1. Registro e autuação da presente portaria no Procedimento Preparatório supracitado, com a manutenção do objeto, qual seja, "apurar 

supostas irregularidades na execução de recursos públicos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pelo Município 
de Floresta/PE, exercícios 2011 a 2014"; 

2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Camila Érika Luz Souza, matrícula 26111-4, ocupante do 
cargo de Técnica Administrativa, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar 
como Secretária, em cujas ausências será substituída por qualquer servidor(a) em exercício nesta PRM; 

3. Cumprimento das diligências estabelecidas no despacho retro (nº 111/2020); 
4. Comunicação à 5ª CCR da instauração do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-

lhe a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 
5. Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 

computadores; 
A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 

acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 
Cumpra-se. 

 
MARIA BEATRIZ RIBEIRO GONÇALVES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00008277-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 136, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Notícia de Fato nº 1.26.000.000489/2020-18. (RESOLUÇÃO CNMP Nº 
174/2017) 
 

Cuida-se de notícia, formulada por pessoa que solicitou sigilo de seus dados, de suposta irregularidade no âmbito do Ministério da 
Defesa, consistente na concessão de aumento aos militares da ativa, em detrimento dos pensionistas. 

O (a) noticiante relatou, em síntese, que: i) os militares na ativa e na reserva tiveram direito ao aumento, e os pensionistas não; ii) os 
beneficiários têm o direito de serem avisados, com antecedência mínima de noventa dias, de qualquer modificação na legislação; iii) foi informada pela 
7ª Região Militar de que teria um aumento de 7% referente ao Fundo de Saúde do Exército (FUSEx). 

É o que se põe em análise. 
De início, importa consignar que o inquérito civil constitui procedimento que tem por escopo a instauração de ação civil pública, a 

tomada de compromisso de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação ao responsável por eventual irregularidade. Nesse contexto, tais 
instrumentos pressupõem a existência de fatos que apresentem ilicitude, ameacem ou lesionem direitos coletivos tuteláveis pelo Ministério Público 
Federal. 

Confira-se, a respeito, o disposto no art. 1º, caput, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 
Art. 1º - O inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a 

ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como preparação para 
o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. 

Nos termos do art. 127 da Constituição da República de 1988, compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O art. 129, inciso III, da CR/88I, estabelece como função institucional do Ministério 
Público a promoção do inquérito civil e da ação civil pública “para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos”. 

A noticiante requer a atuação do MPF para sanar suposta irregularidade na concessão de aumento aos valores recebidos pelos militares 
da ativa e da reserva, sem, contudo, estender esse reajuste aos(às) pensionistas, que seriam, inclusive, onerados com um aumento de 7% em montantes 
referentes ao Fundo de Saúde do Exército (FUSEx). 
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Quanto ao assunto, em dezembro de 2019, foi sancionada a Lei nº 13.954, que altera as regras de Previdência para as Forças Armadas, 
policiais militares e bombeiros estaduais. Entre as mudanças efetuadas pela referida proposta legislativa, encontra-se a criação de adicionais que serão 
incorporados ao soldo de militares na ativa, bem como o reajuste das alíquotas de contribuição de ativos e inativos, para pensões militares, bem como 
dos pensionistas - que até então não recolhiam contribuição previdenciária -, podendo passar dos atuais 7,5% para 13,5%, para alguns casos de filhas 
pensionistas vitalícias não inválidas. 

Os fatos apontados na notícia, relativos à suposta defasagem nos proventos de pensionistas do Exército Brasileiro, referem-se ao 
suposto descumprimento de direito classificado como individual homogêneo, de natureza disponível. 

A jurisprudência, em diversas ocasiões, já teve a oportunidade de fixar a ilegitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento 
de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis, quando considerada sem relevância social objetiva o bem jurídico 
tutelado, como, por exemplo, nos casos de questão remuneratória ou tributária. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DE SERVIDORES PÚBLICOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 
[...] 
II – A ação civil pública é o instrumento processual destinado à defesa do meio ambiente, do consumidor, da ordem urbanística, de 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e, finalmente, de quaisquer interesses transindividuais difusos e coletivos, e 
dos interesses individuais homogêneos disponíveis, quando oriundos de relação de consumo. 

III – A ação civil pública não se presta à proteção de direitos individuais disponíveis, salvo quando homogêneos e oriundos de relação 
de consumo. IV – Considerando-se que a presente ação civil pública foi ajuizada para afastar a cobrança da contribuição para o custeio da previdência 
social dos servidores federais, dos servidores inativos federais e pensionistas, domiciliados no Estado do Espírito Santo, o entendimento do STJ é no 
sentido de que o direito discutido é de natureza disponível. 

V – Irrelevante a discussão acerca da aplicação do parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº 7.347, visto que tal dispositivo só veio 
reforçar que as matérias ali elencadas não se enquadram entre aquelas abrangidas pela ação civil pública. 

VI –Agravo interno improvido. 
(TRF2, 3ª Turma Especializada, AC 376291, Relatora Desembargadora Federal Sandra Chalu Barbosa, publicado no e-DJF2R em 

13/09/10, p. 71/72) 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEC. SERVIDOR. BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. EXTINÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. PRECEDENTES DO E. STJ. 1 
- O art.129 II da Constituição Federal dispõe que o Ministério Público Federal tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses 
coletivos e difusos coletivos homogêneos. Por outro lado, o art. 127 da Carta Cidadã lhe confere legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa 
dos interesses individuais indisponíveis. 2 - O art. 21 da Lei da Ação Civil Pública, por sua vez, indica que tornou-se possível a proteção dos direitos e 
interesses difusos, coletivos e individuais através de ação civil pública, todavia, em relação aos individuais homogêneos, somente quando os titulares 
sofrerem lesão na condição de consumidores. 3 - O interesse defendido não se enquadra em nenhuma destas hipóteses, pois reveste-se de natureza 
divisível, de titularidade determinada, sendo certo que trata-se de direito individual homogêneo disponível. 4 - Verificada a presença de direitos 
individuais homogêneos disponíveis, onde não existe genuíno interesse social por referirem-se tais direitos à categoria restrita, não há como reconhecer 
a legitimidade ativa do Ministério Público Federal. 5 - O MPF possui legitimidade para ajuizar ação civil pública somente para a defesa de interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos indisponíveis, constando como exceção apenas quando a lesão defendida causar grande impacto na 
sociedade, por isso não pode valer-se da presente via para defesa de direito individuais de servidores públicos. 6 - Não há como aplicar os artigos 81 III 
e 82 I da Lei 8.078/90, vez que os servidores públicos federais civis ativos e inativos do MEC não se enquadram na definição de consumidores e tampouco 
trata-se de relação de consumo. 7 – Os servidores públicos federais vinculados ao MEC formam um grupo social definido e individualizado, onde a 
disponibilidade do direito reside no fato de cada um poder ajuizar sua demanda, de forma independente, requerendo as benesses da Portaria n. 396/2001 
ou abrindo mão do referido direito. 8 - Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida na íntegra. 

(TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 350684, Relator Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, publicado no 
DJU em 03/07/09, p. 108) (sem negrito no original). 

Uma vez que o Ministério Público não detém atribuição para atuar na defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis, de 
categoria restrita e sem relevância social objetiva do bem jurídico tutelado, não há motivos para a instauração de procedimento preparatório/inquérito 
civil. 

