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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00015609-2020| 

PORTARIA Nº 47, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

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

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

CONSIDERANDO as designações realizadas por meio da Portaria PRE/SP nº 55, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 
28/12/2018); 

CONSIDERANDO a documentação encaminhada pela E. Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo por meio do Ofício nº 
0018/2020 – MPSP/PGJ/EL (PRR3ª-00015463/2020), solicitando a “retificação da Portaria PRE-SP nº 45, de 11 de junho de 2020, para que conste a 
designação do Dr. Carlos Henrique Fontanelli Pereira para oficiar como Promotor de Justiça Eleitoral Titular perante a 62ª Zona Eleitoral de Jacareí, a 
partir de 01/06/20, inclusive, haja vista ter o Ofício nº 0017/2020-MPSP/PGJ/EL trazido, erroneamente, a data de 01/05/20”; recebido nesta Procuradoria 
Regional Eleitoral no dia 25/06/2020; 

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

posteriores alterações; para oficiar na condição de Promotora Eleitoral Titular (biênio 2019/2021) perante a zona eleitoral indicada, a partir de 01/06/2020, 
inclusive, a seguinte Promotor de Justiça: 

 

ZE MUNICÍPIO PROMOTOR (A) ELEITORAL CARGO OCUPADO NO MP-SP 

062ª JACAREÍ CARLOS HENRIQUE FONTANELLI PEREIRA  6º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE JACAREÍ 

 
Os efeitos desta Portaria passam a existir a partir da data de início do respectivo período de designação. 
Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça deste Estado e ao Exmo. Sr. Presidente do e. Tribunal 

Regional Eleitoral/SP. 
Publique-se no D.J.E e no DMPF-e. 
Disponibilize-se, no site oficial desta Procuradoria Regional Eleitoral/SP (www.presp.mpf.mp.br), a lista atualizada com o nome de 

todos os Promotores Eleitorais Titulares em exercício. 
 

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 
Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00015606-2020| 
PORTARIA Nº 48, DE 26 DE JUNHO 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, a alteração na indicação de Promotores de Justiça encaminhada pela E. Procuradoria-Geral de Justiça de 

São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-00011282/2020), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 05/05/2020; 
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) JUNHO/2020 
251ª SÃO PAULO - PINHEIROS GIULIANA BATISTA PAVANELLO DA FONSECA  19 a 30 
391ª EMBU DAS ARTES  SANDRA REIMBERG 26 a 30 
076ª MONTE ALTO  FLAVIO LEÃO DE CARVALHO  22 a 30 
293ª RIBEIRÃO PRETO  ANA CARLA FROES RIBEIRO TOSTA 22 a 26 
312ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PATRICIA DOSUALDO PELOZO  1 a 19 
312ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ANDRE LUIS DE SOUZA 20 a 30 
314ª TREMEMBÉ  DANIELA RANGEL CUNHA AMADEI  29 a 30 

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

posteriores alterações; os seguintes Promotores de Justiça anteriormente designados para atuarem na condição de Promotores Eleitorais Substitutos, nos 
períodos abaixo discriminados, junto às Zonas Eleitorais respectivamente indicadas: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR (A) SUBSTITUTO (A) JUNHO/2020 
251ª SÃO PAULO - PINHEIROS GIULIANA BATISTA PAVANELLO DA FONSECA  1 a 18 

 
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 JUNHO/2020 
301ª AVARÉ ANA LAURA RIBEIRO TEIXEIRA MARTINS  19 
116ª SANTA RITA DO PASSA 

QUATRO  
GABRIEL RIGOLDI VIDAL  19 

318ª SÃO MIGUEL ARCANJO  IGOR VOLPATO BEDONE  15 
314ª TREMEMBÉ  CELESTIANY VILLAR DA SILVA  19 

 
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 DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PRM-API-AL-00007060-2020| 

RECOMENDAÇÃO DE 23 DE JUNHO DE 2020 
 

Ref.: Notícia de Fato n. 1.11.001.000235/2020-12. Assunto: Município de 
Taquarana/AL. Distribuição do kit merenda. Distribuição dos recursos por 
pecúnia através de cartão magnético com chip. Necessidade de distribuição in 
natura dos kits por cada aluno da rede municipal. Recursos do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar - PNAE. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradoria da República em Arapiraca/AL, que firma a presente com fundamento na 
Constituição da República, art. 1º, III, art. 7º, XIII, XIV, XXII e XXXIII, art. 37, §6º, art. 127, art. 196, art. 200, art. 225 e art. 227, na Lei Complementar 
75/93, art. 5º, III, alínea “e”, art. 6º, XX, art. 83, V, e art. 84, caput, e na Lei 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde), em razão da declaração de pandemia do 
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novo coronavírus (causador da COVID 19) pela Organização Mundial da Saúde, ocorrida em 11 de março de 2020, bem como das medidas oficiais de 
contenção da doença anunciadas até o momento pelos órgãos de saúde; 

CONSIDERANDO que a pandemia mundial do novo coronavirus (Sars-Cov-2/Covid-19) declarada no dia 11 de março de 2020, pela 
Organização Mundial de Saúde, levou a suspensão das aulas em todos os sistemas de ensino do país; 

CONSIDERANDO que essa estratégia de suspensão das aulas, adotada por inúmeros países para tentar conter a propagação do 
coronavírus, tem levado a uma série de questionamentos acerca da possibilidade da utilização dos recursos da alimentação escolar para prover as 
necessidades alimentares dos alunos em tempos da pandemia; 

CONSIDERANDO que a alimentação escolar como importante estratégia de segurança alimentar de crianças, adolescentes e jovens 
é um direito dos alunos da educação básica pública, configurando-se como dever do Estado a sua efetiva execução, em consonância com as diretrizes 
presentes na referida lei e na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, respaldada pelo artigo 208, VII da Constituição Federal e pelo artigo 
4º, VIII da Lei n. 9.394/96 (LDB); 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de políticas e ações administrativas, pelo Poder Executivo, para a oferta regular, 
ininterrupta e permanente de insumos e alimentos necessários para o abastecimento dos alunos, especialmente observando-se as características locais e 
os meios corretos de financiamento, inclusive a realização de discussões sobre as formas mais adequadas e seguras de garantir, no contexto próprio de 
cada rede pública de ensino, tanto o direito humano à alimentação adequada quanto a saúde de estudantes, profissionais de educação e familiares; 

CONSIDERANDO que no dia 7 de abril de 2.020 foi publicada a Lei Federal 13.987, que altera a Lei 11.947/09, marco legal do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de 
situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa aos pais ou responsáveis dos 
estudantes das escolas públicas de educação básica; 

CONSIDERANDO que se tratando de recurso que tem complementação advinda da União, a fiscalização específica quanto a forma 
de aplicação das verbas será fiscalizada pelo Ministério Público Federal e Advocacia-Geral da União. Entretanto, é imprescindível se destacar a legislação 
recém publicada, eis que acrescenta o artigo 21-A à Lei n. 11.947/09, cujo teor é o seguinte: 

Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou 
calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes 
nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à 
conta do Pnae. 

CONSIDERANDO, assim, que pode decorrer de situação de emergência ou calamidade pública, a aquisição de gêneros alimentícios 
com os recursos financeiros do PNAE para a distribuição aos pais ou responsáveis dos estudantes matriculados nas escolas públicas de educação básica; 

CONSIDERANDO que, como a universalidade do atendimento é uma das diretrizes do PNAE, deve-se garantir, mesmo neste 
momento de suspensão de aulas, o direito à alimentação a todos os estudantes atendidos nas escolas públicas, para a correta execução do PNAE neste 
momento excepcional; 

CONSIDERANDO que os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Educação (MEC) disponibilizaram o 
documento denominado de “ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA 
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19)”, em que é tratado, entre outros, os seguintes temas: (a) planejamento da composição do Kit; (b) o que 
a equipe de nutricionistas da alimentação escolar deve considerar; (c) controle de saúde dos manipuladores; (d) questões relativas à distribuição dos Kits; 
(e) a obediência de aquisição de produtos da agricultura familiar (art. 14 da Lei 11.947/2009); (f) como proceder com relação aos contratos vigentes e às 
novas aquisições da agricultura familiar, aí dispondo sobre a aquisição eletrônica, elaboração das chamadas públicas; e, (g) prestação de contas, conforme 
as regras dispostas na Resolução CD/FNDE n. 26/2013. 

CONSIDERANDO que para o cumprimento da obrigação e utilização dos valores do PNAE, os gestores devem obedecer toda a 
normativa de regência, como, dentre outras, a Lei 11.947/2009, Lei 8.666/93 de modo a se resguardar a probidade administrativa, legalidade e validade 
dos procedimentos e atos administrativos. 

CONSIDERANDO que o documento “ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19)” estabelece balizas para a entrega dos gêneros alimentícios in 
natura; 

CONSIDERANDO que o Município de Taquarana aprovou a Lei 688, de 28 de maio de 2020, segundo a qual, durante o período de 
pandemia de COVID19, o município poderia proceder ao fornecimento da alimentação escolar à conta do PNAE de três formas: i) dentro das escolas, ii) 
através a entrega de kit de gêneros alimentícios da agricultura familiar, que deveria ser entregue ao responsável legal do aluno, e iii) cartão alimentação 
no valor de até R$ 50,00 para que o responsável legal do aluno adquira alimentos em estabelecimentos previamente cadastrados pelo poder público; 

CONSIDERANDO que a distribuição em pecúnia dos valores do PNAE aos alunos e aos seus responsáveis não é permitida, mesmo 
durante o período pandêmico, pelo art. 21-A da Lei 11.947/09, acrescido pela Lei 13.987/2020, mas apenas a entrega in natura dos gêneros alimentícios 
adquiridos com recursos financeiros recebidos: 

Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou 
calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes 
nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à 
conta do Pnae. 

CONSIDERANDO que a entrega de cartão alimentação no valor de até R$ 50,00 para que o responsável legal do aluno adquira 
alimentos em estabelecimentos previamente cadastrados pelo poder público, autorizada pela Lei 688, de 28 de maio de 2020, do Município de Taquarana, 
contraria o art. 21-A da Lei 11.947/09, acrescido pela Lei 13.987/2020 e as orientações do documento “ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO 
PNAE DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19)”, 

RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE TAQUARANA: 
(I) que se abstenha de fornecer a alimentação escolar à conta do PNAE através da entrega de "cartão alimentação" (cartão magnético 

com chip) ou de quaisquer outros meios de distribuição dos valores por pecúnia; 
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(II) que a distribuição dos kits de merenda escolar seja realizada, in natura, de acordo com as diretrizes do documento 
“ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PNAE DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS (COVID19)”, expedido pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Educação; 

Imperioso que se dê ciência da presente recomendação à Secretária Municipal de Educação, ao presidente do Conselho Municipal de 
Educação e ao presidente do Conselho de Alimentação Escolar do município. 

Ademais, solicita-se, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas – exiguidade, que se justifica ante a urgência da situação da pandemia, 
sejam informadas AS MEDIDAS QUE SERÃO ADOTADAS pelo Município de Taquarana/AL, notadamente quanto à forma de distribuição dos 
insumos e alimentos necessários ao abastecimento dos alunos, com documentos hábeis a comprovar a adoção de providências. 

 
ANTONIO HENRIQUE DE AMORIM CADETE 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00037568-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais 

conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República; pelo artigo 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985; e pelos artigos 5º, inciso II, alínea d, e inciso 
III, alínea b e d, 6º, incisos VII, b, e XIV, g, e, finalmente, 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; e 

1) CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos, em âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, dentre outros instrumentos de 
atuação; 

2) CONSIDERANDO a necessidade de se realizar a apuração da temática ora indicada (Logística Reversa das Embalagens em geral, 
nos termos do art. 33, § 1º, da Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos), visando viabilizar a implementação de todas as medidas cíveis e criminais 
eventualmente necessárias; 

3) CONSIDERANDO ser responsabilidade inequívoca dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a obrigação 
jurídica, dentre outras, de realizar o “recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final 
ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33”, consoante disposto no art. 31, inciso III, da 
Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e alterou a Lei de Crimes Ambientais); 

4) CONSIDERANDO que, por sua vez, o art. 33 da Lei nº 12.305/10 estabeleceu a obrigatoriedade de estruturação e implementação 
de sistemas de logística reversa – pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes – para as embalagens e os produtos comercializados em 
embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, incluindo eventuais outras embalagens, podendo haver a especificação de parâmetros normativos por 
regulamentos (ex., decretos) ou acordos setoriais e termos de compromisso firmados com o setor empresarial; 

5) CONSIDERANDO que já houve a formalização do Acordo Setorial (Nacional) para implantação do Sistema de Logística Reversa 
de Embalagens em geral, firmado por significativa e representativa listagem de empresas interessadas, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a 
Associação Nacional dos Carroceiros e Catadores de Materiais Recicláveis (ANCAT), dentre outras, com vigência por prazo indeterminado (Cláusula 
Décima Segunda), publicado no Diário Oficial da União de 27/11/2015, edição 277, seção 3, página 169; 

6) CONSIDERANDO que, para os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de embalagens e produtos embalados que 
não tenham assinado o Acordo Setorial mencionado no “considerando” anterior, impôs-se a mesma obrigação de estruturação e implementação de 
sistemas de logística reversa aos não-signatários do Acordo, com as mesmas obrigações imputáveis ais signatários e aos aderentes do Acordo Setorial 
Nacional, incluindo eventuais revisões e termos aditivos, e, por óbvio, as penalidades previstas na legislação ambiental, consoante disposto no art. 2º do 
Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017; 

7) CONSIDERANDO que, ainda que assim não fosse, ou que houvesse extinção do Acordo por transcurso de prazo, ou publicação 
de ato declaratório de extinção do Acordo, persistiria a obrigação legal tendo em vista o passivo ambiental local de resíduos de embalagens sob encargo 
do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, arcados pela coletividade mediante o pagamento de impostos, sem qualquer 
remuneração ou indenização (ressarcimento) dos custos causados pelo poluidor ao erário, e também ao meio ambiente, nem índices mínimos de logística 
reversa que deveriam ter sido implantados; 

8) CONSIDERANDO que na disciplina da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto são estabelecidas obrigações 
“individualizadas”, ainda que encadeadas (formato sequencial), competindo aos seguintes atores participantes da cadeia da logística de abastecimento 
realizar os respectivos deveres jurídicos previstos no ordenamento jurídico: 

8.1) CONSUMIDORES (art. 33, § 4º, da Lei nº 12.305/10): devem efetuar a devolução das embalagens ou produtos embalados após 
o uso aos comerciantes ou distribuidores; 

8.2) COMERCIANTES e DISTRIBUIDORES (art. 33, § 5º, da Lei nº 12.305/10): devem efetuar a devolução das embalagens e dos 
produtos reunidos ou devolvidos pelos consumidores (item 1, acima) aos fabricantes ou importadores; 

8.3) FABRICANTES e IMPORTADORES (art. 33, § 6º, da Lei nº 12.305/10): devem conferir destinação ambientalmente adequada 
às embalagens e aos produtos reunidos ou devolvidos que foram repassados pelos comerciantes e distribuidores (item 2, acima), a fim de que as 
embalagens ou produtos sejam submetidos à reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético, tratamento dos resíduos 
sólidos; ou, subsidiariamente, como última possibilidade, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos em aterros sanitários, devendo-se 
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, bem como minimizando os impactos ambientais adversos. 
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9) CONSIDERANDO que a participação (ou assunção de obrigações) do Poder Público na implementação da logística reversa deveria 

ser, no máximo, secundária ou subsidiária, especialmente no que concerne às atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes que forem assumidas pelo titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por ausência de iniciativas 
daqueles, que deverá inclusive ser remunerada (ou ressarcida) pelos custos decorrentes das ações do poder público (art. 33, § 7º, da Lei nº 12.305/10); 

10) CONSIDERANDO que, por tal razão, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana de Manaus (SEMULSP) editou e publicou o 
Edital de Chamamento Público nº 001/2020, para cadastro de compradores e representantes dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
de embalagens em geral para aquisição das embalagens recicláveis pós-consumo, publicado no Diário Oficial do Município de 09/06/2020, página 30; 

11) CONSIDERANDO que o mencionado Edital de Chamamento aponta a necessidade de retorno das atividades de coleta seletiva 
na cidade de Manaus-AM, e que existem relatórios apontando que antes da pandemia de COVID-19 o impressionante percentual de 46% (quarenta e seis 
por cento) dos resíduos de embalagens, indicadas como supostamente “recicláveis” ou “retornáveis” se transformavam em “rejeitos”, pela falta de 
mercado de recompra. Tal situação geraria gastos em dobro ao erário, arcado com recursos públicos, com o recolhimento dos resíduos, transporte para 
os galpões, triagem, e mesmo aqueles que contêm descrição de “reciclável” ou “retornável” são novamente coletados para transporte e disposição 
(depósito) no Aterro Municipal, sendo corretamente ponderado que “tal coleta ‘dobrada’ não traz nenhum benefício ambiental”; 

12) CONSIDERANDO que o Acordo Setorial Nacional para implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens em geral, 
mencionado anteriormente, previu em sua Cláusula 6.3, i, ii e iii, as seguintes obrigações (“responsabilidades dos fabricantes e importadores de 
embalagens”): 

 

 
 
13) CONSIDERANDO que já no ano de 2019 foi publicado o Edital de Chamamento Público para Termos de Compromisso nº 

001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de 14/05/2019, visando viabilizar a instalação e operacionalização de Postos de Entrega Voluntária 
– PEVs entre a rede varejista de Manaus e o Município de Manaus, visando viabilizar que os comerciantes e distribuidores voluntários possam, dessa 
forma, atender às obrigações legais que lhe foram impostas pela legislação nacional. Naquela oportunidade já foi externado pelo Poder Público a 
“necessidade de aumentar as metas da coleta seletiva de Manaus mediante a estratégia de expansão do quantitativo de Pontos de Entrega Voluntária – 
PEVs”. Tal iniciativa deu concretude ao disposto no art. 36, III, da LPNRS, que prevê a necessidade de o Poder Público (SEMULSP, no caso) “articular 
com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 
serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos”; 

14) CONSIDERANDO que neste Edital de Chamamento Público nº 001/2020 foi oportunizada às empresas que produzem 
embalagens, ou comercializam produtos em embalagens, identificadas como recicláveis ou retornáveis, que promovam o cadastramento de pessoa ou 
empresa encarregada de fazer a recompra das citadas embalagens, “sob pena de, não o fazendo, aceitar implicitamente o comando que autoriza o 
município a pleitear remuneração pela prestação de serviços de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes”, com 
fundamento na legislação nacional; 
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15) CONSIDERAÇÃO que, a despeito da necessidade de se resguardar o patrimônio público de gastos indevidos, por conta da (por 
ora) omissão ou inércia de alguns agentes econômicos, do ponto de vista ambiental deve-se aprimorar a solução deste incontroverso problema, 
viabilizando que as embalagens e produtos embalados descartados pelo consumidor recebam a destinação final ambientalmente adequada 
(prioritariamente à inconveniente disposição no Aterro de Manaus, ultima ratio), o que inclui a “reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e o 
aproveitamento energético” (art. 3º, VII, da LPNRS); 

16) CONSIDERANDO que, nos termos da mesma Lei nº 12.305/10, em seu art. 33, § 3º, dispõe caber aos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de embalagens ou produtos embalados “tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e 
operacionalização dos sistemas de logística reversa sob seu encargo”, com a adoção das seguintes medidas: 

I – implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; 
II – disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 
III – atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos 

casos de produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, bem como a outros produtos, e a todas as embalagens; 
17) CONSIDERANDO o preceito contido no art. 32 da Lei nº 12.305/10, no sentido de que as embalagens no Brasil devem ser 

fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, cabendo aos responsáveis privados assegurar que as embalagens sejam: 
I – restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto; 
II – projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto 

que contêm; 
III – recicladas, se a reutilização não for possível. 
18) CONSIDERANDO que o símbolo da reciclagem é um símbolo de domínio público, não constituindo marca comercial, formado 

por três setas desenhadas em sentido horário e representativas do ciclo de vida do produto. Trata-se de referência internacionalmente conhecida desde o 
ano de 1971, quando desenhada por Gary Anderson: 

 

 
 
19) CONSIDERANDO que, ainda que haja controvérsia acerca da proteção da propriedade industrial em decorrência da utilização 

do símbolo da reciclagem, ou congêneres, especialmente em razão da concorrência desleal ao mercado que pode advir do seu uso indevido ou inadequado, 
não se pode desprezar a assertiva de LETÍCIA KLEIN no sentido de que a rotulagem ambiental “serve para agregar uma informação ou valor subjetivo 
ao produto e sua embalagem, estimulando a demanda por opções que causam menos impacto ambiental. É uma declaração de responsabilidade do 
fabricante do produto e precisa de comprovação por estudo ou pesquisa, pois pode interferir na decisão de compra. A rotulagem aparece nas embalagens 
em forma de adjetivos ou frases como ‘produto ecológico’, ‘ecoeficiente’, ‘feito com material reciclado’”. “Já a simbologia de identificação de materiais 
para reciclagem nas embalagens é uma referência da reciclabilidade do material, tanto para o mercado quanto para os consumidores” (acrescento, também 
ao Poder Público). Seu uso serve também para orientar uma ação, além de potencialmente balizar a escolha do consumidor por produtos supostamente 
mais adequados ambientalmente (decisão pré-consumo). Voltando ao artigo mencionado, “os símbolos informam qual é a composição dos materiais e 
qual a destinação correta, se são recicláveis ou não. Eles são importantes por dois motivos: ajudam os consumidores a destinar os materiais corretamente 
e a separá-los nos respectivos coletores; e contribuem para que a cadeia de reciclagem funcione melhor, pois servem de guia aos trabalhadores da coleta 
seletiva na hora da triagem dos materiais” (o que muitas vezes é custeado também pelo poder público). Tem-se, pois, um “plus” dos símbolos de 
identificação para reciclagem com relação àqueles (rotulagem ambiental), incluindo o ciclo-final do pós-consumo; 

20) CONSIDERANDO que a reciclagem ou reutilização viabiliza repercussões positivas não apenas na seara ambiental, mas também 
no aspecto econômico e social, sendo a autodeclaração dessa característica (de reciclagem ou reutilizável) um importante signo distintivo – também para 
o consumidor no momento de sua escolha – daquela específica embalagem ou do produto embalado anunciado como reciclável/retornável sendo diverso 
e superior dos que não o sejam (vantagem competitiva no ambiente concorrencial decorrente do uso de rótulos ambientais e/ou símbolos de identificação 
de reciclabilidade). Isso independente da eventual concessão de incentivos fiscais outorgados conforme o grau poluidor do empreendimento (e arcados 
pela coletividade), ou linhas de crédito diferenciadas ou financiamento de instituições públicas, como o BNDES, e organizações de desenvolvimento 
como o BID, e outros instrumentos econômicos (arts. 42 a 46 da LPNRS): 

“no meio ambiente, tanto a reciclagem, como a reutilização podem reduzir a acumulação progressiva de resíduos, evitando a produção 
de novos materiais, como por exemplo o papel, que exigiria o corte de mais árvores, com emissões de gases como metano e gás carbônico, consumo de 
energia, agressões ao solo, ar e água, entre outros tantos fatores negativos. 

No aspecto econômico a reciclagem contribui para o uso mais racional dos recursos naturais e a reposição daqueles recursos que são 
passíveis de reaproveitamento. 

No âmbito social, a reciclagem não só proporciona melhor qualidade de vida para as pessoas, através da preservação das condições 
ambientais, como também tem gerado muitos postos de trabalho e rendimento para pessoas que vivem nas camadas mais pobres”. 

21) CONSIDERANDO a padronização, publicidade e detalhamento da rotulagem ambiental (gênero) estão inseridas em normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Consoante se verá adiante, “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas: colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 
competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho 
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Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro)” – art. 39, inciso VIII, da Lei nº 8.038/90. Pertinente, portanto, para não dizer 
prudente, que sejam observados os tipos de rotulagem ambiental, sob pena inclusive de poder ocorrer a vedação à introdução (ou continuidade) no 
mercado de produtos que estejam em desconformidade, sem prejuízo das sanções administrativas ou criminais; 

22) CONSIDERANDO que a International Organization for Standardization (ISO) criou a série de normas 14:020 que, além de 
descrever os princípios gerais (ISO 14020:2000 e ABNT NBR ISO 14020:2002), regulamenta o desenvolvimento e uso dos rótulos e declarações 
ambientais em três tipos: 

● rotulagem ambiental do Tipo I: ISO 14024:1999 e ABNT NBR ISO 14024:2004; 
● Autodeclarações Ambientais (Rotulagem do Tipo II): ISO 14021:1999 e ABNT NBR ISO 14021:2004 (substituída pela NBR ISO 

14021:2017) 
● Declarações Ambientais do Tipo III: ISO 14.025:2006. 
23) CONSIDERANDO as diversas iniciativas de regulação (“normalização”) e possível controle/fiscalização dos chamados “rótulos 

ambientais”, ou dos “símbolos de identificação de reciclabilidade”, também se dá no cenário do livre comércio internacional, viabilizadora do 
condicionamento do possível acesso a mercados estrangeiros, consoante evolução histórica: 

Alemanha (1978) - Blue Angel; 
Canadá (1988) - Environmental Choice; 
Países Nórdicos (1988) - White Swan; 
Japão (1989) – Eco-Mark; 
EUA (1990) - Green Seal; 
França (1991) – NF-Environnement; 
Índia (1991) - Eco Mark; 
Coréia (1992) - Eco Mark; 
Singapura (1992) - Green Label; 
Nova Zelândia (1992) - Environmental Choice; 
União Européia (1992) - European Ecolabelling; 
Espanha (1993) - AENOR - Medio Ambiente; 
Brasil (1995) - ABNT - Qualidade Ambiental. 
24) CONSIDERANDO ser hora de as empresas no Brasil superarem o greenwashinge, de fato, internalizarem o ônus que seus resíduos 

sólidos geram para o meio ambiente e a coletividade. É preciso se compelir (inclusive juridicamente, se necessário) para que essas empresas cumpram a 
promessa ou expectativa gerada, ou que, em um primeiro momento, retirem por completo esse suposto atributo de seus produtos (rotulagem ambiental); 

25) CONSIDERANDO ter sido alegado a este Órgão Ministerial, por catadores de recicláveis, a inexistência de compradores de 
embalagens pós-consumo que utilizam material reciclável (como o vidro), ou embalagens com rótulos ou declarações ambientais: 

 

   
 
26) CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) consagrou como direito básico do consumidor, a 

possibilitar inclusive sua proteção em âmbito administrativo e judicial, a indispensabilidade de “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, 
com especificação correta de características, composição e qualidade”, dentre outros, bem como a proteção contra a publicidade enganosa e métodos 
comerciais coercitivos ou desleais (art. 6º, incisos III e IV); 

27) CONSIDERANDO que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 
comunicação com relação a produtos oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier 
a ser celebrado (art. 30 do CDC), devendo a informação (inclusive no que concerne aos rótulos ambientais e autodeclarações de reciclagem ou 
reciclabilidade) ser “correta, clara, precisa e ostensiva” sobre as características, qualidades, composição e origem dos produtos ofertados ou apresentados 
ao consumidor (art. 31), sob pena de o fornecedor do produto poder ser compelido ao cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, 
apresentação ou publicidade, ou restituição da quantia paga com perdas e danos (art. 35); 

28) CONSIDERANDO que constitui obrigação do fornecedor manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão 
sustentação à mensagem na publicidade de seus produtos, para pronto fornecimento da informação aos legítimos interessados (art. 36, parágrafo único, 
do CDC). É absolutamente vedada a publicidade enganosa, consistente em qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, 
inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, “mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 
características, qualidade, propriedades, origem e quaisquer outros dados do produto” (art. 37, § 1º). Da mesma forma, “o ônus da prova da veracidade e 
correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina” (art. 38); 

29) CONSIDERANDO a precisão da importante abordagem realizada por entidades como o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor – IDEC, que precisam de maior concretude e efetividade jurídica, no sentido de que: 
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“A proteção ao meio ambiente prevalece como a mensagem mais saliente vista pelos consumidores nas embalagens dos produtos, 
totalizando pouco mais de metade das abordagens (53%). 

(…) A reciclagem tem sido o foco das mensagens ambientais recebidas pelos consumidores, seja informando sobre o material 
reciclado que o produto utiliza, sobre sua destinação após o uso, ou sobre outras iniciativas realizadas pelos fabricantes nessa área. Mensagens acerca da 
preservação do meio ambiente de forma geral também são vastamente percebidas pelos consumidores, assim como a presença de informações sobre 
como eles próprios poderiam contribuir com o meio ambiente. 

(…) A mensagem que os produtos carregam somente terá influência sobre a decisão de compra se houver confiança na informação. 
Indicações de segurança e economia de recursos são as mensagens com maior potencial de influenciar a compra do produto”. 

30) CONSIDERANDO que as percepções expostas nos considerandos anteriores transcendem à abordagem individual ou meramente 
patrimonial do consumidor, já que a ideia de democracia ambiental, decorrente da busca da participação de todos na defesa e preservação do meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225, “caput”, parte final, da CRFB), pressupõe, de fato, que “o Estado passe a incentivar a emergência 
de um pluralismo jurídico comunitário participativo no viés ambiental, consubstanciado em um modelo democrático, que privilegia a participação dos 
sujeitos sociais na regulação das instituições-chave da sociedade”; 

31) CONSIDERANDO que a integração do indivíduo, com responsabilidade social ambiental (consciência da não-implementação da 
obrigatória logística reversa prometida pelas empresas), no exercício da cidadania participativa, pressupõe que a participação se dê com informação 
adequada. Não apenas “o direito de todos de terem acesso às informações em matéria ambiental (art. 5º, XIV, XXXIII e XXXIV, da CRFB, e art. 8º da 
Lei nº 7.347/85); mas também o direito de o Poder Público informar a população sobre o estado do meio ambiente e sobre as ocorrências ambientais 
importantes (arts. 4º, V, e 9º, X e XI, da Lei nº 6.938/81, e art. 6º da Lei nº 7.347/85, além do art. 225, § 1º, VI), conforme reporta LEME MACHADO”; 

32) CONSIDERANDO que dos dispositivos legais mencionados acima, impende transcrever a obrigação do Poder Público prestar as 
informações disponíveis relativas ao meio ambiente, ou produzir tais informações, quando inexistentes (art. 9º, inciso IX, da Lei da Política Nacional do 
Meio Ambiente); e que “o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam 
objeto da ação civil”; sem prejuízo de que qualquer interessado possa requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar 
necessárias, “para instruir a inicial” (arts. 6º e 8º da Lei da Ação Civil Pública); 

33) CONSIDERANDO que a responsabilidade compartilhada na gestão ambiental pressupõe uma unidade de ação de multiatores, 
sem prejuízo à noção do Estado do Ambiente, utilizador de instrumentos coativos como leis, regulamentos, preceitos administrativos, ordens de polícia, 
penalizações. Nas precisas palavras de J. J. CANOTILHO, “também em questões de ambiente, o segredo revela-se como uma ameaça ao Estado 
Democrático do Ambiente”. O mistério não convive com a noção de República. A transparência das informações de interesse ambiental e do processo 
confere legitimidade à decisão ambientalmente correta (tanto do Poder Público, quanto do consumidor); 

34) CONSIDERANDO que a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos conferiu especial e destacado tratamento à matéria, 
erigindo como um dos princípios estruturantes daquela “o direito da sociedade à informação a ao controle social” (art. 6º, inciso X, da Lei nº 12.305/10). 
O controle social é definido como o “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de 
formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos” (art. 3º, VI). A publicidade e controle social devem ser 
garantidos não apenas na formulação dos planos de resíduos sólidos, mas também em sua implementação e operacionalização (art. 14, parágrafo único). 
Já a gestão integrada dos resíduos é o “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões 
política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social” (art. 3º, inciso XI); 

35) CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no art. 37, caput, estabelece como princípio da Administração Pública a 
publicidade. A transparência dos atos da Administração Pública (incluindo o serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos) viabiliza 
aos cidadãos e aos órgãos de controle o acompanhamento das ações estatais, inclusive em decorrência da omissão dos agentes econômicos responsáveis 
pela logística reversa; 

36) CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, determina ser “dever dos órgãos e entidades públicas 
promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas” (art. 8º, “caput”). Para a consecução desse mandamento legal “os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet)” (§ 2º do mesmo dispositivo legal), com os requisitos elencados no § 3º (dentre eles, ferramenta de pesquisa de conteúdo, acesso 
em formatos abertos, garantia da autenticidade e integridade da informação e, principalmente, manutenção da atualidade das informações disponíveis); 

37) CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 2.543, de 06 de dezembro de 2019,  disciplinou sobre os procedimentos para 
obrigatoriedade da manutenção dos Postos de Entrega Voluntária (PEVs) de embalagens, nos termos do Sistema de Logística Reversa. Consoante disposto 
no art. 2º, inciso I, desta Lei, no ato de implantação do PEV devem ser informados os seguintes dados à SEMULSP, “para inclusão no sistema de 
divulgação”: 

a) endereço do PEV; 
b) horário de funcionamento; 
c) tipos de materiais/produtos/embalagens; 
d) condições de recebimento; 
e) nome, telefone e e-mail do responsável pela gestão do local onde será instalado o PEV; 
f) nome, endereço, telefone e e-mail do responsável pelo recolhimento e transporte do material; e 
g) nome, telefone e e-mail do responsável pelo tratamento ou destinação final; 
38) CONSIDERANDO que os responsáveis pela operacionalização do sistema de PEV, ou similar, “devem encaminhar mensalmente 

à SEMULSP, até no máximo dia 10 do mês subsequente, relatórios informando as quantidades e tipos de resíduos recolhidos, bem como seu transporte, 
tratamento ou destinação final” (art. 3º da Lei Municipal). Logo, a informação e os dados indicados já são exigidos pela própria municipalidade, o que 
demonstra sua importância também para o Poder Público (além da coletividade/consumidores e órgãos de controle); 

39) CONSIDERANDO que o Município de Manaus passou a exigir de todos os shopping centers e centros comerciais estabelecidos 
que possuam trinta ou mais estabelecimentos comerciais a implantação de coleta seletiva do lixo ali produzido ou descartado, com a separação, no 
mínimo, de cinco tipos de resíduo: papel, plástico, metal, vidro e resíduos gerais não recicláveis (lixeiras coloridas) – art. 2º da Lei Municipal nº 
1.404/2010. O artigo 6º previu que “as despesas decorrentes da execução desta Lei ficam sob a responsabilidade da administração dos shopping centers 
e centros comerciais”, sendo a fiscalização a cargo da SEMMAS (art. 7º), com previsão de multa atualizável de R$ 10.000,00 ao infrator em caso de 
descumprimento, dobrada em caso de reincidência (art. 8º); 
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40) CONSIDERANDO que os órgãos da Administração Pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, e entidades 
paraestatais, acabam por criar e manter programas de coleta seletiva, com os gastos de recursos públicos daí decorrentes para a segregação por cores dos 
materiais conforme o tipo de material ou resíduo. Ocorre que a ausência de “mercado consumidor” (recompra) dos resíduos segregados pela coleta 
seletiva inviabiliza a continuidade da cadeia da logística reversa, em desconformidade com os princípios da economicidade e da eficiência; 

41) CONSIDERANDO que, enquanto não houver a iniciativa do agente econômico responsável e o município tiver que assumir a (s) 
atividade (s) de responsabilidade do fabricante, importador, distribuidor e/ou comerciante no sistema de logística reversa dos produtos e embalagens (sem 
prejuízo do ressarcimento previsto no art. 33, § 7º, da Lei nº 12.305/10), nos termos do art. 34 da Lei Complementar Municipal nº 001/2010 constitui 
obrigação do concessionário dos serviços de limpeza urbana, dentre outras: “V – colaborar com os permissionários dos serviços de coleta seletiva e 
triagem, de maneira a incentivar e privilegiar a reciclagem de materiais e o reaproveitamento econômico dos materiais coletados”; 

42) CONSIDERANDO que a Lei 12.305/10 estabelece ser objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos a proteção da saúde 
pública e da qualidade ambiental (art. 7º, I) e que cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome 
conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos (art. 29), sendo que, em decorrência 
disso, “os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas”; 

43) CONSIDERANDO que os custos orçamentários decorrentes da ampliação da coleta seletiva por iniciativa do Município serão 
posteriormente repassados aos responsáveis pela logística reversa e devidamente ressarcidos pelos agentes econômicos inertes, nos termos indicados pela 
própria municipalidade no Edital de Chamamento nº 001/2020; 

44) CONSIDERANDO que na logística reversa das embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e demais produtos e embalagens, 
cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes “atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis” (art. 33, § 3º, inciso III, da Lei nº 12.305/10); 

45) CONSIDERANDO a importância inequívoca dos catadores para a efetivação de um dos elos da logística reversa, dentre outras 
matérias, consoante reconhecido na Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos em seus artigos 7º, XII (objetivos da PNRS); 8º, IV (instrumentos da 
PNRS); 15, V (conteúdo mínimo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos); 17, V (conteúdo mínimo dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos); 18, § 1º, 
II (priorização para acesso a recursos federais – destaque-se a necessidade de implantação também da coleta seletiva); 19, XI (conteúdo mínimo dos 
Planos Municipais de Resíduos Sólidos); 21, § 3º, I, c/c 50 (planos de gerenciamento de resíduos sólidos de empreendimentos e atividades); 36, § 1º 
(titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos); 42, III (instrumento econômico do poder público); 44, II (concessão 
de incentivos fiscais, financeiros ou creditícios); 

46) CONSIDERANDO ter sido apontada a existência de vasta quantidade de embalagens pós-consumo triadas após coleta seletiva, 
sem que existam compradores ou destinatários representantes das empresas que produzem embalagens, ou comercializam produtos em embalagem, a 
revelar o descumprimento da logística reversa imposta pela legislação ambiental: 

 

 
 
47) CONSIDERANDO que a Lei nº 6.938/81, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, previu que poluidor é “a pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privada, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”, sendo esta a 
“alteração adversa das características do meio ambiente”, especialmente quando “prejudique o bem estar da população, crie condições adversas às 
atividades sociais e econômicas, afete as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou lancem matérias em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos” (art. 3º, incisos IV, II e III, alíneas “a” a “e”); 

48) CONSIDERANDO que a Constituição Brasileira estatui, em seu art. 225, o direito fundamental ao ambiente ecologicamente 
equilibrado, essencial à saúde e à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações; 

49) CONSIDERANDO que a Lei n. 6.938/91 em seu artigo 4º, VII, impõe ao poluidor a obrigação de reparar e/ou indenizar os danos 
causados. Primeiramente deve ser buscada a restauração do bem atingido, cessando a atividade lesiva e retornando o meio ambiente à situação o mais 
próximo possível do status anterior ao dano. Se for possível e alcançada a restauração ou recuperação ambiental, ou substitutiva compensação ambiental, 
cabe ainda a imposição de indenizações (pedagógicas - “valor de desestímulo”) pelo período compreendido entre o dano ocorrido e a plena recuperação 