Assim, determino o arquivamento liminar desta notícia de fato, com fundamento no art. 4º da Resolução nº 174/2017 - CNMP. 
Comunique-se, eletronicamente, devendo o(a) representante ser cientificado(a), inclusive, acerca do cabimento de recurso. Em 

havendo recurso, voltem-me para apreciar eventual reconsideração (art. 4º, § 2º). 
No caso de não haver a interposição de recurso no prazo cabível, arquivem-se estes autos, nos termos do art. 5º da citada resolução. 

 
CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00008089-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 1.026, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Ref. Procedimento Administrativo MPF/PRPE n. 1.26.000.001321/2016-35 
 

Cuida-se de procedimento administrativo instaurado nesta Procuradoria da República para acompanhar a regularização da Área de 
Proteção Ambiental (APA) de Fernando de Noronha. 

Os presentes autos originaram-se do Ofício-circular nº 10/2016 - 4ª CCR, com referência aos ofícios nº 03/2014 e 01/2015, todos 
parte da Ação Coordenada "O MPF em defesa das Unidades de Conservação", cujo objeto é o acompanhamento da regularização de cada UC. 

Em 6 de julho de 2016, foi proposto o arquivamento dos autos (fls.  8), decisão que, entretanto, não foi homologada pela Eg. 4ª 
Câmara de Coordenação e Revisão que determinou o retorno dos autos a esta unidade ministerial para que fosse oficiado o ICMBio, a fim de que atestasse 
a regularidade fundiária da Área de Proteção Ambiental, bem como prestasse informações sobre a consolidação dos limites e implementação do Conselho 
Gestor (f. 17). 
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Oficiado, o ICMBio prestou esclarecimentos (f. 29), aduzindo, em síntese, que: (i) tratando-se a APA de Fernando de Noronha de 
uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável não requer obrigatoriamente a posse da terra pelo ICMBio para sua implementação, podendo constituir-
se por terras públicas ou privadas. Além disso, a CRFB/88 estabelece que toda a área do Arquipélago é bem da União; (ii) os limites da APA foram 
definidos pelo Decreto nº 92.775/1986, encontrando-se em análise, entretanto, proposta de adequação do traçado da linha de divisa entre a área da 
APA/FN e do PARNAMAR/FN apresentada pela SPU/PE (Processo SEI ICMBio  02070.020723/2016- 01); (iii) o Conselho Gestor da APA/FN foi 
criado por meio da Portaria IBAMA nº  191/2001, tendo sido submetido, recentemente, a um processo  de  recomposição,  oficializado pela Portaria n. 
01/2018, a partir da unificação com o conselho do PARNAMAR/FN. 

Posteriormente, o ICMBio, por meio do Ofício SEI nº 114/2019-ICMBio Noronha, esclareceu que o processo de adequação do limite 
do PARNAMAR/FN estava concluso na Divisão de Consolidação de Limites, nos termos da Nota Técnica nº 387/18- DCOL/CGTER/DISAT/ICMBio, 
de modo que aguardava reunião do Comitê Gestor do ICMBio para a conclusão dos ajustes. 

Mais adiante, o ICMBio, novamente instado a se manifestar, informou, por meio do Ofício SEI 238/2019-ICMBio Noronha, que os 
limites oficiais das UCs em Fernando de Noronha foram atualizados no Despacho Interlocutório DCOL (52721780), disponível para visualização no site 
do próprio ICMBio. 

Eis o que se põe em apreciação. 
Nos termos do Manual de Regularização Fundiária de Unidades de Conservação (fls. 6-7), elaborado pela Eg. 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, são imprescindíveis para a implementação de uma Unidade de Conservação já criada a consolidação territorial, que se divide 
entre regularização fundiária e consolidação dos limites; a efetivação do Conselho Gestor; e a elaboração do Plano de Manejo. 

Quanto a tais aspectos, portanto, verifica-se que: (i) já na promoção do arquivamento de fls.0 restou registrada a existência de Plano 
de Manejo desde 2005, documento revisado em 2017; (ii) a implementação do Conselho Gestor, conforme  informado pelo ICMBio, se deu por meio da 
Portaria IBAMA nº 191/2001; (iii) no tocante à regularização fundiária, foi elucidado que o território de Fernando de Noronha está  dividido em duas 
unidades de conservação, sendo a APA-FN uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, que pode ser constituída por terras públicas ou privadas, 
o que dispensa  a posse pelo ICMBio, e o PARNAMAR-FN, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, cuja posse e o domínio deverão ser 
públicos, e que, especificamente nesse caso, há previsão constitucional no sentido de que toda a área do Arquipélago de Fernando de Noronha constitui 
bem da União; (iv) os limites territoriais da APA/FN e do PARNAMAR/FN encontram-se consolidados e devidamente publicizados no  sítio  eletrônico 
do ICMBio (Ofício SEI 238/2019-ICMBio). 

Desse modo, percebe-se o exaurimento dos objetivos perseguidos pelo procedimento haja vista a regularidade da implementação das 
UCs de Fernando de Noronha, as quais estão em conformidade com as determinações da 4ª CCR. 

Ante o exposto, esgotado o objeto dos autos, determino o seu arquivamento, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP n. 174/2017. 
Em se tratando de procedimento instaurado de ofício, não há que se falar no caso em comunicação ao representante. 

 
  MABEL SEIXAS MENGE 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00003627-2020| 

PORTARIA Nº 16, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 
Estado do Piauí, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129, bem como Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6.º, inciso VII; 

CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 
37, caput); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO o procedimento 1.27.000.000361/2019-75 instaurado nesta Procuradoria para apurar suposto dano ambiental às  
margens  do  Rio  Parnaíba por balsa  que  faz  o  transporte  de  veículos  e pessoas entre Herculanópolis/MA  e o Povoado  Barrinhas  em  Matias  
Olímpio/PI; 

CONSIDERANDO a necessidade de mais prazo para realização de diligências; 
RESOLVE 
CONVERTER, através da presente PORTARIA, diante do que preceitua o artigo 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010, o Procedimento 

Preparatório nº 1.27.000.000361/2019-75 em INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto averiguar a referida irregularidade. 
Oficie-se a SEMAR requisitando que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize vistoria no local e envie relatório com a identificação dos 

responsáveis pelo supracitado transporte e dos danos ambientais provocados pela atividade. 
Autue-se, registre-se e publique-se. 

 
ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00014543-2020| 
PORTARIA Nº 162, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Exclui o Procurador da República JOÃO FELIPE VILLA DO MIU da 
distribuição de todos os feitos e audiências no período de 16 a 23 de fevereiro de 
2020. 

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

atribuições legais, considerando que o Procurador da República JOÃO FELIPE VILLA DO MIU encontra-se de licença por motivo de falecimento de 
pessoa da família no período de 16 a 23 de fevereiro de 2020 (8 dias), de acordo com o inciso II, do art. 203 da Lei Complementar nº 75 de 1993, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República JOÃO FELIPE VILLA DO MIU da distribuição de todos os feitos e audiências no período 
de 16 a 23 de fevereiro de 2020. 

Art. 2º Dê-se ciência à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 
Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 
RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00014803-2020| 
PORTARIA Nº 163, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Altera a Portaria PR-RJ Nº 1372/2019 para cancelar a licença prêmio da 
Procuradora da República DANIELA MASSET VAZ do período de 09 a 27 de 
março de 2020. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que a Procuradora da República DANIELA MASSET VAZ solicitou cancelamento de sua licença prêmio marcada para 
o período de 09 a 27 de março de 2020 (Portaria PR-RJ Nº 1372/2019, publicada DMPF-e Nº 229/2019 - Extrajudicial de 05 de dezembro de 2019, 
Página 29), resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 1372/2019 para cancelar a licença prêmio da Procuradora da República DANIELA MASSET 
VAZ do período de 09 a 27 de março de 2020, incluindo-a na distribuição de todos os feitos e audiências neste período. 

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

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00014806-2020| 
PORTARIA N° 164, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Jurisdição das Varas - Transfere o município de São José do Vale do Rio Preto 
para a atribuição da PRM de Nova Friburgo. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando os termos da Resolução Nº TRF2-RSP-2020/00001, de 3 de janeiro de 2020 (publicada no Diário Eletrônico da Justiça 
Federal da 2ª Região - Administrativo, de 27 de janeiro de 2020), que transferiu a extensão territorial do município de São José do Vale do Rio Preto da 
Subseção de Petrópolis para a Subseção de Teresópolis; 

Considerando que a atuação perante a Subseção de Teresópolis é de atribuição da PRM-Nova Friburgo, conforme a Portaria PGR nº 
1037/2016 (publicada no DOU, Brasília, DF, de 1º dez. 2016 . Seção 1, pág. 186), e 

Considerando a necessidade de se adequar às normas de distribuição de feitos e audiências relativas ao município de São José do Vale 
do Rio Preto que eram, anteriormente, competência da Subseção de Petrópolis, resolve: 

Art. 1º Transferir a atribuição para atuação nos feitos relacionados ao Município de São José do Vale do Rio Preto para a PRM-Nova 
Friburgo. 

Art. 2º A redistribuição de todo acervo referente ao Município de São José do Vale do Rio Preto deverá se dar após a adoção, pelo 
Procurador da República, em cada feito já distribuído, das medidas cabíveis de imediato, como ajuizamento de ações ou peças processuais, expedição de 
ofícios, instauração de inquérito e requisição de diligências. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor no dia 27 de fevereiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
Art. 4º Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral do MPF, aos Exmos. Srs. Juízes 

das Seções Judiciárias de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, ao Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro, ao Ilmo. Sr. Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e à Coordenadoria Jurídica da PR-RJ. 

Art. 5º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00014322-2020| 
PORTARIA Nº 74, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019 

 
Ref. Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000444/2019-69 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar nº 75/93, vem 
manifestar-se como se segue: 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado no âmbito desta Procuradoria a partir de representação de LETICIA FRANCA 
CORREA, sobre possível censura na TV INES, consistente na retirada do ar de vídeos associados à ideologia política de esquerda. 
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A “webtv” TV INES é uma iniciativa realizada pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) em parceria com a Associação 
de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP) e conta com uma programação acessível para a comunidade surda. 

A nomeação de um novo Diretor do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que não fora o mais votado da lista tríplice feita pelos 
corpos docente e discente e entregue ao então Ministro da Educação e Cultura, Sr. Ricardo Vélez Rodriguez, deixou alunos e estudantes insatisfeitos. 
Ocorre que, nesse contexto, os alunos notaram a ausência de episódios antigos de programas produzidos e disponibilizados pela TV INES e que o 
conteúdo desses episódios faltantes estava relacionado, geralmente, às ideologias de esquerda. Episódios do programa “Manuário”, que tratavam da vida 
e obra de pensadores inclinados à esquerda política, foram removidos, assim como o episódio da entrevista do então Deputado Federal Jean Wyllys ao 
programa “Café com Pimenta”. 

Nesse passo, o MPF oficiou as duas instituições – INES e ACERP – para que se manifestassem sobre o teor da denúncia. Em resposta, 
o INES informou que havia sido aberta uma sindicância interna para apurar o ocorrido e um canal de comunicação com a ACERP para o mesmo fim. 
Por sua vez, a ACERP assumiu a responsabilidade pela retirada do conteúdo, alegando razões burocráticas internas e externas, como esgotamento de 
determinadas produções e término de licença de exibição. 

Foi promovido o arquivamento do Procedimento Preparatório em virtude das justificativas apresentadas pelas instituições em questão. 
Encaminhado ao NAOP, a votação foi pela não homologação do arquivamento, porque, embora não haja nos autos indícios suficientes para afirmar que 
o ato configura censura, o teor da denúncia é grave. A orientação, portanto, foi pela adoção de uma cláusula no novo contrato entre o INES e o ACERP 
que preveja a necessidade de consulta prévia ao instituto federal antes da remoção de qualquer conteúdo, dada a capacidade do INES de analisar e opinar 
sobre o conteúdo da programação da “webtv”, analisando sua pertinência e adequação. 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos 
interesses sociais e interesses individuais indisponíveis, conforme art. 5º, IV, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a gravidade da denúncia em questão, que denota uma restrição aos direitos de liberdade de expressão e liberdade 
de pensamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de maior detalhamento das apurações, bem como a adoção de medidas que possibilitem maior 
ingerência do Poder Público no caso em questão; 

DETERMINA 
1. Converta-se o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público, mantendo-se a ementa: “INSTITUTO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO DE SURDOS (INES) – RETIRADA DE VÍDEO COM ENTREVISTA AO EX-DEPUTADO JEAN WYLLYS DA GRADE DA ”TV 
INES”, WEB TV LIGADA AO INSTITUTO, ALÉM DE OUTROS VÍDEOS LIGADOS À IDEOLOGIA POLÍTICA DE ESQUERDA – POSSÍVEL 
CENSURA”; 

2. Efetuem-se os registros competentes nos sistemas de informação, e publique-se; 
 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 
Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00014716-2020| 
PORTARIA Nº 81, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório MPF/PR/RJ nº 1.30.001.001635/2019-48 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5º, inciso I, alínea "h"; 
inciso III, alínea "b", inciso V, alíneas "a" e "b"; no artigo 6º, inciso VII, inciso XII, inciso XIV, alínea "f"; e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 
nº 75/93 e também nas Leis nº 7.347/85 e nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 
art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, dentre estes, as ações e os serviços de saúde, promovendo, assim, 
as medidas necessárias para sua garantia (art. 129, inciso II, e art. 197, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso V, alínea "a" da Lei Complementar nº 
75/93); 

CONSIDERANDO que é também função institucional do Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e 
coletivos, dentre os quais situa-se os serviços de relevância pública, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e outros procedimentos administrativos, 
bem como a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 
institucionais (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e arts. 6º, incisos VII, XII e XIV, alínea "f", e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito 
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a direitos e interesses, cuja defesa cabe ao Ministério Público, notadamente, o patrimônio público e os serviços 
de relevância pública; 

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento preparatório, instaurado em razão da representação 
(Manifestação 20190028737), que noticia que o laudo ambiental utilizado para avaliar a exposição dos trabalhadores de farmácia no INCA foi elaborado 
em desacordo com orientações normativas emitidas pelo MPOG e não mensura os aspectos de exposições aos riscos químicos de forma quantitativa e 
qualitativa; 

RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de apurar a possível irregularidade acima 
indicada. 