DMPF-e Nº 120/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 29 de junho de 2020 Publicação: terça-feira, 30 de junho de 2020 10 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

(dano interino), bem como pelo dano residual (lucros cessantes) e pelo dano moral coletivo ambiental – reparação in integrum. O causador direto ou 
indireto do dano ambiental responde objetivamente por ele, independente da existência de dolo ou culpa; 

50) CONSIDERANDO que, além de objetiva, a responsabilidade civil ambiental no Brasil é solidária, podendo, nos termos do art. 
275 do Código Civil ser exigida de apenas um (ou alguns) dos causadores do dano ambiental a reparação pelo todo (que poderá posteriormente, caso 
queira, exercer a opção do direito de regresso contra os demais), com a configuração de mero litisconsórcio facultativo nas ações civis públicas ou 
coletivas; 

51) CONSIDERANDO que o efeito pedagógico da indenização (independente do cumprimento coercitivo das obrigações de fazer 
e/ou não-fazer inerentes à logística reversa, proteção ambiental e ao consumidor e ordem econômica) deve servir como fator dissuasório ou de desestímulo 
para a atual omissão dos agentes econômicos que descumprem com suas obrigações, servindo como exemplo às demais empresas que atuam nesta 
atividade, no sentido de que a exploração econômica não prescinde da proteção ambiental; ao contrário, a preservação do meio ambiente é fundamento 
da ordem econômica, nos termos do art. 170 da CF/88 (STF, ADI 3540 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO); 

52) CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do poluidor-pagador, que auxilia a aferição do 
instituto da responsabilidade e visa à internalização dos custos externos de deterioração ambiental, evitando, nas precisas palavras de J. J. CANOTILHO, 
“que as externalidades sejam cobertas por subsídios do Estado” (melhor conceituação não haveria diante da ausência de logística reversa e indevido 
custeio pelo sistema público de limpeza urbana); 

53) CONSIDERANDO que a lógica do poluidor-pagador e do protetor-recebedor configuram princípios da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (art. 6º, inciso II da Lei nº 12.305/2010) – complementar ao princípio geral do usuário-pagador (art. 4º, VII, segunda parte, da Lei da 
Política Nacional do Meio Ambiente), que independe da ilegalidade do comportamento do usuário (consumidor), de quem poderá ser cobrado (preço) 
pelos custos ambientais do uso do recurso natural, inclusive mediante a redução da margem de lucro das empresas; 

54) CONSIDERANDO que, em razão dos princípios ambientais elencados acima, especialmente o do poluidor-pagador, a elaboração 
dos estudos necessários e plena demonstração científica da absoluta inviabilidade técnica e econômica da logística reversa para aquele produto ou 
embalagem (art. 33, § 3º, da Lei nº 12.305/10) compete originalmente e é de responsabilidade do fabricante que produz embalagens, ou que comercializa 
produtos em embalagens, sem prejuízo do dever de cautela dos demais agentes econômicos envolvidos na logística de abastecimento e independente do 
“desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem e reutilização” das embalagens (art. 8º, VI). 
A inversão do ônus da prova decorre tanto do arcabouço normativo ambiental, quanto da proteção de outros direitos difusos e coletivos (ex., art. 36, 
parágrafo único, do CDC; art. 6º, VIII, do CDC, c/c art. 21 da Lei nº 7.347/85 e art. 373, § 1º, do CPC); 

55) CONSIDERANDO que os custos da implantação da logística reversa não devem ser arcados pela sociedade como um todo, por 
meio do pagamento de impostos para viabilizar o serviço público de limpeza urbana, incluindo os contribuintes que não tenham minimamente usufruído 
do bem de consumo (salvo o seu posterior “rejeito”), o que apenas aumentaria a desigualdade social e econômica e penalizaria duplamente a sociedade 
(privação do bem ambiental limitado e aumento da poluição causado pelos rejeitos). A sustentação econômica da logística reversa deve ser dada pelas 
empresas e usuários, e não pelo Estado (coletividade); 

56) CONSIDERANDO que, atualmente, o Município de Manaus é quem arca com parcela do custo da logística reversa (estando todo 
o restante a descoberto), uma vez que executa, desde 2005, a coleta seletiva de embalagens em geral que, muitas vezes, não possuem mercado de recompra 
e acabam indo para o Aterro Municipal, onerando os cofres públicos duplamente (antes e depois da triagem); 

57) CONSIDERANDO que os serviços (e gastos por ora indevidamente públicos) de coleta e segregação de materiais autodeclarados 
como recicláveis não tem sentido algum se eles forem ser despejados ao final no Aterro de Manaus. Especialmente se as obrigações e os custos financeiros 
da logística reversa estiverem sendo ignorados pelos agentes econômicos – e desconhecidos pelos consumidores, que muitas vezes pagam, com valor 
embutido no preço final, pelo custeio de sistemas de logística reversa, a exemplo do que se dá com o recolhimento compulsório de R$ 0,40 por lâmpada 
destinado a um Fundo de Reciclagem de Lâmpadas, consoante Acordo Setorial próprio; 

58) CONSIDERANDO que, a despeito da responsabilidade civil e administrativa trazida acima, e da advertência trazida no art. 51 
da LPNRS, existe farta tipificação de condutas que podem vir a ser objeto de persecução criminal do Ministério Público: 

Art. 54 da Lei de Crimes Ambientais. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos 
à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: 

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 2º Se o crime: 
V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as 

exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: 
Pena – reclusão, de um a cinco anos. 
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou 

serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares 
pertinentes: 

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: 
Pena – detenção, de um a três anos, e multa. 
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, 

laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:(Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
Art. 195 da Lei nº 9.279/96. Comete crime de concorrência desleal quem: 
III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; 
VII – atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
Art. 66 do Código de Defesa do Consumidor. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, 

característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços: 
Pena – Detenção de três meses a um ano e multa. 
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 
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Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva: 
Pena – Detenção de três meses a um ano e multa. 
Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade: 
Pena – Detenção de um a seis meses ou multa. 
Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses cominadas na medida de 

sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, 
oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. 

Art. 7° da Lei nº 8.173/90. Constitui crime contra as relações de consumo: 
II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as 

prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial; 
IV – fraudar preços por meio de: 
a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, 

especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço; 
d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços; 
VII – induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do 

bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária; 
Pena – detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa. 
59) CONSIDERANDO que os atos praticados pela Administração Pública, inclusive no seu poder de polícia, são imbuídos dos 

atributos de presunção de legitimidade e veracidade. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, tais presunções consistem em: 
“A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova 

em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. 
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela 

Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública”. 
60) CONSIDERANDO que, a despeito desses atributos para os atos oriundos da Administração Pública, especialmente diante das 

possíveis repercussões e medidas posteriores a serem adotadas, visando evitar possíveis alegações de violação ao princípio do contraditório e da não-
surpresa, a despeito da publicidade e transparência que está-se dando ao tema (inclusive nas reuniões públicas do Fórum Amazonense de Logística 
Reversa), de bom alvitre que seja facultado o acompanhamento ou participação no processo de produção e elaboração das informações de interesse das 
pessoas físicas ou jurídicas envolvidas; 

61) CONSIDERANDO que a Lei nº 12.305/2010 também não desconsidera a participação dos Estados na concretização da Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos, incluindo a formulação dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos como condição para que o Estado tenha acesso a 
recursos federais destinados à matéria, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 
atividade (art. 16); 

62) CONSIDERANDO que a Lei Estadual n. 4.457/2017 (cf. arts. 4.º, IV; 8.º, X e XI, 20; 23; 28, 29; 30; 31; 32; 42, VI), da Política 
Estadual de Resíduos Sólidos do Amazonas, prevê a exigência de logística reversa de reaproveitamento dos resíduos dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, inclusive do Polo Industrial de Manaus (Zona Franca de Manaus), na forma a ser estabelecida em regulamento; 

63) CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 41.863/2020 – resultado inicial da Recomendação Conjunta MPC-AM e MPF nº 
32/2019 – MP – RMAM, e dos debates do Fórum Amazonense de Logística Reversa – estabelece que os sistemas de logística reversa serão implementados 
e operacionalizados por meio de regulamentos expedidos pelo Poder Público (não se pode esquecer que os planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
são “parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade” - art. 24 da Lei nº 12.305/10); bem como os acordos 
setoriais poderão ser iniciados também pelo Poder Público (assim como pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes dos produtos e 
embalagens – art. 13, § 2º), mediante editais de chamamento pelo Órgão Gestor Ambiental (art. 14), sem prejuízo da celebração de termos de compromisso 
(art. 17); 

64) CONSIDERANDO que o Ministério do Meio Ambiente abriu no último dia 04 de junho de 2020 uma consulta pública para tentar 
fomentar a cadeia da reciclagem e reutilização de embalagens, podendo ser enviadas contribuições e sugestões até o dia 03 de julho, com minuta de 
Termo de Compromisso envolvendo “seis grandes empresas”. A despeito das intenções da iniciativa, com o aprimoramento após consulta pública da 
especificação e individualização de quais ações, quem, como realizá-las, quando, onde, e as fontes de financiamento das medidas propostas, não se pode 
desconsiderar o Acordo Setorial Nacional de Embalagens já alcançado em 2015, e o Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017, sob pena de violação 
ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental; 

65) CONSIDERANDO a necessidade – como medida inicial de deflagração desse processo – de expedição de Recomendação em 
conjunto com o Ministério Público do Estado do Amazonas e o Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas; 

66) CONSIDERANDO que a coleta seletiva não pode ser vista como um fim em si mesmo, mas sim como um elo para as (necessárias) 
etapas subsequentes, que precisam existir espontânea ou mediante cobranças estatais, em prol do meio ambiente, da sociedade, do consumidor e da 
economia. Coleta seletiva somente faz sentido se houver reutilização ou reciclagem; 

em razão de todas essas razões de fato e de direito, que poderão ser desenvolvidas em iniciativas subsequentes, O MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL tendo como objeto “apurar e adotar as medidas necessárias para a implementação 
da Logística Reversa das Embalagens em geral, nos termos do art. 33, § 1º, da Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos”. 

Para isso, DETERMINA: 
I – Converta-se a Notícia de Fato, registre-se, comunique-se e publique-se; 
II – Cumpram-se todas as providências indicadas na RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MPF/MPE/MPC nº 01/2020, subscrita por 

14 (quatorze) Membros do Ministério Público com atuação neste Estado da Federação. 
 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 
Procurador da República 

Representante da 4ª CCR no Estado do Amazonas 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-ALG-BA-00001801-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 24 DE JUNHO DE 2020 
 

Procedimento Preparatório nº 1.14.014.000002/2020-13. Assunto: Relatório CGU 
201701274 (Alagoinhas/BA). Ordem de Serviço 201700514 (contrato 148/2015, 
Coopersaúde, atualmente Redesaúde, anos de 2015, 2016 e 2017).. 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que as presentes peças de informação foram instauradas há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 2º, §6º, da 

Resolução nº 23/2007 CNMP), sem que tenham sido finalizadas as apurações, as quais, todavia, devem ser complementadas; 
RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, o presente procedimento preparatório em 

INQUÉRITO CIVIL. 
A fim de observar o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o cartório desta Procuradoria 

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

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-ALG-BA-00001802-2020| 
PORTARIA Nº 5, DE 24 DE JUNHO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.14.014.000226/2019-29. Assunto: Relatório CGU 
201701274 (Alagoinhas/BA). Ordens de Serviço nº 201700802 (quadra do bairro 
de Santa Terezinha, contrato 211/2014, empresa AML Ltda) e 201700566 
(Unidade de Pronto Atendimento do bairro de Santa Terezinha, Contrato de 
Repasse nº 0282263-25, empresas Central Ltda e Macro Ltda). 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que as presentes peças de informação foram instauradas há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 2º, §6º, da 

Resolução nº 23/2007 CNMP), sem que tenham sido finalizadas as apurações, as quais, todavia, devem ser complementadas; 
RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, o presente procedimento preparatório em 

INQUÉRITO CIVIL. 
A fim de observar o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o cartório desta Procuradoria 

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

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00005689-2020| 
PORTARIA Nº 11, DE 25 DE JUNHO DE 2020 

 
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 1.14.004.000081/2020-19 foi instaurada visando apurar possível fraude cometida pelo 
Prefeito Municipal de Riachão do Jacuípe, JOSÉ RAMIRO FERREIRA FILHO, Secretário Municipal de Administração de Riachão do Jacuípe, 
OSVALDO NERE, pregoeiro do município, JOELSON FERREIRA CARNEIRO, ao realizarem licitações com publicação posterior dos editais com 
data retroativa no site da empresa IMP Brasil, impossibilitando aos interessados o acesso ao aviso dos certames. 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 
feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando 
o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 
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Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 
O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00005749-2020| 
PORTARIA N° 19, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 
e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando o recebimento a Nota Técnica nº 01/2019, realizado pelo GT Proinfância, contendo, entre outras sugestões, um 
roteiro de atuação destinado aos membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados que atuam na área de Educação visando a 
fiscalização do cumprimentos dos objetivos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil (PROINFÂNCIA) pelos municípios; 

g) Considerando ainda a necessidade de acompanhar as obras na área de educação dos municípios abrangidos pela área de atuação 
desta Procuradoria da República e distribuídos ao 2º Ofício, a fim de garantir a consecução dos objetivos do Programa Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), Programa destinado a municípios e Distrito Federal, 
instituído pela Resolução nº 06, de 24 de abril de 2007, que visa assegurar o acesso de crianças a creches e pré-escolas, bem como a melhoria da 
infraestrutura física da rede de educação infantil. 

h) Considerando a existência de obra no município de Abaíra; 
Determina a autuação do Inquérito Civil Público n.º 1.14.007.000201/2020-58, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 

4º da Resolução CNMP nº 23/2007: “Fiscalizar a obra Creche Municipal de Abaíra (ID 1013953) no município de Abaíra/BA. GT Proinfância. Nota 
Técnica nº 01/2019”. 

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

CNMP nº 23/2007; 
b) que seja comunicada a 1ª CCR, a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 
c) oficie-se o município de Abaíra para que comprove o efetivo funcionamento da obra concluída. 

 
ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00043223-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 25 DE JUNHO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório n° 1.14.000.000958/2020-10. 
 

Trata-se de procedimento preparatório instaurado a partir de representações que relatam o suposto indeferimento irregular do auxílio 
emergencial, sob os fundamentos "cidadão ou outros membros da família já receberam o Auxílio Emergencial" e "cidadão com emprego formal". 

Diante da reiterada ocorrência de representações nesse sentido, foi instaurado o presente procedimento para apuração dos fatos sob o 
viés coletivo, sendo informado aos representantes a possibilidade de patrocínio do seu direito individual pela Defensoria Pública em caso de 
hipossuficiência, ou a contratação de advogado particular. 

Instada a prestar informações sobre os fatos representados, a Dataprev esclareceu os motivos particulares pelos quais os pedidos dos 
representantes haviam sido indeferidos, tais como: 

 a requerente foi contemplada no grupo familiar cadastrado no Bolsa Família. Pessoa responsável pela Unidade Familiar inscrita no 
Programa Bolsa Família: MARILENE DE JESUS SANTOS – CPF 007.671.355-55, conforme se verifica nas telas abaixo [...]; 

 o requerimento foi indeferido por membro do grupo familiar indicado pelo requerente já ter sido contemplado no grupo familiar 
cadastrado no Bolsa Família, conforme se verifica nas telas abaixo [...]; e 

 a requerente EMANE TAILA CONCEICAO FERREIRA – CPF 066.973.635-09 realizou um segundo requerimento, sem informar, 
contudo, qual a sua real composição familiar no novo cadastro, o que resultou na necessidade de ser realizada nova solicitação para “confirmar os dados 
informados sobre você e componentes de sua família”; 

Informou a empresa que, para realizar a identificação dos cidadãos elegíveis ao recebimento do benefício, além de obedecer às 
especificidades de cada grupo e atender os critérios legais de elegibilidade previstos na Lei nº. 13.982/2020 e no Decreto nº. 10.316/2020, a Dataprev 
segue um conjunto de regras definidas pelo Ministério da Cidadania, implementadas tecnologicamente para a validação e cruzamento dos dados, 
garantindo com segurança o acesso ao auxílio e preservando o erário de gastos com pagamentos indevidos e situações que não preenchem os requisitos 
normativos. 

Como se vê, os pedidos são indeferimentos a partir da análise no cruzamento dos dados informados pelos próprios requerentes sobre 
sua composição familiar e pelos registros que compõem o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de forma que os benefícios são negados, 
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indevidamente ou não, com fundamento particular de cada indivíduo, tendo como exemplos a composição familiar em que já houve pagamento do 
benefício ou informação de vínculo empregatício anterior que não foi dada a devida baixa. 

Ademais, quanto ao exercício do contraditório, o Ministério da Cidadania publicou a Portaria nº 423, de 19 de junho de 2020, a qual 
dispõe sobre o procedimento a ser adotado pela Defensoria Pública da União para realizar contestação extrajudicial relativa aos indeferimentos de 
requerimentos de auxílio emergencial. 

Conforme disposto no artigo 2º do mencionado ato regulamentar, o Ministério da Cidadania disponibilizará à Defensoria Pública da 
União, por meio de agente contratado, ferramenta informatizada de contestação extrajudicial que permita refutar a informação contida em base de dados 
usada para a verificação da elegibilidade do requerente ao auxílio emergencial. 

Desta forma, verifica-se a implantação de mais uma ferramenta apta ao exercício do contraditório pelos requerentes, os quais, 
considerando a peculiaridade de cada caso concreto, poderão contestar o indeferimento do seu auxílio emergencial por meio da Defensoria Pública. 

Na espécie, tendo em vista que resta à demanda a tutela de direito individual, com especificidades que impedem a investigação pelo 
viés coletivo e cuja promoção em juízo não é de atribuição do Ministério Público Federal, este procedimento preparatório deve ser arquivado, conforme 
art. 9º, caput, da Lei nº 7.347/1985. 

Nesse sentido é o teor do Enunciado nº 9 da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF: 
Enunciado nº 9: Indeferimento de instauração de inquérito civil e direito individual disponível e indeferimento de instauração 
É cabível 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. 

Referência: Ata da 19ª Sessão Extraordinária realizada em 16.12.2014, publicada em 03.07.2015 
Não obstante, é facultado aos representantes constituir advogado ou, em caso de hipossuficiência, dirigirem-se ao órgão da Defensoria 

Pública se assim desejar. 
Comunique-se aos representantes, preferencialmente por e-mail, acerca da presente decisão, em atenção ao art. 17, § 1º, da Resolução 

n° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a promoção 
de arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que 
serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/1985. 

Se os representantes não forem localizados, proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, § 1º, da Resolução n° 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixando-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo. 

Finalmente, depois da comprovação da efetiva cientificação, remeta-se o presente procedimento à 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, para análise e homologação do arquivamento. 

De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 
Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n° 87/06. 

Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-LIM-CE-00002027-2020| 

PORTARIA Nº 13, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 
Município de Limoeiro do Norte/Quixadá-CE, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129; Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6.º, inciso VII; 
Resolução CNMP n° 23/2007, artigo 2°; Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 5º, e: 

CONSIDERANDO o contido no procedimento preparatório instaurado a partir de representação que acostou imagens de escola 
pública, com aspecto de obra inacabada e/ou abandonada, localizada no Município de Quixeramobim, na qual o representante solicitava informações 
acerca da paralisação da obra que teria recebido recursos federais; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, III, da CF/88, promover o inquérito civil 
e a ação civil pública para a proteção de direitos difusos e coletivos, incluindo a defesa do patrimônio público e social; e 

CONSIDERANDO a necessidade de colher maiores informações sobre os fatos; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL para apurar os fatos, determinando inicialmente: 
a) após os devidos registros, publique-se a presente portaria, nos termos do art. 16º da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 
b) cumpram-se as diligências investigatórias dispostas no despacho em apartado. 