Destarte, determino a publicação da presente portaria e comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal. 

 
ROBERTA TRAJANO S. PEIXOTO 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00000946-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Vinculado à 5ª CCR. Objeto: “adotar as providências necessárias para a 
identificação patrimonial do executado Aldoir Godois Vezaro, CPF nº 
523.145.960-72, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 5002246-
51.2019.4.04.7118”; 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 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, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da 
República Federativa do Brasil -CRFB; 

CONSIDERANDO que incumbem ao Ministério Público Federal as medidas necessárias para garantir o respeito aos Poderes Públicos 
e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal (artigo 2º, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que Aldoir Godois Vezaro foi condenado, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 5000913-
79.2010.404.7118, ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) salários-mínimos e, de forma solidária com os demais réus, ao pagamento de 
indenização por dano moral coletivo no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, tudo atualizado pela IPCA-e (evento 212); 

CONSIDERANDO que, em razão da sentença proferida, foi instaurado o processo de cumprimento de sentença nº 5002246-
51.2019.4.04.7118, na qual se tornou necessária a identificação patrimonial do executado Aldoir Godois Vezaro; 

CONSIDERANDO a necessidade de se adotarem medidas a este respeito, em especial para que se possa fazer valer a decisão judicial, 
que produz efeito de modo automático, uma vez que, até o presente momento, não foram localizados bens em nome do executado; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP 174/2017, o procedimento administrativo será instaurado por 
portaria sucinta, com delimitação do seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil, 
DETERMINO: 

i) a instauração de Procedimento Administrativo nos termos do disposto no inciso IV do artigo 8º e do artigo 9º, da Resolução CNMP 
nº 174/2017, com o objetivo de “adotar as providências necessárias para a identificação patrimonial do executado Aldoir Godois Vezaro, CPF nº 
523.145.960-72, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 5002246-51.2019.4.04.7118”. 

Após, como medida inicial, requisite-se à ASSPA a realização de pesquisa das seguintes informações relativas a Aldoir Godois 
Vezaro: estado civil (na hipótese de ser casado, indique o regime de bens), procurações e escrituras públicas de compra e venda via Central Notarial de 
Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, informações criminais e pesquisa patrimonial do núcleo familiar e de empresas vinculadas ao 
executado. 

 
LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00000948-2020| 
PORTARIA Nº 3, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Vinculado à 5ª CCR. Objeto: “adotar as providências necessárias para a 
identificação patrimonial do executado Mário Luiz Ceretta, CPF nº 500.042.200-
72, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 5002253-43.2019.4.04.7118”; 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 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, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da 
República Federativa do Brasil -CRFB; 

CONSIDERANDO que incumbem ao Ministério Público Federal as medidas necessárias para garantir o respeito aos Poderes Públicos 
e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal (artigo 2º, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que Mário Luiz Ceretta foi condenado, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 5000913-
79.2010.404.7118, ao pagamento de multa civil no valor de 20 (vinte) salários-mínimos e, de forma solidária com os demais réus, ao pagamento de 
indenização por dano moral coletivo no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, tudo atualizado pela IPCA-e (evento 212); 

CONSIDERANDO que, em razão da sentença proferida, foi instaurado o processo de cumprimento de sentença nº 5002253-
43.2019.4.04.7118, na qual se tornou necessária a identificação patrimonial do executado Mário Luiz Ceretta; 

CONSIDERANDO a necessidade de se adotarem medidas a este respeito, em especial para que se possa fazer valer a decisão judicial, 
que produz efeito de modo automático, uma vez que, até o presente momento, não foram localizados bens em nome do executado capazes de quitar o 
débito; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP 174/2017, o procedimento administrativo será instaurado por 
portaria sucinta, com delimitação do seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil, 
DETERMINO: 

i) a instauração de Procedimento Administrativo nos termos do disposto no inciso IV do artigo 8º e do artigo 9º, da Resolução CNMP 
nº 174/2017, com o objetivo de “adotar as providências necessárias para a identificação patrimonial do executado Mário Luiz Ceretta, CPF nº 
500.042.200-72, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 5002253-43.2019.4.04.7118”. 

Após, como medida inicial, determino: 
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a) requisite-se à ASSPA a realização de pesquisa das seguintes informações relativas a Mário Luiz Ceretta: estado civil (na hipótese 
de ser casado, indique o regime de bens), procurações e escrituras públicas de compra e venda via Central Notarial de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados – CENSEC, informações criminais e pesquisa patrimonial do núcleo familiar e de empresas vinculadas ao executado; 

b) requisite-se ao Ofício de Registro de Imóveis de Seberi que, no prazo de 5 dias, encaminhe cópia das matrículas atualizadas nº 
10.912, nº 9112, nº 10.913 nº 8842, nº 3978, nº 956, nº 314 e nº 66. 

 
LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00005345-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

PP: 1.31.001.000347/2019-39 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação da Sociedade de Reumatologia de Rondônia, versando 
sobre a autorização aos clínicos gerais do Estado de Rondônia para prescreverem medicamentos de alta complexidade aos pacientes cadastrados no 
Componente Especializado de Assistência Farmacêuticas (CEAF), em desacordo com as diretrizes nacionais. 

O procedimento foi instaurado com base no Ofício 6/2019 (PRM-JPR-RO 00005733/2019) da Sociedade de Reumatologia de 
Rondônia – SRR, encaminhado a este Parquet por meio de declínio de atribuição da Procuradoria Regional do Município de Ji-Paraná. O Ofício relata 
uma possível irregularidade na Resolução 113/CIB/RO de 22 de outubro de 2015, a qual preceitua que médicos clínicos gerais possam receitar 
medicamentos de alta complexidade a pacientes já cadastrados no CEAF, deixando somente a inclusão de novos pacientes aos cuidados de médicos 
especialistas. 

Despacho 645/2019 (PR-RO 00033886/2019) determinando diligências ao CREMERO e à Secretaria de Saúde do Estado. 
Ofício 2349/2019 (PR-RO 00038471/2019) resposta do CREMERO. 
É o relatório. 
Preliminarmente insta registrar que os autos foram-me repassados apenas nesta data, enquanto substituto ao titular do ofício. 
Pois bem. Analisando os autos, constata-se que a investigação levada a efeito no presente procedimento não merece prosperar. 
Após observação da resposta encaminhada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia – CREMERO, este Parquet 

constatou que não há nenhum impedimento legal para que os médicos clínicos gerais realizem a prescrição de medicamentos de “alta complexidade”. 
Embora, como muito bem pontuado pela Sociedade de Reumatologia de Rondônia – SRR, a prescrição de tais medicamentos quando 

realizados por especialistas seja, na maioria dos casos, mais acertada, principalmente quanto a ocorrência ou não de efeitos colaterais, é importante 
ressaltar que não há nenhuma vedação legal quanto a prescrição desses medicamentos por clínicos gerais, vejamos: 

Lei 3268 de 30 de setembro de 1957: 
Art. 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro 

de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja 
jurisdição se achar o local de sua atividade. (grifamos) 

Desta maneira, visualiza-se que o artigo em questão preceitua que não há nenhum tipo de infração ética do médico generalista em 
realizar prescrições de medicamentos para áreas específicas da medicina. 

Assim sendo, constata-se que os médicos podem atuar em qualquer ramo da medicina, independente de especialização, bastando, 
para tanto, que possua seu registro de títulos, diplomas e documentos no MEC e a respectiva inscrição no Conselho Regional de Medicina. 

Por outro lado, configuraria infração ética se o médico alegasse ter um título de especialista que não possuí. 
O CREMERO também ressaltou que é importante que os medicamentos de alta complexidade sejam receitados por especialistas, pois 

em tese estes profissionais possuem um conhecimento muito mais voltado para as áreas específicas as quais se especializaram. 
Entretanto devemos nos ater as realidades práticas locais e regionais as quais estamos inseridos. Em análise à resposta do CREMERO, 

observou-se que o Estado de Rondônia possuí apenas 11 (onze) profissionais especialistas em reumatologia. 
Desta feita, nota-se que uma possível vedação à prescrição dos medicamentos pelos clínicos gerais seria, consequentemente, uma 

vedação ao paciente de ter o acesso à saúde garantido, isso pois a quantidade de médicos especialistas presentes no estado não é suficiente para atender 
toda a demanda. 

Com efeito, como pontuado pelo CREMERO, é necessário zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, para que a saúde do 
paciente seja priorizada de fato, contudo sem ignorar os fatores de ordem prática para tanto. 

Assim, não visualizo nenhuma outra medida que possa ser tomada se não o arquivamento do feito. 
Por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º, da Lei nº 7.347/85. 
Por oportuno, esclareça-se que, por analogia ao disposto no art. 19, da Resolução nº 87 do CSMPF, nada impede a reabertura do PP 

casos novos fatos surjam. In verbis: 
Art. 19 - O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo 

máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas. 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente PP fora instaurado em razão da Denúncia encaminhada ao MPF, aplique-se as disposições do art. 17, § 
1º, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006, cientificando a representante, ainda, da previsão do § 3º do supracitado artigo. 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos à 1ª CCR para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 
62, inc. IV, da LC 75/93; 9º, §1º, da Lei 7.347/85; e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006, além do que prescreve a Portaria PGR 653, de 30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/2006. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

Em substituição legal 
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-GMI-RO-00000524-2020| 
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
PP.: 1.31.000.000663/2019-11 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de averiguar solicitação de professor para lecionar na escola 
indígena da comunidade da aldeia Santo Antônio, localizada na Terra Indígena Pacaás Novos. 

O procedimento foi inaugurado em razão do teor da representação formulada pelos indígenas da aldeia Santo Antônio, da qual infere-
se que a referida aldeia contava com um professor indígena (Onesimo Oro Eo), o qual foi posteriormente deslocado. Os representantes informaram, ainda, 
a existência de uma demanda de 14 (quatorze) alunos, justificando a necessidade da abertura de turma. 

Inicialmente, expediu-se o Ofício nº 170/2019 para a SEDUC, solicitando esclarecimentos. Em resposta, o Núcleo de Educação 
Escolar Indígena informou que houve acordo com membros da comunidade quanto ao remanejamento temporário do servidor Onesimo Oro Eo, enquanto 
aguardava autorização e criação de funcionamento da escola, para, posteriormente, solicitarem a realização de contrato emergencial. 

Em reunião realizada no dia 13 de novembro de 2019, na sede da Procuradoria da República em Rondônia, com a presença de 
representantes da FUNAI de Guajará-Mirim e da CRE-Guajará-Mirim, restou esclarecido que os próprios indígenas expulsaram o professor 
informalmente designado para atender as demandas da comunidade, e que, atualmente, apenas uma família reside na aldeia. 

Na ocasião, o representante da FUNAI explicou que havia uma família da Aldeia Tanajura que gerou turbulências na Aldeia e solicitou 
do órgão indígena a criação de uma nova comunidade, dando origem à Aldeia Santo Antônio, todavia, atualmente na comunidade Santo Antônio reside 
apenas um casal, cujos filhos estudam na aldeia Tanajura e que os demais membros retornaram para a aldeia Tanajura, portanto, o quadro atual da aldeia 
não justifica a criação de uma escola própria. 

Com efeito, da análise das atuais informações trazidas aos autos, não há demanda suficiente na aldeia Santo Antônio para autorizar a 
existência de uma escola formalizada. Ademais, verifica-se que os filhos da única família que reside na mencionada aldeia frequentam a escola localizada 
na aldeia Tanajura, localizada a cerca de 2km de distância. 

Dessa forma, verifica-se a ausência de motivos para a manutenção das investigações desencadeadas no presente procedimento, uma 
vez que inexistem elementos aptos a ensejar a responsabilização de qualquer autoridade, ou que justifiquem a adoção de medida judicial. 

Assim, determino o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório e determino a sua remessa à 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para eventual homologação de arquivamento, com fundamento no art. 9º da Lei 7.347/85, § 2º do 
art. 17 da Resolução CSMPF nº 87/2010 e art. 10, §1º da Resolução CNMP nº 23 de 17 de setembro de 2007. 

Comunique-se ao representante sobre a promoção de arquivamento, com cópia deste Despacho, cientificando-o da possibilidade de 
apresentar razões escritas e/ou documentos, caso discorde da conclusão exteriorizada neste despacho, conforme previsto no art. 17, §1º e §3º, da Resolução 
CSMPF n.º 87/2010. 

Publique-se. 
 

TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00000889-2020| 
PORTARIA Nº 6, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Município de Tubarão, por seu agente 

signatário, no uso da atribuição que lhe confere o art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 6º, VII, da Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO ser dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme prescrito no artigo 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos do artigo 6º, 
inciso VII, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 assevera que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, nos termos do artigo 225, § 3º, da CRFB; 

CONSIDERANDO que é objetiva a responsabilidade por dano ambiental, cabendo ao degradador a obrigação de reparar o dano, 
independente de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81); 

CONSIDERANDO que a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, em razão da coisa, estando o proprietário ou possuidor 
obrigado a reparar o dano; 

CONSIDERANDO que foi instaurado nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório n. 1.33.007.000243/2019-08, 
em razão de representação sigilosa que noticiou a construção de um imóvel na localidade da Praia de Itapirubá, lado norte, no município de Imbituba/SC; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o representante, no local dos fatos havia um rancho de pesca construído há muitos anos, que 
foi demolido para construção do referido imóvel; 

CONSIDERANDO que a Polícia Militar Ambiental, após instada, realizou fiscalização no local dos fatos e constatou a construção 
em andamento de uma residência medindo aproximadamente 80 m², situada em área de preservação permanente e em terrenos de marinha, de propriedade 
de Luiz Goulart Machado, motivo pelo qual lavrou o Auto de Infração n. 43565-A e Termo de Embargo n. 35293-A; 

CONSIDERANDO que a SPU informou que a residência está inserida em acrescidos de marinha e que possui inscrição de ocupação 
emitida em nome de Luiz Goulart Machado (RIP 8143 0000001-52); 
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CONSIDERANDO que requisitou-se informações sobre os fatos ao Município de Imbituba e à SEMA, sem resposta por ambos até 
o momento; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com a 

finalidade de apurar a construção realizada por Luiz Goulart Machado, na Praia de Itapirubá, lado norte, no município de Imbituba. 
Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: "CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL NA 

PRAIA DE ITAPIRUBÁ, LADO NORTE. POR LUIZ GOULART MACHADO. IMBITUBA/SC." 
Determino a adoção das seguintes providências: 
a) Registre-se a presente Portaria de Instauração, nos termos da Resolução n. 87/2010 do CSMPF e da Resolução n. 23/2007 do 

CNMP; 
b) Dê-se ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, informando da sua instauração, em 

observância ao art. 6º da Resolução n. 87/2010-CSMPF, enviando cópia desta Portaria, via Sistema ÚNICO, a fim de que lhe seja dada a devida 
publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução n. 87/2010-CSMPF; 

c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n. 
23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n. 87/2010-CSMPF, devendo a Secretaria realizar o acompanhamento do prazo; 

d) Atente-se para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste Inquérito Civil deverão ser acompanhados 
de cópia da presente Portaria, nos termos do art. 9º, § 9º, da Resolução n. 87/2010-CSMPF. 