 
FRANCISCO ALEXANDRE DE PAIVA FORTE 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00027755-2020| 

PORTARIA N° 58, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o INQUÉRITO CIVIL e a AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 
para a proteção de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos III e VI, da CF; artigos 6°, inciso VII, alíneas “a”, “c” e 
“d”, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

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 
da CF); 
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CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) dispõe, em seu art. 2º, I, que haverá ação 
governamental para o alcance e manutenção do equilíbrio ecológico, sendo o meio ambiente considerado um patrimônio público; 

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 à sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 
5º, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o princípio da precaução, lançado internacionalmente na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD [Rio 92]; e o princípio da prevenção são vetores de proteção do meio ambiente resguardando não só o impacto 
de riscos/desastres já conhecidos [previstos], mas também eventuais ameaças de danos sérios e/ou irreversíveis ao ecossistema; 

CONSIDERANDO que o princípio fundamental do “poluidor-pagador” revela-se como valoroso instrumento econômico que exige 
do agente poluidor [identificado] o ônus de suportar, não só as despesas de reparação, mas também os gastos de repressão e prevenção dos danos 
ambientais; 

CONSIDERANDO que o princípio constitucional da publicidade [artigo 37, caput], ao instrumentalizar o princípio da transparência, 
exige do Poder Público muito mais que a simples divulgação dos atos estatais, mas também a viabilidade da criação de canais de participação do cidadão 
na elaboração e decisão dos rumos da gestão pública; 

CONSIDERANDO que o direito fundamental ao acesso à informação [artigo 5º, inciso XXXIII; artigo 37, §3º, inciso II; e artigo 216, 
§2º da CF] encontra-se positivado na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2.011 [regulamentado pelo Decreto federal nº 7.724, de 16 de maio de 
2.012]; 

CONSIDERANDO que consoante prevê o artigo 20, inciso IX da Constituição Federal, integram o patrimônio da União os “recursos 
minerais, inclusive os de subsolo”; 

CONSIDERANDO que o regramento do Decreto federal nº 8.893, de 1º de novembro de 2.019, dispõe sobre os empreendimentos do 
Programa de Parcerias de Investimentos – PPI que serão tratados como prioridade nacional nos setores de energia e de mineração, qualificando como 
prioridade nacional nos setores de energia e mineração, dentre outros, os ativos de titularidade da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais – CPRM, 
os quais abrangem o projeto de "Cobre de Bom Jardim de Goiás, no Estado de Goiás” [artigo 1º, inciso VI, alínea “d”]; 

CONSIDERANDO o teor dos fatos constantes da Notícia de Fato nº 1.18.000.001376/2020-01, que narra possíveis irregularidades 
na condução do procedimento de Audiência Pública referente à proposta de edital de licitação dos ativos minerários da COMPANHIA DE PESQUISA 
DE RECURSOS MINERAIS – CPRM, lote denominado “Cobre – Bom Jardim de Goiás (GO)” [processo SEI nº 48035.001207/2020-82]; 

CONSIDERANDO que o país encontra-se em período de plena pandemia de COVID-19 [SARS-CoV-2] demandando maior 
transparência na realização dos atos da Administração Pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos noticiados na citada representação recebida, e, possível tomada de 
providências futuras a cargo deste ofício do meio ambiente; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.18.000.001376/2020-01, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar as ações e 
omissões ilícitas da COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM, responsável pelos serviços geológicos do Brasil, em relação 
às supostas irregularidades existentes no procedimento de licitação dos ativos minerários relativos ao lote denominado “Cobre – Bom Jardim de 
Goiás(GO), de acordo com o que dispõe o art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e o art. 4º da 
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Assim sendo, DETERMINO: 
1. Autue-se esta portaria como ato inaugural do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, registrando-se o objeto investigado [MEIO 

AMBIENTE – CONCESSÃO DE ATIVOS MINERÁRIOS – CPRM – “Cobre – Bom Jardim de Goiás (GO)” – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL] 
nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 

2. Requisite-se, no prazo de 30 (trinta) dias, informações à Presidência da COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS 
MINERAIS – CPRM, relativas aos questionamentos constantes da representação recebida, observando-se o pedido de sigilo feito pelo representante; 

3. Encaminhe-se cópia desta portaria à 4ª CCR/MPF, para conhecimento e inclusão na sua base de dados, nos termos do artigo 62, I, 
da Lei Complementar nº 75/1993, e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do CSMPF e publicação; 

 
LÉA BATISTA DE O. M. LIMA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00003136-2020| 

PORTARIA Nº 18, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 192, II, III e V, da Constituição 
Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993 e nos termos da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil para a 
proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

Considerando que é necessária a continuidade das apurações no Procedimento Preparatório 1.19.001.000128/2019-54; 
Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto, a ser registrado na capa dos autos: apurar 

possíveis casos de má gestão ou aplicação de recursos financeiros federais, em razão das irregularidades observadas na regular oferta de serviços de saúde 
diversos à população, decorrente de descumprimento de obrigações contratuais/financeiras pelo Município de Imperatriz/MA em contratos celebrados 
com empresas diversas. 

Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e publicação, nos 
termos dos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF n. 87/06. 

Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema informatizado de cadastramento. 
 

TIAGO DE SOUSA CARNEIRO 
Procurador da República 

Em substituição ao 2º Ofício 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00023127-2020| 

PORTARIA Nº 54, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 048/2018, de 11/06/18, 
firmado pelo Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo, Helio Fredolino Faust, 

RESOLVE: 
Art. 2º Retificar o art. 2º da PORTARIA/PRE/MT/Nº 38, de 20/06/2018, o qual passa a ter a seguinte redação: 
Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Paulo José do Amaral Jarosiki para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 32ª Zona 

Eleitoral, com sede em Claudia, a partir do dia 25/06/2018, pelo período de dois anos. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com efeitos retroativos. 

 
PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00017881-2020| 

PORTARIA Nº 52, DE 25 DE JUNHO DE 2020 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 
especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

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

CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 09 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 
10 de junho de 2008, e da Portaria n. 2221/2020-PGJ, de 22.06.2020; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0155/2020/02PJ/CRP, de 17 de junho de 2020, em que se solicita a manutenção da designação 
do Promotor de Justiça Arthur Dias Júnior para atuar na 28ª Zona Eleitoral por mais dois anos, bem como o deferimento de tal pleito por parte do 
Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul; 

RESOLVE: 
Designar o Promotor de Justiça ARTHUR DIAS JÚNIOR para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor 

Eleitoral perante a 28ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul, em prorrogação, pelo período de dois anos, a partir de 02 de julho de 2020. 
Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso do Sul e ao Exmo. Sr. Promotor Eleitoral designado como Titular. 
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 
PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00017880-2020| 
PORTARIA Nº 53, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 
CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 

30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 
CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 09 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 

10 de junho de 2008, e da Portaria n. 2254/2020-PGJ, de 26.06.2020; 
RESOLVE: 
Designar o Promotor de Justiça FERNANDO MARCELO PEIXOTO LANZA para, sem prejuízo das suas funções, exercer as funções 

de Promotor Eleitoral Substituto perante a 41ª Zona Eleitoral, nos dias 29 e 30.06.2020, em razão de férias do titular. 
Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 
PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-VGA-MG-00002274-2020| 

PORTARIA Nº 8, DE 22 DE JUNHO DE 2020 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 
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c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Resolve instaurar Inquérito Civil Público, visando tomar as providências cabíveis para que seja apurado supostas irregularidades 

constatadas em obra pública, mediante estudo realizado pelo Instituto Mutirão pela Educação e Cidadania - IMEC, obra ID 1001414, Construção Quadra 
Escolar Coberta com vestiário, localizada no Povoado Tamanduá (zona rural), no município de Aiuruoca, Convênio PAC 7640/2013/MEC/FNDE, 
pactuado no valor de R$509.994,94. 

Proceda-se à autuação e aos demais registros pertinentes, publique-se, através do Sistema Único, com cópia da presente, para os fins 
previstos no art. 4º, VI, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
MARCELO JOSÉ FERREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036494-2020| 
PORTARIA Nº 100, DE 25 DE JUNHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial á função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na forma do artigo 127, caput, da Constituição 
Federal e artigo 1º da Lei Complementar nº 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 
para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da 
Constituição Federal c/c artigos5º, incisos I, alínea h, e inciso III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do 
Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público 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, na forma do artigo 1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, de acordo com o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, o que determina, em uma perspectiva 
constitucional, lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público 
da União; 

CONSIDERANDO que foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em Minas Gerais – PRMG, o Procedimento Preparatório 
nº 1.22.000.003256/2019-74, tendo por objeto: “APURAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA CAVA DA 
DIVISA, EMPREENDIMENTO DA EMPRESA VALE S/A, EM BARÃO DE COCAIS E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, NO TOCANTE AO 
PATRIMÔNIO CULTURAL, ESPECIALMENTE ESPELEOLÓGICO”. 

CONSIDERANDO o teor do LAUDO TÉCNICO nº 914/2020 - CNP/SPPEA, juntado aos presentes autos nesta data, sugerindo a 
expedição de ofício ao órgão licenciador para obtenção de informações complementares; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1) Autuação desta Portaria e do presente Procedimento como Inquérito Civil, na forma dos artigos 4º da Resolução nº 23/2007 do 

Conselho Nacional do Ministério Público e 2º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo a presente Portaria 
ser autuada como peça inicial do inquérito civil em epígrafe; 

2) Registro e publicação da presente Portaria de Instauração, controlando o prazo de eventual prorrogação, na forma do artigo 4º e 9º, 
da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3) Comunicação da instauração do presente IC à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
inclusive para a publicação desta Portaria de instauração, conforme o artigo 4º, inciso VI, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

4) Expedição de ofício à SEMAD/MG, conforme minuta anexa, acautelando-se os autos em Secretaria pelo prazo de 30 (trinta) dias 
no aguardo de resposta. Após, conclusos. 

 
MIRIAN R. MOREIRA LIMA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036688-2020| 
PORTARIA Nº 173, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando: 
a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG; 
b) o término do prazo de designação dos Promotores de Justiça que atuam nas funções eleitorais perante as Zonas Eleitorais abaixo 

relacionadas; 
c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do Of.GAB/0992/2020, em que 

afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP; 
R E S O L V E: 
Designar o Promotor de Justiça indicado para exercer a TITULARIDADE das funções eleitorais do Ministério Público Federal 

perante a zona eleitoral especificada, na forma da tabela abaixo: 
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Itaúna/140.ª ZE Rodrigo Bragança de Queiroz 05/06/2020 a 31/10/2021 
Patos de Minas/330.ª ZE Vanessa Dosualdo Freitas 23/06/2020 a 31/10/2021 

São João Nepomuceno/258ª ZE Luciano Ramos Baesso 23/06/2020 a 31/10/2021 
Sete Lagoas/264.ª ZE Cristiano César Pimenta Dayrell da Cunha 23/06/2020 a 31/10/2021 

 
ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036689-2020| 
PORTARIA Nº 174, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando: 
a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG; 
b) o término do prazo de designação dos Promotores de Justiça que atuam nas funções eleitorais perante as Zonas Eleitorais abaixo 

relacionadas; 
c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do Of.GAB/0992/2020, em que 

afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP; 
R E S O L V E: 
Designar a Promotora de Justiça indicada para exercer, sem titularidade e ATÉ PROVIMENTO, as funções eleitorais do Ministério 

Público Federal perante a zona eleitoral especificada, na forma da tabela abaixo: 
 

Açucena/3.ª ZE Randal Bianchini Marins a partir de 18/06/2020 
Ibiraci/127.ª ZE Márcio Kakumoto a partir de 01/06/2020 

Itanhomi/138.ª ZE Gustavo Rodrigues Leite a partir de 15/06/2020 
Itaúna/140.ª ZE Gustavo Augusto Pereira de Carvalho Rolla 03 e 04/06/2020 

Januária/148.ª ZE Alessandro Rogério Dias de Oliveira a partir de 11/06/2020 
Mesquita/176.ª ZE Lidiane Duarte Horsth a partir de 18/06/2020 

Monte Santo de Minas/182.ª ZE Rodrigo Colombini a partir de 01/06/2020 
Nanuque/190.ª ZE Bruna Bodoni Faccioli a partir de 23/06/2020 

Nepomuceno/192.ª ZE Wesley Leite Vaz a partir de 01/06/2020 
Nova Ponte/340.ª ZE Felipe Gomes de Araújo a partir de 01/06/2020 

Piranga/217.ª ZE José Lourdes de São José a partir de 01/06/2020 
Tarumirim/267.ª ZE Francisco Ângelo Silva Assis a partir de 18/06/2020 

Vazante/295.ª ZE Diego Martins Aguillar a partir de 08/06/2020 
 

ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036690-2020| 
PORTARIA Nº 175, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando: 
a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG; 
b) o afastamento, por motivo de férias e/ou compensação, dos Promotores de Justiça que oficiam perante as zonas eleitorais abaixo 

especificadas; 
c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do Of.GAB/0992/2020, em que 

afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP; 
R E S O L V E: 
Designar os Promotores de Justiça indicados para exercerem, em caráter de SUBSTITUIÇÃO, as atribuições eleitorais do Ministério 

Público Federal perante as zonas eleitorais especificadas, na forma da tabela abaixo: 
 

Arcos/18.ª ZE Juliana Amaral de Mendonça Vieira 02 a 11/03/2020 
19/05 a 30/06/2020 

Cambuí/59.ª ZE Vera Adriana Newman Cordeiro Machado 07 a 17/01/2020 

Extrema/112.ª ZE Emmanuel Levenhagen Pelegrini 
Sumara Aparecida Marçal Soares 

07 a 20/01/2020 
21 a 31/01/2020 

Itambacuri/136.ª ZE Rodrigo Sanches Martins 15 a 19/06/2020 
Itamonte/306.ª ZE Pedro Paulo Barreiros Aina 31/01 a 14/02/2020 

Manhuaçu/167.ª ZE Renan Cotta Coelho 22 a 29/06/2020 
Oliveira/197.ª ZE Viviane Andrade Campos 07 a 31/01/2020 
Paracatu/203.ª ZE Tárik Barroso de Araújo a partir de 08/06/2020 

Pedra Azul/213.ª ZE Gabriel da Graça Vargas Sampaio 03 a 06/03/2020 
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Perdões/216.ª ZE Carlos Alberto Ribeiro Moreira 07 a 17/01/2020 
Piumhi/220.ª ZE Paulo Frank Pinto Júnior 07 a 10/01/2020 

Ponte Nova/225.ª ZE Henrique Kleinhappel Andrade 07 a 10/01/2020 
Sacramento/243.ª ZE José do Egito de Castro Sousa 13 a 17/01/2020 

Vespasiano/311.ª ZE Adriano Dutra Gomes de Faria 
Maria Clara Costa Pinheiro de Azevedo 

08 a 14/06/2020 
15 a 17/06/2020 

 
ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00022704-2020| 

PORTARIA Nº 84, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20/05/1993 e no art. 4º , parágrafos 1º e 4º da Resolução nº 
87, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (alterada pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, do CSMPF); 

Considerando eventual improbidade administrativa praticado pelos municípios sob a abrangência desta Procuradoria da República, 
por atentado ao princípio da legalidade (art. 11, caput da lei nº 8.429/92) e/ou retardar ou deixar de praticar, indevidamente, atos de ofício (art. 11, I da 
lei nº 8.429/92), previstos na legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com recursos públicos federais do FNDE, quais sejam: 

a) obrigatoriedade de aplicação de recursos do PNAE/FNDE na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar 
e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
comunidades quilombolas, no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE 
[art. 14 da lei nº 11.947/2009 e art. 24 da Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013]; 

b) obrigatoriedade de aplicação de recursos do PNAE/FNDE em, no mínimo, três porções de frutas e hortaliças por semana 
(200g/aluno/semana) [art. 14, §9º da Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013]; 

c) limitação, a no máximo 30% dos recursos do PNAE/FNDE, na aquisição de alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos 
compostos (dois ou mais alimentos embalados separadamente para consumo conjunto), preparações semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos 
concentrados (em pó ou desidratados para reconstituição). [art. 23 da Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013]; 

d) proibição de aplicação de recursos do PNAE/FNDE na aquisição de bebidas com baixo valor nutricional tais como refrigerantes e 
refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares. [art. 22 da 
Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013]; 

e) proibição de aplicação de recursos do PNAE/FNDE em serviços ou produtos que não sejam gêneros alimentícios [art. 18 da 
Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013]; 

Considerando a imprescindibilidade de diligências, não se encontrando o feito atualmente instruído com elementos suficientes à 
imediata judicialização ou arquivamento; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando-se, inicialmente: 
I - Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil, sem necessidade de nova distribuição, uma vez que ela já ocorreu (art. 7º da 

Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF); 
II - Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, para fins de publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, 
conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

III - Como diligências iniciais, determino: 
a) Cumpra-se o DESPACHO 6352/2020 GABPR9-PMC - PR-PA-00022433/2020. 

 
PATRICK MENEZES COLARES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00023931-2020| 

PORTARIA Nº 72, DE 29 DE JUNHO DE 2020 
 

Referência: Notícia de Fato n.º 1.24.000.000340/2020-03 
 

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

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

da Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a Notícia de Fato (NF) em epígrafe em Inquérito Civil (IC), a fim 
de apurar suposta irregularidade praticada por parte do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Paraíba – CRF/PB consistente no pagamento de 
altos salários a Farmacêuticos vinculados a seu quadro de pessoal, se comparados aos salários pagos aos Farmacêuticos lotados em outros locais. 

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 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão 

acerca da conversão dos autos; 
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3 - Após retificação dos dados do procedimento no sistema Único, sejam realizadas as providências determinadas no Despacho nº 
7446/2020/MPF/PR/PB/YMD (PR-PB-00023884/2020); 

4 - Obedeça-se, para 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 nº 87/2006 do CSMPF. 

 
YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00024026-2020| 
PORTARIA Nº 73, DE 27 DE JUNHO DE 2020 

 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.24.000.000572/2019-10 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO, lotado na Procuradoria da República 
no Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal. 

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

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento extrajudicial acima identificado em Inquérito Civil - IC, no 
intuito de apurar os fatos narrados na representação de WALLACE DUARTE FRAGOSO. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 
II. Cumpra-se do despacho nº 7377/2020/PR/PB/SRPCP; 
III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução CNMP 

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

SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00023920-2020| 
PORTARIA Nº 74, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
Referência: Notícia de Fato n.º 1.24.000.000341/2020-40 
 

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

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

da Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a Notícia de Fato (NF) em epígrafe em Inquérito Civil (IC), a fim 
de apurar suposta irregularidade praticada por parte do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Paraíba – CRF/PB consistente na contratação de 
servidores sem o devido processo seletivo, afrontando o disposto no art. 37, II da Constituição Federal. 

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 5.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 nº 

7448/2020/MPF/PR/PB/YMD (PR-PB-00023890/2020); 
4 - Obedeça-se, para 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 nº 87/2006 do CSMPF. 
 

YORDAN MOREIRA DELGADO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PGZ-PR-00005437-2020| 
PORTARIA Nº 15, DE 25 DE JUNHO 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 do Ministério Público, elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) Considerando o contido nos autos do Procedimento Preparatório MPF-PRM/PG nº 1.25.008.000760/2017-79, em trâmite nesta 

Procuradoria da República para apurar; 
c) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) Considerando que a saúde é um direito social previsto no caput art. 6ª da Constituição Federal; 
e) Considerando a necessidade de realizar diligências instrutórias para a adequada elucidação dos fatos, bem como, de outro lado, a 

iminência do escoamento do prazo estabelecido no § 4º do artigo 4º da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, 
alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF; 

f) Considerando o termo de deliberação advindo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que determinou o retorno dos 
autos à origem, a fim de verificar os reflexos coletivos da demanda individual proposta para a obtenção de medicamento à base de canabidiol com 
recursos do Sistema Único de Saúde. 
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Resolve este órgão ministerial: 
Nos termos do artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF, converter o presente 

Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, observando-se o seguinte: 
1. Anote-se a seguinte temática: Fornecimento de Medicamentos Sem Registro na ANVISA (código 12493). 
2. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, nos termos do art. 7º da Resolução 23/07/CNMP 

e art. 5º, inciso VI, da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF. 
3. Atente-se à data fim para, se for o caso, prorrogar o prazo de término da apuração ora em curso e a regular comunicação da 

prorrogação à 1ª CCR, conforme art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, alterada pela Resolução nº 106 do CSMPF. 
4. Expeçam-se ofícios às secretarias de saúde do Estado do Paraná e do Município de Ponta Grossa, a fim de se informar a respeito 

do fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para o tratamento de quadros de Epilepsia Refratária de Difícil controle. 
 

HENRIQUE HAHN MARTINS DE MENEZES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-PCS-PI-00002633-2020| 
PORTARIA Nº 10, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 
Federal, assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução CSMPF º 87/2010 e a Resolução CNMP n.º 23/2007, que regulamentam a instauração e tramitação 
do inquérito civil; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório nº 1.27.001.000152/2019-11 autuado a partir de representação sigilosa, a qual 
noticiou que a Universidade Federal do Piauí, campus de Picos, não oferece local apropriado para as práticas ambulatoriais aos acadêmicos do curso de 
medicina; 

CONSIDERANDO a iminência do exaurimento do prazo do Procedimento Preparatório nº 1.27.001.000152/2019-11; 
RESOLVE: 
Converter o Procedimento Preparatório 1.27.001.000152/2019-11 em Inquérito Civil no âmbito da 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, procedendo-se à sua autuação e registro, nos termos da Portaria PR/PI nº 16, de 12 de maio de 2010. 
 

PATRICK AUREO EMMANUEL DA SILVA NILO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012303-2020| 
PORTARIA Nº 55, DE 22 DE JUNHO DE 2020 

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

constitucionais e legais; 
CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 
37, caput); 

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

CONSIDERANDO os presentes autos, instaurados após o encaminhamento, pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para adoção 
das providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho Proinfância, com relação às obras de construção ou reforma 
de quadras escolares ou creches no Município de Castelo do Piauí/ PI; 

CONSIDERANDO as informações constantes do Ofício n ° 101/2019, acerca das medidas que estavam sendo implementadas pelo 
município para a conclusão das obras; 

CONSIDERANDO as informações da Secretaria Estadual de Educação de que a obra foi concluída e está em funcionamento. 
RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no artigo 5º da Resolução nº 87/2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, e no exercício de suas funções institucionais: 
1 – CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000656/2019-41, em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto acompanhar 

as obras no Município de Castelo do Piauí/PI referente à construção ou reforma de quadras escolares e escolas; 
2 – Oficiar à Prefeitura de Castelo do Piauí/PI, requisitando informações atualizadas acerca da conclusão das obras. 
Autue-se, registre-se e publique-se. 

 
CARLOS WAGNER BARBOSA GUIMARÃES 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012300-2020| 
PORTARIA Nº 56, DE 24 DE JUNHO DE 2020 

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

constitucionais e legais; 
CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 
37, caput); 

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

CONSIDERANDO os presentes autos, instaurados após o encaminhamento, pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para adoção 
das providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho Proinfância, com relação às obras de construção ou reforma 
de quadras escolares ou creches no Município de CAJAZEIRAS DO PIAUÍ/ PI; 

CONSIDERANDO que o município informou que há uma obra INACABADA (Escola de Educação Infantil tipo C: 29,16% 
concluída) e outra EM EXECUÇÃO (Espaço Educativo - 04 salas - Localidade Unha de Gato - Zona Rural: 69,80% concluído). As demais estariam 
concluídas e em funcionamento; 

CONSIDERANDO as informações da Secretaria Estadual de Educação, de que, dentre as obras estaduais, há uma na condição de 
CANCELADA junto ao FNDE (Ampliação da U.E. Francival Rodrigues do Nascimento, INEP 22136886) e outra concluída; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no artigo 5º da Resolução nº 87/2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e no exercício de suas funções institucionais: 

1 – CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000650/2019-74, em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto acompanhar 
as obras ainda não concluídas no Município de Cajazeiras do Piauí/PI, adotando as providências sugeridas pela Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo 
Grupo de Trabalho Proinfância; 

2 –Seguindo orientação do Manual de Atuação Proinfância, oficiar ao Ministério Público do Estado do Piauí, solicitando informação 
acerca de eventual propositura de ACP quanto à obra inacabada do citado Município. 

Autue-se, registre-se e publique-se. 
 

CARLOS WAGNER BARBOSA GUIMARÃES 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00006064-2020| 

PORTARIA Nº 22, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CASIMIRO DE ABREU - AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS - IRREGULARIDADES. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 
de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todos estabelecidos no artigo 127 da Constituição 
da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil público para proteção do patrimônio público e de 
interesses difusos e coletivos, prevista no inciso III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando os termos do Ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas da União narrando o possível cometimento de compra 
superfaturada de medicamentos pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Casimiro de Abreu - RJ. 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências, instaurar inquérito civil público que terá como objetivo apurar 
possíveis irregularidades durante a contratação e execução dos pregões presenciais nº 28/2013 e 32/2014. 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal a instauração deste inquérito civil e dê-se publicidade a este ato, na forma dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após, à Secretaria deste Ofício para contatar, por e-mail, a Corregedoria do Município de Casimiro de Abreu com a finalidade de 
efetivar o recebimento dos documentos solicitados. 

 
FLÁVIO DE CARVALHO REIS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-AGR-RJ-00002484-2020| 
PORTARIA Nº 48, DE 18 DE JUNHO DE 2020 

 
 Ementa: Município de Angra dos Reis/RJ. Educação Infantil. Programa 
PROINFÂNCIA. Estratégia de cumprimento da Meta 1 do PNE 2014-2024. 
Verificação da efetiva finalização das obras pactuadas e funcionamento das 
unidades escolares respectivas. Nota Técnica nº 01/2019 – Grupo de Trabalho 
Interinstitucional MPF e MPE´s. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento das atribuições previstas nos 
arts. 127, 129, incs. I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, II, alínea “d”, III, alíneas “b” e “e”, 
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V, alínea “b”, e VI, 6º, inciso VII, alíneas “a” e “b”, 8º e 9º, da Lei Complementar n.º 75/93; art. 15 da Resolução CNMP n.º 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 
e 24 da Resolução CSMPF n.º 87/06; e 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, bem como as funções institucionais de 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 (artigos 127, caput, e 129, II e VI, da CRFB, e artigos 5º e 6º da Lei 
Complementar n.º 75/93); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público deve velar pela proteção dos direitos sociais, dentre os quais está o direito à educação, 
previsto nos arts. 6º, caput, e 205 da CRFB; 

CONSIDERANDO que o direito à educação, encartado no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º da CRFB), 
representa condição inafastável para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos definidos nos art. 
1º e art. 3º da CRFB, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, baseada no desenvolvimento 
nacional e na promoção do bem de todos; 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo dever do 
Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade (arts. 205 e 208, IV, da CRFB); 

CONSIDERANDO que, conforme determina o art. 206 da CRFB, a ação administrativa dos entes federados para a concretização do 
direito à educação deve ser orientada pelos princípios, dentre outros, da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (inciso I) e da 
garantia do padrão de qualidade (inciso VII); 

CONSIDERANDO que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente (artigo 208, §2º, da CRFB); 

CONSIDERANDO que os sistemas de ensino serão organizados em regime de colaboração entre todos os entes da federação, no 
âmbito do qual compete à União legislar sobre normas gerais e exercer função redistributiva e supletiva, visando à garantia da equalização de 
oportunidades educacionais e do padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios (art. 211 c/c art. 24, inciso IX, § 1º, da CRFB); 

CONSIDERANDO que a efetiva garantia do direito à educação pressupõe que seja assegurada igualdade de condições de acesso e 
permanência do educando na escola, consoante o disposto no artigo 206, I, da CRFB, o que exige que os estabelecimentos da rede pública de ensino 
ofereçam à comunidade escolar infraestrutura segura e adequada às necessidades educacionais; 

CONSIDERANDO que compete aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental (artigo 30 da CRFB); 

CONSIDERANDO as disposições dos arts. 8º, 9º, 10 e 11, da Lei n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional –
, especialmente a previsão de que os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência 
e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela CRFB à manutenção e desenvolvimento do ensino; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação, estabelecido com fundamento constitucional e legal (art. 214, caput, CRFB 
e art. 87, § 1º, da Lei n.º 9.394/1996), é o mecanismo necessário para garantir a compatibilização das ações administrativas que cabem aos entes federados, 
bem como para atingir seus fins; 

CONSIDERANDO que, na esteira das determinações contidas no art. 214 da CRFB, foi promulgada a Lei n.º 13.005/14, que aprovou 
o Plano Nacional de Educação (PNE), vigente entre os anos de 20142024, cuja Meta 1 estabeleceu a universalização, até 2016, da educação infantil na 
pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, além da ampliação da oferta de educação infantil em creches, para atender, no mínimo, 50% das crianças 
até 3 anos até seu fim (2024)1 

CONSIDERANDO que o Ministério da Educação, entre as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, implementou o 
“Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil” – PROINFÂNCIA –, através da 
Resolução n.º 06, de 24 de abril de 2007, o qual tem como objetivo o acesso de crianças a creches e escolas e a melhoria da infraestrutura física da rede 
de educação infantil2; 

CONSIDERANDO que o PROINFÂNCIA atua sobre dois eixos principais: a) construção de creches e pré-escolas, por meio de 
assistência técnica e financeira do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE –, com projetos padronizados fornecidos por este ou 
projetos elaborados pelo próprio proponente; e b) aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da educação 
infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros; 

CONSIDERANDO que, em 2012, na segunda fase do PROINFÂNCIA, o FNDE lançou edital para licitar projetos de construções 
com “Metodologia Inovadora – MI”, dividindo o país em 14 lotes, cujo resultado classificou 4 empreiteiras para que os entes federados as contratassem; 

CONSIDERANDO que o percentual de execução dos serviços realizados nas obras licitadas pela “Metodologia Inovadora” (em regra, 
15%), em muitos casos, não permitiu a continuidade da construção com tecnologia diversa em razão da impossibilidade de aproveitamento da construção, 
o que levou à alteração para o método convencional; 

CONSIDERANDO que, desde o início do PROINFÂNCIA, havia a previsão da contratação de 8.831 obras, ao custo de 11,2 bilhões 
de reais, dos quais mais de 6 bilhões de reais foram transferidos para os entes federados, com a conclusão, segundo o Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle – SIMEC – do FNDE, de 3.974 obras (dados atualizados em março de 2019); 

CONSIDERANDO, porém, que segundo análise da Controladoria-Geral da União – CGU (Relatório de Avaliação n. 80/2017), na 
prática, apenas parte desse montante, ou seja, 2.708 unidades foram concretamente finalizadas; sem, no entanto, a informação de quantas escolas estão 
em efetivo funcionamento; 

CONSIDERANDO que até o mês de março de 2019 apenas 119 (cento e dezenove) de um total de 3.586 obras pactuadas mediante 
Metodologia Inovadora foram efetivamente concluídas, segundo constatação da Controladoria Geral da União – CGU; 

CONSIDERANDO que os acórdãos do Tribunal de Contas de União – TCU – ns. 2600/2013 e 608/2015 enumeram várias 
providências a serem tomadas pelo FNDE, considerando a constatação de inúmeras obras paralisadas e deterioradas, atrasos injustificados, qualidade 
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deficiente, falta de acessibilidade, deficiência de assistência pelo FNDE, superfaturamento, falta de publicidade, recebimento indevido de obra, ausência 
de formalização, inexistência de recebimento, acréscimos superiores ao limite, dentre outras irregularidades; 

CONSIDERANDO a conclusão do Relatório de Fiscalização do TCU n.º 490/2016, reconhecendo que o FNDE não cumpriu as 
determinações constantes do acórdão do TCU n.º 608/2015, relativo à auditoria que avaliou a qualidade das assistências técnicas e financeiras prestadas 
para a ampliação da rede de infraestrutura da educação através do PROINFÂNCIA; 

CONSIDERANDO os fundamentos da Nota Técnica n° 01/2019, do Grupo de Trabalho Interinstitucional PROINFÂNCIA, 
constituído através da Portaria Conjunta 1ª e 5ª CCRs n. 05, de 18 de abril de 2018, integrado por membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios 
Públicos dos Estados; 

CONSIDERANDO o precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Civil Originária nº 1.827/MT, reconheceu-se 
a atribuição do Ministério Público Federal para apuração das irregularidades na aplicação de recursos públicos federais e na execução de programas 
educacionais financiados com verbas oriundas do FNDE, sem excluir a atribuição dos Ministérios Públicos Estaduais para apurar deficiências na prestação 
dos serviços públicos municipais e no atendimento das demandas locais na área da educação; 

CONSIDERANDO as informações encaminhadas pelo CAO Educação no sentido de que foram pactuadas obras do Programa 
PROINFÂNCIA no território do Município de Angra dos Reis/RJ, em relação às quais resta necessária a verificação da completa execução e efetivo 
funcionamento das unidades escolares respectivas; 

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação nº 30, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na data de 22 de 
setembro de 2015, que “Dispõe sobre a atuação do Ministério Público na garantia à Educação Infantil”; 

CONSIDERANDO que a instauração de inquérito civil não se destina exclusivamente a possibilitar a propositura de Ação Civil 
Pública, mas, antes de tudo e fundamentalmente, visa à apuração séria e formal de fatos a serem submetidos a exame pelo Ministério Público, tendo a 
precípua finalidade de permitir a atuação legítima e a formação de convencimento do agente político ministerial quanto à verificação da hipótese concreta 
que exija a atuação da Instituição constitucionalmente destinada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (eu retiraria esta parte, parece um pouco redundante, já que consta dos considerandos); 

PROMOVE, com amparo nas disposições do art. 129, III, da CF, art. 8º, da Lei n.º 7.347/1985, art. 25, IV, alínea “a”, da Lei n.º 
8.625/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007, com alterações introduzidas pela Resolução CNMP nº 161/2017, a instauração de INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO destinado a apurar a completa execução das obras pactuadas pelo Município de Angra dos Reis/RJ no escopo do Programa PROINFÂNCIA, 
bem como o efetivo funcionamento das respectivas unidades escolares. 

Desse modo, DETERMINO o cumprimento das diligências abaixo determinadas: 
1. Autue-se o presente procedimento; 
2. Em relação às obras indicadas na Planilha “Obras_Proinfancia_RJ” anexa, cujo status seja “CONCLUÍDA” com indicação do 

código INEP (no caso de Angra dos Reis as obras com “ID_Proinfancia” 13640, 13641, 13643, 13644, 13648), revela-se dispensável vistoria técnica, na 
medida que tal situação aponta regular conclusão da obra financiada com recursos públicos federais; 

3. Em relação às demais obras indicadas na NOVA PLANILHA anexa, cujo status seja“CONCLUÍDA” (sem indicação do código 
INEP), “EM EXECUÇÃO”, “PARALISADA”, “INACABADA” ou “EM REFORMULAÇÃO” (no caso de Angra dos Reis as obras com 
“ID_Proinfancia” 2152, 24493, 24494 e 1081250) solicite-se ao servidor Leonardo Silva, Técnico em Transporte e Segurança da unidade, que realize 
diligência no local de cada uma delas, acompanhada de relatório circunstanciado com registro fotográfico, a fim de esclarecer o que segue: 

a) No endereço indicado para a construção da unidade escolar pactuada pelo Município com o FNDE há sinais físicos de sua 
existência? 

b) Inexistindo sequer sinais físicos da existência de obra no endereço indicado, há placas ou outros sinais que indiquem a sua natureza 
e sua futura execução no local indicado? 

c) Existindo sinais físicos de sua existência, a obra pactuada no endereço indicado encontra-se aparentemente concluída? 
d) Em caso positivo, há indicativos do efetivo funcionamento da unidade escolar? 
e) Segundo informações prestadas pela Direção da unidade escolar, qual a etapa escolar atendida(creche ou pré-escola), e quantas 

turmas x alunos existem por turnos de funcionamento? 
f) Em caso de resposta negativa à letra “c”, há sinais de que a obra ainda se encontra em execução(movimentação em canteiro de 

obras etc.)? 
g) Nesse caso, qual o prazo estimado para a completa conclusão da obra? 
h) Ao contrário, há sinais de que a execução da obra encontra-se paralisada? 
i) Se possível, averiguar os motivos que determinaram a interrupção da execução da obra, bem como a data em que se deu a 

paralisação. 
j) Quem era o gestor responsável à época da paralisação das obras? 
4. Oficiar ao Município indagando se participa dos Programas do FNDE indicados abaixo: 
a) Programa “Brasil Carinhoso”, destinado a contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional dos alunos 

de zero a 48 (quarenta e oito) meses, matriculados em creches públicas ou conveniadas, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
indicando o número e os alunos atendidos em 2019; 

b) Programa “E.I. Manutenção”, o qual destina recursos para custear gastos de manutenção em estabelecimentos públicos de educação 
infantil recém-construídos. Em caso positivo, quais foram/são as unidades escolares atendidas pelo programa em 2019? 