Determino, ainda, a(s) seguinte(s) diligência(s): 
a) Reitere-se os ofícios PRMT/N. 838/2019-GAB2 e PRMT/N. 839/2019-GAB2, nos mesmos termos. 
Transcorrido o prazo in albis, voltem conclusos. 
 

MÁRIO ROBERTO DOS SANTOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00006869-2020| 
PORTARIA Nº 30, DE 14 DE FEVEREIRO 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 Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se 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 os elementos constantes na Notícia de Fato nº 1.33.000.000456/2020-25, versando sobre o processo de licenciamento 

ambiental do acesso ao novo aeroporto de Florianópolis/SC, e medidas relacionadas com a unidade de conservação Reserva Extrativista Pirajubaé. 
Converta-se em INQUÉRITO CIVIL o procedimento acima indicado, de mesma numeração, para apuração dos fatos noticiados e 

providências pertinentes. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor: 
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. RESEX PIRAJUBAÉ. LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL. OBRA VIÁRIA. ACESSO AO AEROPORTO. ICMBIO. CONDICIONANTES E MEDIDAS COMPENSATÓRIAS. 
FLORIANÓPOLIS/SC. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 
e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00006952-2020| 
PORTARIA Nº 73, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 
de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 569, 570, 585 e 586, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
42ª/Turvo Cleber Lodetti de Oliveira (Dias 21 e de 26 a 28 de fevereiro) 
48°/Xaxim Simão Baran Junior (De 26 a 28 de fevereiro) 

27°/São Francisco do Sul Leandro Garcia Machado ( Dias 14 e 17 de fevereiro) 
30°/ São Bento do Sul Djônata Winter (De 26 a 28 de fevereiro) 
30°/ São Bento do Sul Matheus Azevedo Ferreira (De 17 a 21 de fevereiro) 
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DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 
discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
42ª/Turvo Dimitri Fernandes (Dias 21 e de 26 a 28 de fevereiro) 
48°/Xaxim Cristiane Weimer (De 26 a 28 de fevereiro) 

27°/São Francisco do Sul Rachel Urquiza Rodrigues de Medeiros (Dia 14 de fevereiro) 
27°/São Francisco do Sul Alan Rafael Warsch ( Dia 17 de fevereiro) 

30°/ São Bento do Sul Matheus Azevedo Ferreira (De 26 a 28 de fevereiro) 
 

ANDRE STEFANI BERTUOL 
Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-BAU-SP-00001300-2020| 

PORTARIA Nº 13, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Instauração de Inquérito Civil Público nº 1.34.003.000175/2019-71 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais; 

Considerando a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III da CF/88); 

Considerando que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, 
caput); 

Considerando que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição Federal, 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 (Constituição Federal, art. 129, incisos II e III - Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, V, "a"); 

Considerando que ainda se encontra pendente a vistoria técnica a ser realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - 
TCESP na escola de educação infantil inacabada localizada em Avaí/SP para avaliação do tipo de obra (metodologia inovadora ou tradicional), da 
situação da obra (evolução físico financeira), da compatibilidade entre a execução da obra e do volume de recursos públicos aplicados com possibilidade 
de ser concluída, 

R e s o l v e, com base no artigo 6ª, inciso VII, alínea "d", da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 
INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto adotar as medidas extrajudiciais e/ou judiciais que se mostrarem 
necessárias visando à apuração de dano ao erário, bem como da responsabilidade administrativa, cível e criminal dos envolvidos em caso de 
impossibilidade de retomada das obras na Escola de Educação Infantil Tipo C, em Avaí/SP, que contaram com a assistência técnica e financeira do Fundo 
Nacional do Desenvolvimento em Educação - FNDE, no âmbito do Programa Proinfância. 

F i c a  D e t e r m i n a d o ainda: 
a) Sejam providenciados as anotações e registros pertinentes, notadamente no Sistema ÚNICO, em razão do quanto deliberado na 

presente Portaria, inclusive a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.003.000.175/2019-71 em Inquérito Civil Público; 
b) A comunicação à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6ª e 16, 

parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/20016, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 
c) A designação da servidora Denise Bassoli Silva, Técnica Administrativa, como secretária, para fins de auxiliar na instrução do 

presente Inquérito. 
d) Seja acompanhado pela SUBJUR o prazo de acautelamento dos autos determinado por este signatário, bem como seja acompanhada 

pela assessoria do Gabinete acerca da elaboração do relatório de fiscalização das contas do Município de Avaí relativo ao ano de 2019 pelo TCESP, que 
conterá item específico sobre a vistoria técnica da obra inacabada/paralisada destinada à educação infantil naquela municipalidade. 

Publique-se através de afixação de cópia no átrio dessa unidade. 
 Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 

 

FABRÍCIO CARRER 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00007514-2020| 
PORTARIA Nº 41, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE, no exercício das atribuições previstas pelo 

art. 33, II, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF Nº 382, de 5 de maio de 2015, 
RESOLVE: 

Art. 1º Designar a Procuradora da República MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO para responder pelos feitos urgentes 
do 3º Ofício Criminal da PR/SE, no dia 02 de março de 2020, em razão do afastamento da titular, a Procuradora da República ANTONÉLIA CARNEIRO 
SOUZA, para gozo de folga compensatória de plantão. 
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Art. 2º Designar o Procurador da República LEONARDO CERVINO MARTINELLI para responder pelos feitos urgentes do 3º 
Ofício Criminal da PR/SE, no dia 06 de março de 2020, em razão do afastamento da titular, a Procuradora da República ANTONÉLIA CARNEIRO 
SOUZA, para gozo de folga compensatória de plantão. 

Art. 3º Designar o Procurador da República JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA para responder pelos feitos urgentes do 3º Ofício 
Criminal da PR/SE, no dia 09 de março de 2020, em razão do afastamento da titular, a Procuradora da República ANTONÉLIA CARNEIRO SOUZA, 
para gozo de folga compensatória de plantão. 

Art. 4º Designar o Procurador da República RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA para 
responder pelos feitos urgentes da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da PR/SE, no dia 06 de março de 2020, em razão do afastamento da 
titular, a Procuradora da República MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO, para gozo de folga compensatória de plantão. 

Art. 5º Designar a Procuradora da República EUNICE DANTAS CARVALHO para responder pelos feitos urgentes do 2º Ofício de 
Combate à Corrupção da PR/SE, no dia 18 de março de 2020, em razão do afastamento do titular, o Procurador da República HEITOR ALVES SOARES, 
para gozo de folga compensatória de plantão. 