5. Comunique-se a instauração deste ICP à 1ª CCR, indicando no "objeto" a palavra “PROINFÂNCIA”. 
 

JOANA BARREIRO BATISTA 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-AGR-RJ-00002483-2020| 
PORTARIA Nº 49, DE 18 DE JUNHO DE 2020 

 
Ementa: Município de Paraty/RJ. Educação Infantil. Programa PROINFÂNCIA. 
Estratégia de cumprimento da Meta 1 do PNE 2014-2024. Verificação da efetiva 
finalização das obras pactuadas e funcionamento das unidades escolares 
respectivas. Nota Técnica nº 01/2019 – Grupo de Trabalho Interinstitucional MPF 
e MPE´s. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento das atribuições previstas nos 
arts. 127, 129, incs. I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, II, alínea “d”, III, alíneas “b” e “e”, 
V, alínea “b”, e VI, 6º, inciso VII, alíneas “a” e “b”, 8º e 9º, da Lei Complementar n.º 75/93; art. 15 da Resolução CNMP n.º 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 
e 24 da Resolução CSMPF n.º 87/06; e 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, bem como as funções institucionais de 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 (artigos 127, caput, e 129, II e VI, da CRFB, e artigos 5º e 6º da Lei 
Complementar n.º 75/93); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público deve velar pela proteção dos direitos sociais, dentre os quais está o direito à educação, 
previsto nos arts. 6º, caput, e 205 da CRFB; 

CONSIDERANDO que o direito à educação, encartado no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º da CRFB), 
representa condição inafastável para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos definidos nos art. 
1º e art. 3º da CRFB, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, baseada no desenvolvimento 
nacional e na promoção do bem de todos; 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo dever do 
Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade (arts. 205 e 208, IV, da CRFB); 

CONSIDERANDO que, conforme determina o art. 206 da CRFB, a ação administrativa dos entes federados para a concretização do 
direito à educação deve ser orientada pelos princípios, dentre outros, da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (inciso I) e da 
garantia do padrão de qualidade (inciso VII); 

CONSIDERANDO que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente (artigo 208, §2º, da CRFB); 

CONSIDERANDO que os sistemas de ensino serão organizados em regime de colaboração entre todos os entes da federação, no 
âmbito do qual compete à União legislar sobre normas gerais e exercer função redistributiva e supletiva, visando à garantia da equalização de 
oportunidades educacionais e do padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios (art. 211 c/c art. 24, inciso IX, § 1º, da CRFB); 

CONSIDERANDO que a efetiva garantia do direito à educação pressupõe que seja assegurada igualdade de condições de acesso e 
permanência do educando na escola, consoante o disposto no artigo 206, I, da CRFB, o que exige que os estabelecimentos da rede pública de ensino 
ofereçam à comunidade escolar infraestrutura segura e adequada às necessidades educacionais; 

CONSIDERANDO que compete aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental (artigo 30 da CRFB); 

CONSIDERANDO as disposições dos arts. 8º, 9º, 10 e 11, da Lei n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional –
, especialmente a previsão de que os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência 
e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela CRFB à manutenção e desenvolvimento do ensino; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação, estabelecido com fundamento constitucional e legal (art. 214, caput, CRFB 
e art. 87, § 1º, da Lei n.º 9.394/1996), é o mecanismo necessário para garantir a compatibilização das ações administrativas que cabem aos entes federados, 
bem como para atingir seus fins; 

CONSIDERANDO que, na esteira das determinações contidas no art. 214 da CRFB, foi promulgada a Lei n.º 13.005/14, que aprovou 
o Plano Nacional de Educação (PNE), vigente entre os anos de 20142024, cuja Meta 1 estabeleceu a universalização, até 2016, da educação infantil na 
pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, além da ampliação da oferta de educação infantil em creches, para atender, no mínimo, 50% das crianças 
até 3 anos até seu fim (2024)1 

CONSIDERANDO que o Ministério da Educação, entre as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, implementou o 
“Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil” – PROINFÂNCIA –, através da 
Resolução n.º 06, de 24 de abril de 2007, o qual tem como objetivo o acesso de crianças a creches e escolas e a melhoria da infraestrutura física da rede 
de educação infantil2; 

CONSIDERANDO que o PROINFÂNCIA atua sobre dois eixos principais: a) construção de creches e pré-escolas, por meio de 
assistência técnica e financeira do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE –, com projetos padronizados fornecidos por este ou 
projetos elaborados pelo próprio proponente; e b) aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da educação 
infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros; 

CONSIDERANDO que, em 2012, na segunda fase do PROINFÂNCIA, o FNDE lançou edital para licitar projetos de construções 
com “Metodologia Inovadora – MI”, dividindo o país em 14 lotes, cujo resultado classificou 4 empreiteiras para que os entes federados as contratassem; 

CONSIDERANDO que o percentual de execução dos serviços realizados nas obras licitadas pela “Metodologia Inovadora” (em regra, 
15%), em muitos casos, não permitiu a continuidade da construção com tecnologia diversa em razão da impossibilidade de aproveitamento da construção, 
o que levou à alteração para o método convencional; 

CONSIDERANDO que, desde o início do PROINFÂNCIA, havia a previsão da contratação de 8.831 obras, ao custo de 11,2 bilhões 
de reais, dos quais mais de 6 bilhões de reais foram transferidos para os entes federados, com a conclusão, segundo o Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle – SIMEC – do FNDE, de 3.974 obras (dados atualizados em março de 2019); 
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CONSIDERANDO, porém, que segundo análise da Controladoria-Geral da União – CGU (Relatório de Avaliação n. 80/2017), na 
prática, apenas parte desse montante, ou seja, 2.708 unidades foram concretamente finalizadas; sem, no entanto, a informação de quantas escolas estão 
em efetivo funcionamento; 

CONSIDERANDO que até o mês de março de 2019 apenas 119 (cento e dezenove) de um total de 3.586 obras pactuadas mediante 
Metodologia Inovadora foram efetivamente concluídas, segundo constatação da Controladoria Geral da União – CGU; 

CONSIDERANDO que os acórdãos do Tribunal de Contas de União – TCU – ns. 2600/2013 e 608/2015 enumeram várias 
providências a serem tomadas pelo FNDE, considerando a constatação de inúmeras obras paralisadas e deterioradas, atrasos injustificados, qualidade 
deficiente, falta de acessibilidade, deficiência de assistência pelo FNDE, superfaturamento, falta de publicidade, recebimento indevido de obra, ausência 
de formalização, inexistência de recebimento, acréscimos superiores ao limite, dentre outras irregularidades; 

CONSIDERANDO a conclusão do Relatório de Fiscalização do TCU n.º 490/2016, reconhecendo que o FNDE não cumpriu as 
determinações constantes do acórdão do TCU n.º 608/2015, relativo à auditoria que avaliou a qualidade das assistências técnicas e financeiras prestadas 
para a ampliação da rede de infraestrutura da educação através do PROINFÂNCIA; 

CONSIDERANDO os fundamentos da Nota Técnica n° 01/2019, do Grupo de Trabalho Interinstitucional PROINFÂNCIA, 
constituído através da Portaria Conjunta 1ª e 5ª CCRs n. 05, de 18 de abril de 2018, integrado por membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios 
Públicos dos Estados; 

CONSIDERANDO o precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Civil Originária nº 1.827/MT, reconheceu-se 
a atribuição do Ministério Público Federal para apuração das irregularidades na aplicação de recursos públicos federais e na execução de programas 
educacionais financiados com verbas oriundas do FNDE, sem excluir a atribuição dos Ministérios Públicos Estaduais para apurar deficiências na prestação 
dos serviços públicos municipais e no atendimento das demandas locais na área da educação; 

CONSIDERANDO as informações encaminhadas pelo CAO Educação no sentido de que foram pactuadas obras do Programa 
PROINFÂNCIA no território do Município de Paraty/RJ, em relação às quais resta necessária a verificação da completa execução e efetivo funcionamento 
das unidades escolares respectivas; 

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação nº 30, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na data de 22 de 
setembro de 2015, que “Dispõe sobre a atuação do Ministério Público na garantia à Educação Infantil”; 

CONSIDERANDO que a instauração de inquérito civil não se destina exclusivamente a possibilitar a propositura de Ação Civil 
Pública, mas, antes de tudo e fundamentalmente, visa à apuração séria e formal de fatos a serem submetidos a exame pelo Ministério Público, tendo a 
precípua finalidade de permitir a atuação legítima e a formação de convencimento do agente político ministerial quanto à verificação da hipótese concreta 
que exija a atuação da Instituição constitucionalmente destinada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (eu retiraria esta parte, parece um pouco redundante, já que consta dos considerandos); 

PROMOVE, com amparo nas disposições do art. 129, III, da CF, art. 8º, da Lei n.º 7.347/1985, art. 25, IV, alínea “a”, da Lei n.º 
8.625/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007, com alterações introduzidas pela Resolução CNMP nº 161/2017, a instauração de INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO destinado a apurar a completa execução das obras pactuadas pelo Município de Paraty/RJ no escopo do Programa PROINFÂNCIA, bem 
como o efetivo funcionamento das respectivas unidades escolares. 

Desse modo, DETERMINO o cumprimento das diligências abaixo determinadas: 
1. Autue-se o presente procedimento; 
2. Em relação às demais obras indicadas na NOVA PLANILHA anexa, cujo status seja“CONCLUÍDA” (sem indicação do código 

INEP),  “EM EXECUÇÃO”, “PARALISADA”, “INACABADA” ou “EM REFORMULAÇÃO” (no caso de Paraty as obras com “ID_Proinfancia” 
1001916 e 1001917) solicite-se ao servidor Leonardo Silva, Técnico em Transporte e Segurança da unidade, que realize diligência no local de cada uma 
delas, acompanhada de relatório circunstanciado com registro fotográfico, a fim de esclarecer o que segue: 

a) No endereço indicado para a construção da unidade escolar pactuada pelo Município com o FNDE há sinais físicos de sua 
existência? 

b) Inexistindo sequer sinais físicos da existência de obra no endereço indicado, há placas ou outros sinais que indiquem a sua natureza 
e sua futura execução no local indicado? 

c) Existindo sinais físicos de sua existência, a obra pactuada no endereço indicado encontra-se aparentemente concluída? 
d) Em caso positivo, há indicativos do efetivo funcionamento da unidade escolar? 
e) Segundo informações prestadas pela Direção da unidade escolar, qual a etapa escolar atendida(creche ou pré-escola), e quantas 

turmas x alunos existem por turnos de funcionamento? 
f) Em caso de resposta negativa à letra “c”, há sinais de que a obra ainda se encontra em execução(movimentação em canteiro de 

obras etc.)? 
g) Nesse caso, qual o prazo estimado para a completa conclusão da obra? 
h) Ao contrário, há sinais de que a execução da obra encontra-se paralisada? 
i) Se possível, averiguar os motivos que determinaram a interrupção da execução da obra, bem como a data em que se deu a 

paralisação. 
j) Quem era o gestor responsável à época da paralisação das obras? 
3. Oficiar ao Município indagando se participa dos Programas do FNDE indicados abaixo: 
a) Programa “Brasil Carinhoso”, destinado a contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional dos alunos 

de zero a 48 (quarenta e oito) meses, matriculados em creches públicas ou conveniadas, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
indicando o número e os alunos atendidos em 2019; 

b) Programa “E.I. Manutenção”, o qual destina recursos para custear gastos de manutenção em estabelecimentos públicos de educação 
infantil recém-construídos. Em caso positivo, quais foram/são as unidades escolares atendidas pelo programa em 2019? 

4. Comunique-se a instauração deste ICP à 1ª CCR, indicando no "objeto" a palavra “PROINFÂNCIA”. 
 

JOANA BARREIRO BATISTA 
Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-PFU-RS-00005380-2020| 

PORTARIA Nº 10, DE 26 DE JUNHO 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; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 
dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
meio ambiente (art. 6º, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar nº 75/1993, e art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/1985); 

CONSIDERANDO o advento da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regulamenta a 
instauração e tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o art. 109, I, da Constituição Federal atribui aos juízes federais competência para as causas que envolvam o 
interesse da União; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório autuado sob o n. 1.29.004.000588/2019-14, instaurado para verificar a possibilidade 
de regularização ambiental de lavra garimpeira de gemas de ametista nos municípios de Planalto, Gramado dos Loureiros e Trindade do Sul por parte da 
COOGAMAI; 

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação do objeto do procedimento em questão, para o fim de abranger outros municípios de 
atuação da COOGAMAI; 

CONSIDERANDO, ainda, o esgotamento do prazo de tramitação do citado PP; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL (meio ambiente) para verificar a possibilidade de regularização ambiental de lavra 

garimpeira de gemas de ametista nos municípios de Ametista do Sul, Cristal do Sul, Frederico Westphalen, Iraí, Planalto, Rodeio Bonito, Trindade do 
Sul e Gramado dos Loureiros por parte da COOGAMAI. 

Dessa forma, determino ao cartório que, após proceder ao registro do presente inquérito: 
1) autue-se a portaria; 
2) cumpra-se o item 1 do despacho anterior. 
Após, retornem os autos conclusos. 

 
FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00004999-2020| 
PORTARIA Nº 54, DE 25 DE JUNHO DE 2020 

 
O Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos I, III, da 

Constituição da República, arts. 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei Complementar n. 75/93 e, 
Considerando as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal de promoção da ação penal pública, do inquérito 

civil e da ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, previstas no art. 129, incisos I e III, da Constituição Federal; e art. 6º, incisos 
V e VII, da Lei Complementar n. 75/93; 

Considerando o recebimento, nesta Procuradoria da República, de diversas notícias de irregularidades envolvendo a concessão do 
Auxílio Emergencial instituído pela Lei 13.982/2020; 

Considerando a necessidade de realizar a verificação preliminar das informações a fim de reunir subsídios mínimos que justifiquem 
a instauração de procedimento investigatório criminal; 

Considerando a importância de privilegiar mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios e de efetiva reparação dos danos 
perpetrados, como é o caso do acordo de não persecução penal, inovação trazida pelo art. 28-A do Código de Processo Penal; 

Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a fiscalizar políticas públicas, conforme art. 8º, II, da 
Resolução CNMP n. 174/2017, resolve instaurar procedimento administrativo, vinculado ao 2º Ofício desta Procuradoria da República, tendo por objeto 
a apuração dos referidos fatos. 

Por questões de segurança da informação, com fundamento no inciso X do art. 5º da Constituição Federal e na Resolução n. 58 do 
Conselho da Justiça Federal, de 25 de maio de 2009, autue-se com o nível de sigilo "reservado". 

Publique-se, em cumprimento ao art. 9º da Resolução CNMP n. 174/2017 e ao art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2010. 
Junte-se ao procedimento todas as notícias de irregularidades recebidas. Após, venham os autos conclusos para deliberações. 

 
SONIA CRISTINA NICHE 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00026106-2020| 
PORTARIA Nº 251, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
Designa membro para atuar em autos judiciais e extrajudiciais. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Procurador da República Marcelo Godoy, responsável pelo 2º Ofício da Procuradoria da República no Município 
de Itajaí, para atuar nos processos judiciais e extrajudiciais e seus respectivos desdobramentos, conforme abaixo relacionados:  
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PROCESSO  REFERENCIA/OPERAÇÃO TRAMITAÇÃO  
5002280-13.2020.404.7208  NARCOS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5000590-46.2020.404.7208  NARCOS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5003933-50.2020.404.7208  NARCOS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5005877-87.2020.404.7208  NARCOS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5005346-98.2020.404.7208  NARCOS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5005421-40.2020.404.7208  NARCOS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5006016-78.2016.404.7208  OCEANO  1ª Vara Federal/Itajaí  
5002767-82.2016.404.7208  OCEANO  1ª Vara Federal/Itajaí  
5002616-85.2018.4.04.7208  OCEANO  1ª Vara Federal/Itajaí  
5010563-30.2017.4.04.7208  OCEANO  1ª Vara Federal/Itajaí  
5004460-6.2019.4.04.7208  OCEANO  1ª Vara Federal/Itajaí  

5026565-02.2017.4.04.7200  JOIAS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5002079-55.2019.404.7208  JOIAS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5026575-46.2017.4.04.7200  JOIAS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5002031-96.2019.404.7208  JOIAS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5026583-23.2017.404.7200  JOIAS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5026591-97.2017.404.7200  JOIAS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5007596-41.2019.404.7208  JOIAS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5005563-78.2019.404.7208  JOIAS  1ª Vara Federal/Itajaí  
5004328-42.2020.4.04.7208  The Wall 2 1ª Vara Federal/Itajaí  
1.33.008.000218/2020-40  JOIAS  4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.33.008.000132/2020-17  OCEANO  4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.33.008.000172/2019-25  OCEANO  4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.33.000.000139/2019-03  OCEANO  4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.29.014.000017/2019-52  OCEANO  4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.33.008.000100/2019-88  OCEANO  4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.33.000.002398/2018-50  JOIAS  4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.33.008.000535/2018-41  JOIAS  4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.33.008.000536/2018-96  JOIAS  4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.33.008.000534/2018-05  JOIAS  4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.33.008.000143/2018-82  OCEANO 4º Ofício da PRM de Itajaí  
1.33.008.000503/2017-56  OCEANO 4º Ofício da PRM de Itajaí  

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 01/07/2020. 

 
DANIEL RICKEN 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00003056-2020| 
PORTARIA Nº 19, DE 25 DE JUNHO 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); 
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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. 1.33.007.000251/2019-46, 
com base no declínio de atribuição da Notícia de Fato n. 01.2019.00018224-2, realizado pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguaruna, 
noticiando possível ocorrência de dano ambiental na localidade da Avenida Beira Mar, próximo ao Bar do Ribeiro, Balneário Esplanada, no município 
de Jaguaruna, decorrente da retirada de areia de dunas deste local; 

CONSIDERANDO que, como primeira medida adotada por esta Procuradoria da República, foi oficiado ao IMAJ, para que realizasse 
vistoria no local apontado na representação, a fim de verificar a sua veracidade, notadamente para que fosse esclarecido se houve terraplanagem ou 
mineração; em caso de terraplanagem, se ocorreu dano ao meio ambiente; quem foi o responsável pela intervenção; entre outras considerações que 
entendessem pertinentes, devendo tomar as providências administrativas que entender cabíveis. No entanto, até o momento, sem resposta daquele 
Instituto. 

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

finalidade de apurar suposta retirada irregular de areias das dunas, bem como serviço de terraplanagem, na localidade do Balneário Esplanada, na Avenida 
Beira Mar, próximo ao "Bar do Ribeiro", no município de Jaguaruna/SC; 

Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: "CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. RETIRADA DE AREIA DE DUNAS. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. BALNEÁRIO ESPLANADA (PRÓXIMO AO BAR DO RIBEIRO). MUNICÍPIO DE JAGUARUNA. 
ORIGEM: NOTÍCIA DE FATO MPSC N. 01.2019.00018224-2". 

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 seguinte diligência: 
a) Reitere-se o pedido realizado ao IMAJ, nos mesmos termos do Ofício PRMT/N. 26/2020-GAB2, desta vez, na forma de requisição, 

fazendo-se constar as advertências do art. 10 da Lei 7.347/85, bem como a prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 
8.429/92. Prazo para resposta: 20 (vinte) dias. 

 
MARIO ROBERTO DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00003072-2020| 
PORTARIA Nº 20, DE 25 DE JUNHO 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. 1.33.003.000385/2019-05, 
com base em diversas representações realizadas através do Portal do Cidadão do MPF, comunicando a instalação de trailer e construção de imóveis 
comerciais em área de dunas, na Praia de Balneário Gaivota, perpetrado, supostamente, por Adir Ivo Ramos e seus filhos; 

CONSIDERANDO que, como medidas iniciais adotadas por esta Procuradoria da República, foram oficiados ao IMA - Gerência de 
Criciúma e ao Município de Balneário Gaivota, para que prestassem esclarecimentos sobre o que foi representado. O IMA apresentou resposta, conforme 
documento PRM-TBA-SC-00000633/2020, que foi juntado aos autos. No entanto, o Município de Balneário Gaivota, até a presente data, mesmo já 
havendo uma reiteração do pedido, ainda não apresentou manifestação à requisição ministerial. 

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

finalidade de apurar a instalação, supostamente irregular, de um trailer e a construção de imóveis comerciais em área de dunas, na Praia de Balneário 
Gaivota, perpetrado por Adir Ivo Ramos e seus filhos; 
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Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: "CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. TRAILER E CONSTRUÇÕES DE 
IMÓVEIS COMERCIAIS EM ÁREA DE DUNAS. SUPOSTAMENTE POR ADIR IVO RAMOS E SEUS FILHOS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. TERRENOS DE MARINHA. PRAIA DE BALNEÁRIO GAIVOTA". 

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 seguinte diligência: 
a) Oficie-se ao Município de Balneário Gaivota, reiterando o pedido realizado nos mesmo termos do Ofício PRMT/N. 836/2019-

GAB2, já reiterado por meio do Ofício PRMT/N. 150/2020-GAB2 (encaminhe-se cópias), desta vez, na forma de requisição, fazendo-se constar as 
advertências do art. 10 da Lei 7.347/85, bem como a prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/92. Prazo para 
resposta: 20 (vinte) dias. 