Art. 6º Consideram-se urgentes os feitos com prazo de até 72 (setenta e duas) horas para manifestação e as audiências designadas 
para o período de substituição. 

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

FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00007395-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Inquérito Civil n. 1.35.000.000192/2014-97 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado, nesta Procuradoria, a partir do recebimento do Despacho da Coordenadoria da Tutela Coletiva 
(f. 05), que encaminhou cópia do Relatório de Fiscalização n. 201/2013 (f. 6-8), oriundo da ADEMA, noticiando que o Sr. JOSÉ FRANCISCO SANTOS 
estava explorando atividade de carcinicultura, potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais no povoado Aratu, s/n., no município de Nossa 
Senhora do Socorro/SE, sem licença do órgão ambiental competente, motivo pelo qual foi lavrado o Auto de Infração n. 186/2013 (f. 09), com a 
determinação ao autuado para formalizar, em até 90 (noventa) dias, o processo de licenciamento da atividade. 

Designada reunião para o dia 15/05/2014, compareceu o Sr. JOSÉ JOVINO GÓES NETO, informando que era o proprietário dos 
viveiros objeto deste procedimento, motivo pelo qual está substituindo o Sr. José Francisco dos Santos. Na assentada, comprometeu-se a comparecer à 
ADEMA e a apresentar, nesta Procuradoria, as medidas adotadas, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Atendendo à solicitação ministerial, a Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe informou que tramita no órgão o processo 
n. 04906.000708/2014-21, constando como embargado o Sr. José Francisco Santos. Ressaltou que o embargado não apresentou os documentos 
solicitados, até àquele momento. 

Em reunião posterior (f. 65), no dia 06/06/2016, ausentes os carcinicultores convocados, compareceram a SPU e a ADEMA. 
Inicialmente, a SPU informou que, após a expedição dos TRC – Termos de Regularização de Carcinicultura pela ADEMA, os carcinicultores não mais 
compareceram para regularizar a ocupação das áreas dos viveiros, e dessa forma correm o risco de serem impedidos de permanecer nas áreas da União. 
Apresentou, na oportunidade, cópia do Ofício n. 629/2016/GAB/SPU/SE mediante o qual a Superintendência solicitou manifestação do IBAMA/SE 
sobre o comprometimento da integridade ambiental das áreas da União para o desenvolvimento da atividade de carcinicultura. Ainda na assentada, a 
ADEMA se comprometeu a encaminhar a esta Procuradoria as informações requisitadas mediante o Ofício n. 481/2016. Por fim, a Procuradoria 
determinou a designação de nova reunião, com a participação do IBAMA e de representante da Consultoria Jurídica da União. 

No dia 21/06/2016, compareceu a esta Procuradoria o Sr. José Jovino Góes Neto, para tratar da situação de seus viveiros de camarão, 
informando que ainda não recebeu a licença da ADEMA. Esclareceu que o seu viveiro não é de José Francisco dos Santos, nem de Autran Gomes dos 
Santos e nem do advogado José Paulo de Barros Mello; que José Francisco assinou o auto de infração porque o declarante não estava no local no dia da 
fiscalização. Pela Procuradora foi concedido prazo de quinze dias para o Sr. José Jovino apresentar o protocolo do pedido de licença da ADEMA e da 
SPU/SE. 

 A ADEMA encaminhou cópia da decisão do Auto de Infração n. 186/2013 prolatada contra o Sr. José Francisco Santos, ao tempo 
em que informou que o Sr. José Jovino Góes Neto teve seu requerimento de regularização de carcinicultura prejudicado diante do arquivamento do 
processo n. 2015001355/TEC/TRC-0045, o qual foi extinto por não ter sido cumprida a notificação que lhe foi feita. 

Neste contexto, esta Procuradoria solicitou ao setor pericial vistoria no viveiro objeto deste procedimento para verificar se o mesmo 
está implantado ou não em manguezal. 

O Sr. Autran Gomes dos Santos, compareceu a esta Procuradoria em 14/09/2016 informando que não compareceu quando foi 
convocado, mediante Ofício de f. 60, porque estava no Rio de Janeiro. Esclareceu que o Sr. José Francisco Santos não é proprietário de viveiros; que 
estava trabalhando no viveiro do Sr. José Jovino Góes Neto quando recebeu a notificação da ADEMA, visto que o dono do imóvel não estava para assiná-
la; que, posteriormente, deixou de trabalhar para José Jovino e passou a trabalhar no viveiro por ele adquirido, onde também recebeu a notificação da 
ADEMA porque o proprietário estava ausente. Por fim, esclareceu que adquiriu o viveiro do advogado José Paulo de Barros Mello. Diante destas 
declarações, a Procuradora concedeu um prazo de 15 dias para o Sr. Autran apresentar, nesta Procuradoria, o comprovante de propriedade do imóvel e o 
protocolo do pedido de licenciamento da ADEMA. 

Em 21/09/2016, reuniram-se, nesta Procuradoria, o Sr. Autran Gomes dos Santos e o Sr. José Francisco Santos para prestarem 
informações nos autos deste I.C.. Inicialmente, o Sr. Autran apresentou cópia da certidão de inteiro teor do imóvel; do instrumento particular de 
compromisso de compra e venda e recibo de sinal de início de pagamento; certidão de autorização para transferência expedida pela SPU/SE; recibo de 
pagamento da área do viveiro, bem como cópia do processo n. 200288012201 – Carta de Adjudicação passada em favor de José Paulo de Barros Mello. 
Por sua vez, o Sr. José Francisco informou que não possui viveiro e que não trabalha para o Sr. Autran. 

Neste diapasão, ainda na assentada, foi determinada a remessa dos autos ao Setor Extrajudicial para exclusão do Sr. José Francisco 
Santos e inclusão do Sr. Autran Gomes dos Santos, por ser este o proprietário do viveiro, conforme documentos apresentados. Ainda foi concedido o 
prazo de 30 dias para o Sr. Autran apresentar a esta Procuradoria o protocolo de pedido de licença ambiental a ser feito perante a ADEMA. 

Às f. 93, consta a inclusão do Sr. Autran Gomes dos Santos no presente procedimento. 
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Solicitada a realização de perícia à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, obteve-se previsão de vistoria para 2019/2020. 
Neste toar, esta Procuradoria solicitou à Procuradora Regional da República – Secretária de Apoio Pericial, a Sra. Elizabeth Mitiko Kobayahi, a 
possibilidade de antecipar a realização dessas perícias por não poder o procedimento ficar parado por 1 ou 2 anos (conforme orientação da corregedoria) 
e também por se tratar de matéria de natureza ambiental, cuja demora só contribuirá para aumentar o dano e dificultar ou impossibilitar a recuperação da 
área degradada. 

Em resposta à solicitação ministerial, a Secretária de Apoio Pericial informou que algumas medidas foram adotadas na tentativa de 
mitigar e de reduzir os prazos do cronograma, ressaltando que as visitas de campo estão sendo otimizadas. 

Em despacho de f. 108, esta Procuradora solicitou a designação de data para comparecimento do Sr. Autran a esta Procuradoria para 
prestar informações sobre o licenciamento ambiental do seu viveiro. 