 
MARIO ROBERTO DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00003075-2020| 
PORTARIA Nº 21, DE 25 DE JUNHO 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. 1.33.007.000317/2019-06, 
em razão de representação realizada através do Portal do Cidadão do MPF, por Vilmar Miguel de Souza, que noticiou sobre a construção de uma quadra 
de vôlei na Praia de Campo Bom, no município de Jaguaruna, em área de preservação permanente - restinga fixadora de dunas -, acarretando, em tese, a 
destruição desta vegetação; 

CONSIDERANDO que, como medida inicial, esta Procuradoria da República solicitou ao IMAJ, em 21-11-2019, por meio do Ofício 
PRMT/N. 849/2019-GAB2, que providenciasse a realização de vistoria na localidade de Campo Bom, conforme apontado na representação, esclarecendo 
se a quadra de vôlei foi construída em área de preservação permanente; se está inserida em terrenos de marinha e/ou acrescidos; se está inserida na 
poligonal da APA da Baleia Franca; quem foi o responsável pela intervenção; quais os danos ambientais decorrentes da construção e quais as medidas 
para sua recuperação; entre outras considerações que entendessem pertinentes. No entanto, mesmo já havendo uma reiteração do pedido em 26-3-2020, 
conforme Ofício PRMT/N. 261/2020-GAB2, não houve, até a presente data, a manifestação daquele Instituto. 

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

finalidade de apurar (OBJETO DO APURATÓRIO); 
Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: "CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

VÔLEI EM ÁREA SITUADA SOBRE RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. PRAIA DE CAMPO BOM. JAGUARUNA". 
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 seguinte diligência: 
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a) Oficie-se novamente ao IMAJ, reiterando o pedido realizado nos termos do Ofício PRMT/N. 849/2019-GAB2 (já reiterado por 
meio do Ofício PRMT/N. 261/2020-GAB2), desta vez, na forma de requisição, fazendo-se constar as advertências do art. 10 da Lei 7.347/85, bem como 
a prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/92. 

 
MARIO ROBERTO DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00003077-2020| 
PORTARIA Nº 22, DE 25 DE JUNHO 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. 1.33.007.000319/2019-97, 
em razão do encaminhamento do Inquérito Civil n. 06.2015.00003216-1 oriundo da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Garopaba que trata da 
regularidade das construções de barracos às margens da Lagoa de Areias de Palhocinha (conhecida como Lagoa de Garopaba); 

CONSIDERANDO que, como medida inicial adotada nesta Procuradoria da República, oficiou-se à SPU, para que realizasse 
fiscalização às margens da Lagoa de Garopaba, para averiguar se os ranchos lá construídos são utilizados por pescadores tradicionais e, em caso positivo, 
se cabível a emissão de TAUS; ou se, ao contrário, estão sendo utilizados para outro fim, devendo tomar as providências que entender cabíveis. Em 
resposta a SPU informou que esse procedimento será relacionado na programação para a elaboração do Plano Anual Estadual de Fiscalização - PAEF-
2020, a ser submetido à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União em Brasília - DF e ressaltou que dispõe de aproximadamente 
de 600 procedimentos a serem programados para fiscalização nos próximos exercícios; 

CONSIDERANDO que, com base na resposta oferecida pela SPU, este feito foi sobrestado por 180 (cento e oitenta) dias, para, após 
transcorrido esse prazo, fosse novamente oficiado à SPU, solicitando informações atualizadas, providencia esta, ainda pendente. 

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

finalidade de apurar a regularidade e das construções de barracos às margens da Lagoa de Areias de Palhocinha (conhecida como Lagoa de Garopaba); 
Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: "CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. RANCHOS DE PESCA. LAGOA DE 

GAROPABA. PALHOCINHA. ORIGEM: IC N. 06.2015.00003216-1 DA PJ DE GAROPABA. GAROPABA". 
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 seguinte diligência: 
a) Oficie-se à SPU/SC, requisitando que preste informações atualizadas acerca do Processo SEI n. 101054.147229/2019-25, que 

tramita naquela Superintendência do Patrimônio da União. Informe que as últimas informações prestadas pela SPU/SC foram realizadas por meio do 
Ofício SEI Nº 84342/2019/ME, de 2 de dezembro de 2019 (encaminhe-cópia). Prazo para resposta: 20 (vinte) dias. 

 
MARIO ROBERTO DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00003080-2020| 
PORTARIA Nº 23, DE 25 DE JUNHO 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; 
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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. 1.33.007.000320/2019-11, 
em razão de representação sigilosa realizada por meio do telefone desta Procuradoria da República e registrada no Portal do Cidadão do MPF, onde foi 
comunicado sobre a remoção de areia de dunas, supostamente para construção civil, na localidade do Loteamento Montreal, quadra 13, atrás do Lote 20, 
no município de Jaguaruna; 

CONSIDERANDO que, como medida inicial, esta Procuradoria da República oficiou à Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina 
(Laguna), para que realizasse fiscalização na área apontada na representação, a fim de verificar a sua veracidade, isto é, se está havendo remoção de areia 
de dunas para posterior construção de imóvel no local; se o muro já construído está em área de preservação permanente e/ou se situado na APA da Baleia 
Franca; se inserido em terrenos de marinha e/ou acrescidos; quem é(são) o(s) responsável(is) pelas intervenções; entre outras considerações e diligências 
que entendessem pertinentes. Em resposta, a PMA lavrou o Auto de Infração Ambiental n. 48783-A, em desfavor de Gilson Lorival Lessa, além do 
Termo de Embargo / Interdição ou Suspensão n. 47151-A, Relatório de Fiscalização Ambiental 2020, além de outras providências de praxe, confirmando 
a intervenção ambientalmente irregular na localidade ora representada. 

CONSIDERANDO que, com ciência da autuação pela PMA/SC e das informações prestadas pela guarnição, oficiou-se ao Município 
de Jaguaruna, solicitando informações sobre a possível emissão de Alvará de Construção em nome de Gilson Lorival Lessa, CPF n. 808.400.199- 04, em 
área localizada no Loteamento Balneário Montreal, quadra 13, lote n. 19, naquela urbe, encaminhando-se cópia, em caso positivo, porém, até a presente 
data, ainda sem resposta; 

CONSIDERANDO que, com ciência da autuação pela PMA/SC e das informações prestadas pela guarnição, oficiou-se à SPU/SC, 
para que informasse se o imóvel localizado no Loteamento Balneário Montreal, quadra 13, n. 19, município de Jaguaruna, coordenadas UTM 22J 
687849/6820324, de propriedade de Gilson Lorival Lessa, CPF n. 808.400.199-04, está situado em terrenos de marinha e/ou acrescidos e em caso positivo, 
se possui inscrição de ocupação. Em resposta, a SPU, por meio da Nota Técnica SEI n. 11374/2020/ME, informou que "O imóvel da ação, localiza-se 
em área de acrescido de marinha, portanto em área da União". Ainda, que não encontraram no sistema SIAPA registro em nome de Gilson Lorival Lessa; 

CONSIDERANDO que, com ciência da autuação pela PMA/SC e das informações prestadas pela guarnição, oficiou-se ao Cartório 
de Registro de Imóveis de Jaguaruna, solicitando matrícula atualizada dos imóveis situados no Loteamento Balneário Montreal, quadra 13, lotes nºs. 19 
e 20, município de Jaguaruna, de propriedade, em tese, de Gilson Lorival Lessa, CPF n. 808.400.199-04 e Edson Rodrigues de Souza, CPF n. 066.530.629-
61, respectivamente, se existentes. As informações foram prestadas por meio do Ofício n. 33/2020-C de 3 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO que oficiou-se ao IMAJ, para que encaminhasse cópia integral do processo administrativo no qual expedido o 
Parecer Técnico n. 16780-A/2019, inclusive o parecer, com base no processo protocolado sob o n. 16780-A/2019, solicitado por Gilson Lorival Lessa, 
CPF n. 808.400.199-04, porém, até o momento, ainda sem resposta; 

CONSIDERANDO que foi requerida a instauração de Inquérito Policial, junto à Delegacia de Polícia Federal em Criciúma, visando 
a apuração de eventual prática dos crimes previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 66 e 67 da Lei 9.605/98, os dois últimos tendo em vista a expedição do 
Alvará de Licença para Ligação de Energia e Parecer de Viabilidade Ambiental, referente ao Loteamento Balneário Montreal, quadra 13, lote n. 20, 
coordenadas UTM 22J 687827/6820354, em favor de Edson Rodrigues de Souza, requisitando-se, entre as diligências, a realização de perícia no imóvel, 
a fim de identificar os danos ambientais causados e confrontar as características naturais dos imóveis e as conclusões do IMAJ referentes aos lotes 19 e 
20. 

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

finalidade de apurar a ocorrência de danos ambientais, pela promoção da retirada de areias das dunas, com posterior construção de edificações, pelos 
senhores Edson Rodrigues de Souza e Gilson Lourival Lessa, na localidade de Campo Bom, Loteamento Montrel, em Jaguaruna/SC; 

Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: "CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. REMOÇÃO DE AREIA DE DUNAS 
PARA CONSTRUÇÃO. POR GILSON LOURIVAL LESSA E EDSON RODRIGUES DE SOUZA. LOCALIDADE DE CAMPO BOM. 
LOTEAMENTO MONTREAL. ORIGEM: REPRESENTAÇÃO SIGILOSA. MUNICÍPIO DE JAGUARUNA". 

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, as seguintes diligências: 
a) Oficie-se ao Município de Jaguaruna, reiterando o pedido realizado por meio do Ofício PRMT/N. 205/2020-GAB2, desta vez, na 

forma de requisição, fazendo-se constar as advertências do art. 10 da Lei 7.347/85, bem como a prática de ato de improbidade administrativa, previsto 
no art. 11, II, da Lei 8.429/92. Prazo para resposta: 20 (vinte) dias; e, 
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b) Oficie-se ao IMAJ, reiterando o pedido realizado por meio do Ofício PRMT/N. 208/2020-GAB2, desta vez, na forma de requisição, 
fazendo-se constar as advertências do art. 10 da Lei 7.347/85, bem como a prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 
8.429/92. Prazo para resposta: 20 (vinte) dias. 

 
MARIO ROBERTO DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00003083-2020| 
PORTARIA Nº 24, DE 25 DE JUNHO 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. 1.33.007.000329/2019-22, 
com base no Inquérito Civil n. 06.2018.00000694-2, oriundo da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Imbituba, dando conta do suposto parcelamento 
irregular de solo (loteamento), na localidade da Rua Ataíde Manoel da Rosa, quadra 789, Bairro Arroio, município de Imbituba/SC, em área de terras 
pertencente a Eulina Joaquina de Oliveira; 

CONSIDERANDO que, como medida inicial nesta Procuradoria da República, oficiou-se à Secretaria de Meio Ambiente de 
Imbituba, solicitando que realizasse vistoria no suposto loteamento clandestino, situado Rua Ataíde Manoel da Rosa, quadra 789, Bairro Arroio, naquela 
urbe, para que: a) indicasse se há imóveis construídos em terrenos de marinha e/ou acrescidos, e se estes estão situados em área de preservação permanente 
(de acordo com código florestal ou lei orgânica do município), devendo, ainda, apontar as respectivas construções por imagem do Google Earth; b) 
indicasse e qualificasse os proprietários dos imóveis (de maneira individual), além de apontar as datas das construções; c) informasse se a implantação 
do suposto loteamento causou dano nas áreas de propriedade de União (notadamente se houve abertura de ruas nessas áreas ou outras intervenções nesse 
sentido); entre outras considerações que entender pertinentes. porém, até esta data, sem resposta daquela Secretaria; 

CONSIDERANDO que, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Florianópolis, cópia das fls. 02-125, para juntada nos 
autos do Inquérito Policial n. 5017747-27.2018.4.04.7200, vez que existem documentos que podem auxiliar na investigação em comento. 

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

finalidade de apurar suposto parcelamento irregular de solo (loteamento), na localidade da Rua Ataíde Manoel da Rosa, quadra 789, Bairro Arroio, 
município de Imbituba/SC, em área de terras pertencente a Eulina Joaquina de Oliveira; 

Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: "CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO DE 
LOTEAMENTO CLANDESTINO. RUA ATAÍDE MANOEL DA ROSA, QUADRA 789, BAIRRO ARROIO, MUNICÍPIO DE IMBITUBA/SC. 
ÁREA DE TERRAS PERTENCENTE A EULINA JOAQUINA DE OLIVEIRA". 

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 seguinte diligência: 
a) Oficie-se à Secretaria de Meio Ambiente de Imbituba, reiterando o pedido realizado no teor do Ofício PRMT/N. 865/2020-GAB2 

(encaminhe-se cópia). Prazo para resposta: 20 (vinte) dias. 
 

MARIO ROBERTO DOS SANTOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-JOI-SC-00005674-2020| 
PORTARIA Nº 36, DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais e CONSIDERANDO: 
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a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a incumbência prevista no art. 7°, inciso I da Lei Complementar 75/93; 
c) o disposto na Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a 

instauração e tramitação do Inquérito Civil; 
d) as respostas apresentadas pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Comunicação Interna n.º 588/2019, quanto aos 

questionamentos formulados sobre a fila de espera do procedimento de consulta em neurologia - pediatria, a serem realizados no Hospital Infantil Jeser 
Amarante Faria, a atestar situação de excessivo tempo de espera; 

e) a não homologação do declínio de atribuições pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC, com deliberação de retorno dos autos à 
origem para apuração do viés coletivo, a fim de que seja apurado se a Recomendação expedida foi cumprida e, caso restar caracterizado o seu não 
cumprimento, sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis; 

f) o término do prazo para a tramitação do Procedimento Preparatório n° 1.33.005.000324/2019-10. 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o fim de apurar possível demora excessiva na realização de consultas 

médicas na especialidade neurologia pediátrica, no município de Joinville. 
Para tanto, determino a autuação da presente Portaria e do Procedimento Preparatório n° 1.33.005.000324/2019-10 como Inquérito 

Civil Público; 
Publique-se e comunique-se esta conversão à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os fins previstos nos arts. 4°, VI, e 

7°, § 2°, I e II, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ERCIAS RODRIGUES DE SOUSA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00026098-2020| 
PORTARIA Nº 101, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
Objeto: Município de Palhoça/SC. Educação Infantil. Programa PROINFÂNCIA. 
Estratégia de cumprimento da Meta 1 do PNE 2014-2024. Verificação da efetiva 
finalização das obras pactuadas e funcionamento das unidades escolares 
respectivas. Nota Técnica nº 01/2019 – Grupo de Trabalho Interinstitucional MPF 
e MPE's. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no cumprimento das atribuições previstas nos arts. 
127, 129, incs. I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, II, alínea “d”, III, alíneas “b” e “e”, V, 
alínea “b”, e VI, 6º, inciso VII, alíneas “a” e “b”, 8º e 9º, da Lei Complementar nº 75/93; art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 
da Resolução CSMPF nº 87/06; e 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, bem como as funções institucionais de 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 (artigos 127, caput, e 129, II e VI, da CRFB, e artigos 5º e 6º da Lei 
Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público deve velar pela proteção dos direitos sociais, dentre os quais está o direito à educação, 
previsto nos arts. 6º, caput, e 205 da CRFB; 

CONSIDERANDO que o direito à educação, encartado no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º da CRFB), 
representa condição inafastável para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos definidos nos art. 
1º e art. 3º da CRFB, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, baseada no desenvolvimento 
nacional e na promoção do bem de todos; 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo dever do 
Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade (arts. 205 e 208, IV, da CRFB); 

CONSIDERANDO que, conforme determina o art. 206 da CRFB, a ação administrativa dos entes federados para a concretização do 
direito à educação deve ser orientada pelos princípios, dentre outros, da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (inciso I) e da 
garantia do padrão de qualidade (inciso VII); 

CONSIDERANDO que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente (artigo 208, §2º, da CRFB); 

CONSIDERANDO que os sistemas de ensino serão organizados em regime de colaboração entre todos os entes da federação, no 
âmbito do qual compete à União legislar sobre normas gerais e exercer função redistributiva e supletiva, visando à garantia da equalização de 
oportunidades educacionais e do padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios (art. 211 c/c art. 24, inciso IX, § 1º, da CRFB); 

CONSIDERANDO que a efetiva garantia do direito à educação pressupõe que seja assegurada igualdade de condições de acesso e 
permanência do educando na escola, consoante o disposto no artigo 206, I, da CRFB, o que exige que os estabelecimentos da rede pública de ensino 
ofereçam à comunidade escolar infraestrutura segura e adequada às necessidades educacionais; 

CONSIDERANDO que compete aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental (artigo 30 da CRFB); 

CONSIDERANDO as disposições dos arts. 8º, 9º, 10 e 11, da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional –, 
especialmente a previsão de que os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência 
e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela CRFB à manutenção e desenvolvimento do ensino; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação, estabelecido com fundamento constitucional e legal (art. 214, caput, CRFB 
e art. 87, § 1º, da Lei nº 9.394/1996), é o mecanismo necessário para garantir a compatibilização das ações administrativas que cabem aos entes federados, 
bem como para atingir seus fins; 
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CONSIDERANDO que, na esteira das determinações contidas no art. 214 da CRFB, foi promulgada a Lei nº 13.005/14, que aprovou 
o Plano Nacional de Educação (PNE), vigente entre os anos de 2014-2024, cuja Meta 1 estabeleceu a universalização, até 2016, da educação infantil na 
pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, além da ampliação da oferta de educação infantil em creches, para atender, no mínimo, 50% das crianças 
até 3 anos até seu fim (2024). 