Em contato efetuado com o perito designado para a realização dos trabalhos, o Assessor Jurídico foi informado que havia vistoria 
proposta para ser realizada entre os dias 25 e 27 de abril de 2018, de modo que deveria ser aguardado o decurso do prazo para realização de vistoria e 
apresentação do relatório oriundo das visitas in loco. 

Na reunião realizada no dia 06.08.2018, o Sr. Valdemir José Gomes dos Santos, procurador do sr. Autran, informou que a licença 
ambiental do viveiro já fora emitida mas, antes da emissão da referida licença, o sr. Autran já havia vendido o viveiro para outra pessoa que estava 
trabalhando no Rio Grande do Sul e estaria em Sergipe no mês seguinte. Foi concedido o prazo de 15 dias para apresentação do comprovante de venda 
do imóvel e cópia da licença ambiental do viveiro (f. 124). 

Em seguida, foi juntada aos autos cópia do Ofício n. 434/2018-SPPEA, informando que o pedido de perícia deste inquérito não estava 
tramitando em regime de urgência e que as perícias relacionadas à carcinicultura poderiam ser atendidas em bloco, tão logo chegue a vez da primeira 
delas (f. 126). 

No dia 13.09.2018, compareceu a esta Procuradoria o sr. Valmir dos Santos, informando que adquirira, mediante permuta, o viveiro 
de camarão de propriedade do sr. Autran, estando o mesmo licenciado e em funcionamento, conforme documentos protocolados neste órgão naquela data 
(f. 130-138). 

Por solicitação do MPF, foi acostada aos autos cópia do processo de regularização de carcinicultura referente ao viveiro do sr. Valmir 
(f. 142-208). 

Em 21/5/2018, foi expedido o ofício n. 299/2018, solicitando ao Secretário de Apoio Pericial a reclassificação das demandas de 
perícia referentes à carcinicultura indicadas por este ofício, passando a ostentar o caráter de urgência, bem como a remessa dos respectivos pareceres 
técnicos no prazo de 60 dias (f. 212). 

Através do Despacho n. 1075/2019, o chefe da Divisão de Perícia em Meio Ambiente/SPPEA informou que as demandas constavam 
atualmente de plano de teletrabalho do perito Clauber Moraes Pacheco, com previsão de conclusão para 09/07/2019 (f. 215). 

Parecer técnico da SPPEA foi juntado ao processo físico no dia 09/07/2019. Em conclusão, não indicou a ocorrência de supressão de 
área de preservação permanente no local onde se encontram os viveiros objeto deste procedimento (f. 222-232). 

Solicitado comparecimento do sr. Valmir dos Santos a esta Procuradoria, por meio do ofício 432/2019, o mesmo não compareceu. 
Por conseguinte, em cumprimento ao Despacho n. 911/2019, foi expedido novo ofício designando nova data para reunião, a acontecer no dia 27/08/2019 
(f. 246). A esta data, o sr. Valmir esteve presente nesta Procuradoria, oportunidade em que apresentou documentação de transferência do imóvel para o 
seu nome com a autorização da SPU (f. 248-255). 

Em reiteração ao Ofício n. 508/2019, expediu-se para a SPU o Ofício 546/2019, por meio do qual solicitou informação sobre se o sr. 
Valmir havia requerido regularização da área de seu viveiro perante o órgão (f. 259). Em resposta, a SPU pediu dilação do prazo para a prestação da 
informação (f. 260 e 261). 

Por fim, em 29/01/2020, a Superintendência do Patrimônio da União informou a conclusão da transferência do imóvel localizado no 
povoado Aratu, Nossa Senhora do Socorro/SE, em regime de ocupação, para o nome do Sr. Valmir dos Santos, bem como anexou dados básicos do 
imóvel extraídos do SIAPA para comprovação (f. 268-270). 

Assim, não havendo outras medidas a adotar, promovo o arquivamento deste inquérito civil. 
Dê-se ciência aos interessados e providencie-se a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
Em seguida, remetam-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame 

desta promoção, na forma do art. 17, §2º, da Resolução CSMPF n. 87/2006 c/c o art. 10, § 1º, da Resolução CNMP 23/2007. 
 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 
Procuradora Regional da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PRM-AGA-TO-00001190-2020| 
PORTARIA Nº 53, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
Referência: NF 1.36.001.000255/2019-72. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições constitucionais 
e legais, e CONSIDERANDO: 

(a) que chegou a conhecimento desta Procuradoria da República, por meio da Notícia de Fato n. 1.36.001.000255/2019-72, a 
ocorrência de possível conflito agrário no Projeto de Assentamento Santa Helena, localizado no Município de Bernardo Sayão/TO, ainda pendente de 
implementação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no contexto do qual fazendeiros que reivindicam a posse da área 
estariam proferindo ameaças contra os trabalhadores rurais ali acampados; 

(b) que o conflito agrário em questão, apesar de ser de conhecimento da Superintendência Regional do Instituto de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) no Estado do Tocantins, ainda não foi resolvido, notadamente porquanto estão suspensas as ações relativas aos processos de 
regularização ambiental do imóvel rural, bem como de seleção dos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária; 

(c) que referida situação caracteriza, em tese, violação ao direito de acesso à terra, previsto no art. 2º., § 3º., da Lei n. 4.504/1.964, 
corolário dos direitos fundamentais sociais ao trabalho, à moradia e à alimentação, garantidos pelo art. 6º. da Constituição da República; e 
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(d) que incumbe ao Ministério Público Federal a defesa dos interesses difusos e coletivos, notadamente os de índole constitucional, 
dentre os quais os direitos sociais ao trabalho, à moradia e à alimentação, na forma dos artigos 127, “caput” e 129, inciso III da Constituição da República, 
e do artigo 5º., inciso II, alínea “c”, e inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar n. 75/1.993; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 8o., inciso IV, da Resolução n. 174/2.017, do Conselho Nacional do Ministério Público, 
instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar a implantação do Projeto de Assentamento Santa Helena, localizado 
no Município de Bernardo Sayão/TO, pela Superintendência Regional do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no Estado do Tocantins. 

DETERMINA-SE, inicialmente: 
(I) o encaminhamento dos autos ao Setor Jurídico, para registro no âmbito desta Procuradoria da República no Município de 

Araguaína/TO; 
(II) a afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias; 
(III) a comunicação da instauração do procedimento à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 
(IV) com fundamento no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n. 75/1.993, a requisição, por ofício, à Superintendência Regional do 

INCRA no Estado do Tocantins, que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe a razão da suspensão das ações relacionadas à regularização ambiental e à 
seleção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária para o Projeto de Assentamento Santa Helena, mencionada no Ofício n. 
82906/2019/SR(26)TO-G/SR(26)TO/INCRA-INCRA; e 

(V) o encaminhamento de cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado do Tocantins, para que adote as providências que 
entender adequadas, em sede controle externo da atividade policial, diante da ausência de informações quanto à instauração de inquérito policial, pelo 
Delegado de Polícia responsável pela Delegacia de Polícia Civil de Bernardo Sayão/TO, para a apuração dos fatos descritos nos os boletins de ocorrência 
n. 057595/2019, n. 059146/2019, n. 059128/2019, n. 068516/2019 e n. 083391/2019. 

Designa-se a servidora Sara de Oliveira Carneiro, matrícula nº 26.147, para secretariar os trabalhos deste procedimento. 
 

THALES CAVALCANTI COELHO 
Procurador da República 
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