CONSIDERANDO que o Ministério da Educação, entre as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, implementou o 
“Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil” – PROINFÂNCIA –, através da 
Resolução nº 06, de 24 de abril de 2007, o qual tem como objetivo o acesso de crianças a creches e escolas e a melhoria da infraestrutura física da rede 
de educação infantil; 

CONSIDERANDO que o PROINFÂNCIA atua sobre dois eixos principais: a) construção de creches e pré-escolas, por meio de 
assistência técnica e financeira do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE –, com projetos padronizados fornecidos por este ou 
projetos elaborados pelo próprio proponente; e b) aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da educação 
infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros; 

CONSIDERANDO que, em 2012, na segunda fase do PROINFÂNCIA, o FNDE lançou edital para licitar projetos de construções 
com “Metodologia Inovadora – MI”, dividindo o país em 14 lotes, cujo resultado classificou 4 empreiteiras para que os entes federados as contratassem; 

CONSIDERANDO que o percentual de execução dos serviços realizados nas obras licitadas pela “Metodologia Inovadora” (em regra, 
15%), em muitos casos, não permitiu a continuidade da construção com tecnologia diversa em razão da impossibilidade de aproveitamento da construção, 
o que levou à alteração para o método convencional; 

CONSIDERANDO que, desde o início do PROINFÂNCIA, havia a previsão da contratação de 8.831 obras, ao custo de 11,2 bilhões 
de reais, dos quais mais de 6 bilhões de reais foram transferidos para os entes federados, com a conclusão, segundo o Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle – SIMEC – do FNDE, de 3.974 obras (dados atualizados em março de 2019); 

CONSIDERANDO, porém, que segundo análise da Controladoria-Geral da União – CGU (Relatório de Avaliação n. 80/2017), na 
prática, apenas parte desse montante, ou seja, 2.708 unidades foram concretamente finalizadas; sem, no entanto, a informação de quantas escolas estão 
em efetivo funcionamento; 

CONSIDERANDO que até o mês de março de 2019 apenas 119 (cento e dezenove) de um total de 3.586 obras pactuadas mediante 
Metodologia Inovadora foram efetivamente concluídas, segundo constatação da Controladoria Geral da União – CGU; 

CONSIDERANDO que os acórdãos do Tribunal de Contas de União – TCU – ns. 2600/2013 e 608/2015 enumeram várias 
providências a serem tomadas pelo FNDE, considerando a constatação de inúmeras obras paralisadas e deterioradas, atrasos injustificados, qualidade 
deficiente, falta de acessibilidade, deficiência de assistência pelo FNDE, superfaturamento, falta de publicidade, recebimento indevido de obra, ausência 
de formalização, inexistência de recebimento, acréscimos superiores ao limite, dentre outras irregularidades; 

CONSIDERANDO a conclusão do Relatório de Fiscalização do TCU nº 490/2016, reconhecendo que o FNDE não cumpriu as 
determinações constantes do acórdão do TCU nº 608/2015, relativo à auditoria que avaliou a qualidade das assistências técnicas e financeiras prestadas 
para a ampliação da rede de infraestrutura da educação através do PROINFÂNCIA; 

CONSIDERANDO os fundamentos da Nota Técnica n° 01/2019, do Grupo de Trabalho Interinstitucional PROINFÂNCIA, 
constituído através da Portaria Conjunta 1ª e 5ª CCRs n. 05, de 18 de abril de 2018, integrado por membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios 
Públicos dos Estados; 

CONSIDERANDO o precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Civil Originária nº 1.827/MT, reconheceu-se 
a atribuição do Ministério Público Federal para apuração das irregularidades na aplicação de recursos públicos federais e na execução de programas 
educacionais financiados com verbas oriundas do FNDE, sem excluir a atribuição dos Ministérios Públicos Estaduais para apurar deficiências na prestação 
dos serviços públicos municipais e no atendimento das demandas locais na área da educação; 

CONSIDERANDO as informações encaminhadas pelo CAO Educação no sentido de que foram pactuadas obras do Programa 
PROINFÂNCIA no território do Município de PALHOÇA/SC, em relação às quais resta necessária a verificação da completa execução e efetivo 
funcionamento das unidades escolares respectivas; 

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação nº 30, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na data de 22 de 
setembro de 2015, que “Dispõe sobre a atuação do Ministério Público na garantia à Educação Infantil”; 

CONSIDERANDO que a instauração de inquérito civil não se destina exclusivamente a possibilitar a propositura de Ação Civil 
Pública, mas, antes de tudo e fundamentalmente, visa à apuração séria e formal de fatos a serem submetidos a exame pelo Ministério Público, tendo a 
precípua finalidade de permitir a atuação legítima e a formação de convencimento do agente político ministerial quanto à verificação da hipótese concreta 
que exija a atuação da Instituição constitucionalmente destinada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis; 

PROMOVE, com amparo nas disposições do art. 129, III, da CF, art. 8º, da Lei nº 7.347/1985, art. 25, IV, alínea “a”, da Lei nº 
8.625/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007, com alterações introduzidas pela Resolução CNMP nº 161/2017, a CONVERSÃO da Notícia de Fato nº 
1.33.000.001398/2020-57 em INQUÉRITO CIVIL destinado a apurar a completa execução das obras pactuadas pelo Município de PALHOÇA/SC no 
escopo do Programa PROINFÂNCIA, bem como o efetivo funcionamento das respectivas unidades escolares. 

Desse modo, DETERMINO o cumprimento das diligências abaixo determinadas: 
1. Converta-se a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil; 
2. Em relação às obras indicadas na PLANILHA anexa, cujo status seja “CONCLUÍDA” com indicação do código INEP, oficie-se 

ao Município indagando se todas estas unidades escolares estão em regular funcionamento; 
3. Em relação às demais obras indicadas na PLANILHA anexa, cujo status seja “CONCLUÍDA” (sem indicação do código INEP),  

“EM EXECUÇÃO”, “PARALISADA”, “INACABADA” ou “EM REFORMULAÇÃO”, inicialmente oficie-se ao Município, a fim de que preste 
esclarecimentos, acompanhado de relatório que comprove o regular funcionamento das unidades escolares, inclusive acompanhado de fotografias, no 
primeiro caso, ou o relato detalhado da situação da obra, nos demais. Após o resultado de tal diligência, se for o caso e em havendo necessidade, serão 
realizadas eventuais diligências in loco. 

4. Oficie-se ao Município indagando se participa dos Programas do FNDE indicados abaixo: 
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a) Programa “Brasil Carinhoso”, destinado a contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional dos alunos 
de zero a 48 (quarenta e oito) meses, matriculados em creches públicas ou conveniadas, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
indicando o número e os alunos atendidos em 2019; 

b) Programa “E.I. Manutenção”, o qual destina recursos para custear gastos de manutenção em estabelecimentos públicos de educação 
infantil recém-construídos. Em caso positivo, quais foram/são as unidades escolares atendidas pelo programa em 2019? 

5. Publique-se. 
 

CLAUDIO VALENTIM CRISTANI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00026100-2020| 
PORTARIA Nº 102, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
Objeto: Município de São José/SC. Educação Infantil. Programa 
PROINFÂNCIA. Estratégia de cumprimento da Meta 1 do PNE 2014-2024. 
Verificação da efetiva finalização das obras pactuadas e funcionamento das 
unidades escolares respectivas. Nota Técnica nº 01/2019 – Grupo de Trabalho 
Interinstitucional MPF e MPE's. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no cumprimento das atribuições previstas nos arts. 

127, 129, incs. I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); arts. 1º, 5º, incs. I, alínea “h”, II, alínea “d”, III, alíneas “b” e “e”, V, 
alínea “b”, e VI, 6º, inciso VII, alíneas “a” e “b”, 8º e 9º, da Lei Complementar nº 75/93; art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 
da Resolução CSMPF nº 87/06; e 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, bem como as funções institucionais de 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 (artigos 127, caput, e 129, II e VI, da CRFB, e artigos 5º e 6º da Lei 
Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público deve velar pela proteção dos direitos sociais, dentre os quais está o direito à educação, 
previsto nos arts. 6º, caput, e 205 da CRFB; 

CONSIDERANDO que o direito à educação, encartado no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º da CRFB), 
representa condição inafastável para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos definidos nos art. 
1º e art. 3º da CRFB, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, baseada no desenvolvimento 
nacional e na promoção do bem de todos; 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo dever do 
Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade (arts. 205 e 208, IV, da CRFB); 

CONSIDERANDO que, conforme determina o art. 206 da CRFB, a ação administrativa dos entes federados para a concretização do 
direito à educação deve ser orientada pelos princípios, dentre outros, da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (inciso I) e da 
garantia do padrão de qualidade (inciso VII); 

CONSIDERANDO que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente (artigo 208, §2º, da CRFB); 

CONSIDERANDO que os sistemas de ensino serão organizados em regime de colaboração entre todos os entes da federação, no 
âmbito do qual compete à União legislar sobre normas gerais e exercer função redistributiva e supletiva, visando à garantia da equalização de 
oportunidades educacionais e do padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios (art. 211 c/c art. 24, inciso IX, § 1º, da CRFB); 

CONSIDERANDO que a efetiva garantia do direito à educação pressupõe que seja assegurada igualdade de condições de acesso e 
permanência do educando na escola, consoante o disposto no artigo 206, I, da CRFB, o que exige que os estabelecimentos da rede pública de ensino 
ofereçam à comunidade escolar infraestrutura segura e adequada às necessidades educacionais; 

CONSIDERANDO que compete aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental (artigo 30 da CRFB); 

CONSIDERANDO as disposições dos arts. 8º, 9º, 10 e 11, da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional –, 
especialmente a previsão de que os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência 
e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela CRFB à manutenção e desenvolvimento do ensino; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação, estabelecido com fundamento constitucional e legal (art. 214, caput, CRFB 
e art. 87, § 1º, da Lei nº 9.394/1996), é o mecanismo necessário para garantir a compatibilização das ações administrativas que cabem aos entes federados, 
bem como para atingir seus fins; 

CONSIDERANDO que, na esteira das determinações contidas no art. 214 da CRFB, foi promulgada a Lei nº 13.005/14, que aprovou 
o Plano Nacional de Educação (PNE), vigente entre os anos de 2014-2024, cuja Meta 1 estabeleceu a universalização, até 2016, da educação infantil na 
pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, além da ampliação da oferta de educação infantil em creches, para atender, no mínimo, 50% das crianças 
até 3 anos até seu fim (2024). 

CONSIDERANDO que o Ministério da Educação, entre as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, implementou o 
“Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil” – PROINFÂNCIA –, através da 
Resolução nº 06, de 24 de abril de 2007, o qual tem como objetivo o acesso de crianças a creches e escolas e a melhoria da infraestrutura física da rede 
de educação infantil; 
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CONSIDERANDO que o PROINFÂNCIA atua sobre dois eixos principais: a) construção de creches e pré-escolas, por meio de 
assistência técnica e financeira do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE –, com projetos padronizados fornecidos por este ou 
projetos elaborados pelo próprio proponente; e b) aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da educação 
infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros; 

CONSIDERANDO que, em 2012, na segunda fase do PROINFÂNCIA, o FNDE lançou edital para licitar projetos de construções 
com “Metodologia Inovadora – MI”, dividindo o país em 14 lotes, cujo resultado classificou 4 empreiteiras para que os entes federados as contratassem; 

CONSIDERANDO que o percentual de execução dos serviços realizados nas obras licitadas pela “Metodologia Inovadora” (em regra, 
15%), em muitos casos, não permitiu a continuidade da construção com tecnologia diversa em razão da impossibilidade de aproveitamento da construção, 
o que levou à alteração para o método convencional; 

CONSIDERANDO que, desde o início do PROINFÂNCIA, havia a previsão da contratação de 8.831 obras, ao custo de 11,2 bilhões 
de reais, dos quais mais de 6 bilhões de reais foram transferidos para os entes federados, com a conclusão, segundo o Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle – SIMEC – do FNDE, de 3.974 obras (dados atualizados em março de 2019); 

CONSIDERANDO, porém, que segundo análise da Controladoria-Geral da União – CGU (Relatório de Avaliação n. 80/2017), na 
prática, apenas parte desse montante, ou seja, 2.708 unidades foram concretamente finalizadas; sem, no entanto, a informação de quantas escolas estão 
em efetivo funcionamento; 

CONSIDERANDO que até o mês de março de 2019 apenas 119 (cento e dezenove) de um total de 3.586 obras pactuadas mediante 
Metodologia Inovadora foram efetivamente concluídas, segundo constatação da Controladoria Geral da União – CGU; 

CONSIDERANDO que os acórdãos do Tribunal de Contas de União – TCU – ns. 2600/2013 e 608/2015 enumeram várias 
providências a serem tomadas pelo FNDE, considerando a constatação de inúmeras obras paralisadas e deterioradas, atrasos injustificados, qualidade 
deficiente, falta de acessibilidade, deficiência de assistência pelo FNDE, superfaturamento, falta de publicidade, recebimento indevido de obra, ausência 
de formalização, inexistência de recebimento, acréscimos superiores ao limite, dentre outras irregularidades; 

CONSIDERANDO a conclusão do Relatório de Fiscalização do TCU nº 490/2016, reconhecendo que o FNDE não cumpriu as 
determinações constantes do acórdão do TCU nº 608/2015, relativo à auditoria que avaliou a qualidade das assistências técnicas e financeiras prestadas 
para a ampliação da rede de infraestrutura da educação através do PROINFÂNCIA; 

CONSIDERANDO os fundamentos da Nota Técnica n° 01/2019, do Grupo de Trabalho Interinstitucional PROINFÂNCIA, 
constituído através da Portaria Conjunta 1ª e 5ª CCRs n. 05, de 18 de abril de 2018, integrado por membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios 
Públicos dos Estados; 

CONSIDERANDO o precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Civil Originária nº 1.827/MT, reconheceu-se 
a atribuição do Ministério Público Federal para apuração das irregularidades na aplicação de recursos públicos federais e na execução de programas 
educacionais financiados com verbas oriundas do FNDE, sem excluir a atribuição dos Ministérios Públicos Estaduais para apurar deficiências na prestação 
dos serviços públicos municipais e no atendimento das demandas locais na área da educação; 

CONSIDERANDO as informações encaminhadas pelo CAO Educação no sentido de que foram pactuadas obras do Programa 
PROINFÂNCIA no território do Município de SÃO JOSÉ/SC, em relação às quais resta necessária a verificação da completa execução e efetivo 
funcionamento das unidades escolares respectivas; 

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação nº 30, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na data de 22 de 
setembro de 2015, que “Dispõe sobre a atuação do Ministério Público na garantia à Educação Infantil”; 

CONSIDERANDO que a instauração de inquérito civil não se destina exclusivamente a possibilitar a propositura de Ação Civil 
Pública, mas, antes de tudo e fundamentalmente, visa à apuração séria e formal de fatos a serem submetidos a exame pelo Ministério Público, tendo a 
precípua finalidade de permitir a atuação legítima e a formação de convencimento do agente político ministerial quanto à verificação da hipótese concreta 
que exija a atuação da Instituição constitucionalmente destinada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis; 

PROMOVE, com amparo nas disposições do art. 129, III, da CF, art. 8º, da Lei nº 7.347/1985, art. 25, IV, alínea “a”, da Lei nº 
8.625/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007, com alterações introduzidas pela Resolução CNMP nº 161/2017, a CONVERSÃO da Notícia de Fato nº 
1.33.000.001397/2020-11 em INQUÉRITO CIVIL destinado a apurar a completa execução das obras pactuadas pelo Município de SÃO JOSÉ/SC no 
escopo do Programa PROINFÂNCIA, bem como o efetivo funcionamento das respectivas unidades escolares. 

Desse modo, DETERMINO o cumprimento das diligências abaixo determinadas: 
1. Converta-se a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil; 
2. Em relação às obras indicadas na PLANILHA anexa, cujo status seja “CONCLUÍDA” com indicação do código INEP, oficie-se 

ao Município indagando se todas estas unidades escolares estão em regular funcionamento; 
3. Em relação às demais obras indicadas na PLANILHA anexa, cujo status seja “CONCLUÍDA” (sem indicação do código INEP),  

“EM EXECUÇÃO”, “PARALISADA”, “INACABADA” ou “EM REFORMULAÇÃO”, inicialmente oficie-se ao Município, a fim de que preste 
esclarecimentos, acompanhado de relatório que comprove o regular funcionamento das unidades escolares, inclusive acompanhado de fotografias, no 
primeiro caso, ou o relato detalhado da situação da obra, nos demais. Após o resultado de tal diligência, se for o caso e em havendo necessidade, serão 
realizadas eventuais diligências in loco. 

4. Oficie-se ao Município indagando se participa dos Programas do FNDE indicados abaixo: 
a) Programa “Brasil Carinhoso”, destinado a contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional dos alunos 

de zero a 48 (quarenta e oito) meses, matriculados em creches públicas ou conveniadas, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
indicando o número e os alunos atendidos em 2019; 

b) Programa “E.I. Manutenção”, o qual destina recursos para custear gastos de manutenção em estabelecimentos públicos de educação 
infantil recém-construídos. Em caso positivo, quais foram/são as unidades escolares atendidas pelo programa em 2019? 

5. Publique-se. 
 

CLAUDIO VALENTIM CRISTANI 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00026101-2020| 
PORTARIA Nº 103, DE 25 DE JUNHO DE 2020 

 
NF Nº 1.33.000.000840/2020-28 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129 da Constituição 
Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 
CSMPF: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 
acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 
CSMPF); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 
institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 
respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 
art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 
texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência do(a) NF nº 1.33.000.000840/2020-28 versando sobre eventuais irregularidades na execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) pelo Estado de Santa Catarina, período 2014 a 2018 no âmbito do Núcleo de Combate à Corrupção 
e Patrimônio Público da Procuradoria da República em Santa Catarina, determino a 

CONVERSÃO deste (a) XXXXXXXXXXXXXXXXX em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos 
e outros a eles correlatos. 

Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 5a. CCR/MPF. ESTADO DE SANTA CATARINA. 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). PERÍODO 2014 A 2018. APURAÇÃO DE POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR. PROCESSO REPRESENTAÇÃO DO TCU - TC 
040.310/2019-1. ACÓRDÃO 3331/2020-TCU-2a. CÂMARA; 

c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas providências. 
 

ANDRÉ TAVARES COUTINHO 
  Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SSP-SP-00005547-2020| 
PORTARIA Nº 21, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com assento no disposto nos artigos 127 “caput” e 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 8º, incisos II, V, VII e VIII, da 
Lei Complementar nº 75/93, bem como nos artigos 8º, 9º, 10 e 11, da Resolução nº 174, de 4 de Julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público – CNMP. 

CONSIDERANDO o art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, que trata do acordo de não persecução 
penal; 

CONSIDERANDO os objetivos do Ministério Público Federal de proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, 
transparente, sustentável e de combater a criminalidade e a corrupção; 

CONSIDERANDO o contido na Orientação Conjunta nº 03/2018, das 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, na Orientação nº 40/2020 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e no art. 8º, IV, da Resolução do 
CNPM nº 174/2017; 

RESOLVE, nos termos dos artigos 8º, inciso IV, e 9º da Resolução n. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, instaurar procedimento administrativo objetivando tratativas para possível celebração de acordo de não persecução penal nos autos n. 5000351-
84.2020.4.03.6136. 

Autue-se esta portaria como ato inaugural do procedimento de acompanhamento de outras atividades não sujeitas a inquérito civil 
(PA-OUT), promovendo-se as anotações de praxe no Sistema Único. 

 
ANNA FLÁVIA NÓBREGA CAVALCANTI UGATTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00005458-2020| 
PORTARIA Nº 31, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República signatário, e considerando o disposto nos arts. 129, III, 

da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e considerando, ainda, o que consta do Procedimento 
Preparatório nº 1.34.014.000108/2020-61, instaurado para “Apurar responsabilidade civil por dano ambiental decorrente de intervenção ilícita em área 
de preservação permanente - APP, no imóvel localizado na Rua Serra de Santa Barbara, n°140, bairro São Francisco Xavier, São José dos Campos/SP, 
consubstanciada na realização de terraplanagem em área de 300 m2 (trezentos metros quadrados) e construção em alvenaria em área de 69,20 (sessenta 
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e nove metros quadrados e vinte centímetros quadrados), que ensejou a lavratura do Auto Infração Ambiental 20170114008721-1 contra ANTONIO 
WALTER DE MOURA” DETERMINA a conversão do presente feito em INQUÉRITO CIVIL. 

Determino, ainda, a realização das seguintes diligências: a) o registro da portaria anexa; b) a comunicação da instauração do ICP à 4ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 dias, acompanhado de cópia da portaria, para fins de publicação no Diário Oficial, nos termos do art. 
16, § 1º, I, da Resolução nº 87/06; c) o sobrestamento dos autos pelo prazo de 120 dias, conforme determinado no despacho de instauração. Após, deverá 
ser expedido ofício ao Centro Técnico Regional de Fiscalização VII – CTR 7, nos mesmos moldes do Ofício PRM/SJC nº 560/2020 (SUBJUR-PRM-
SP-PRM-SJC-SP 00004891-2020). 

 
FERNANDO LACERDA DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00005468-2020| 
PORTARIA Nº 32, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
 Referência: 1.34.014.000336/2019-06 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, e com base no que consta da notícia de fato n° 1.34.014.000336/2019-06, determina a conversão do presente feito em INQUÉRITO 
CIVIL  PÚBLICO  para  apurar eventuais atos de improbidade administrativa em contratos celebrados entre o Município de Jacareí e a empresa Casaalta 
Construções Ltda, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 
(PROINFÂNCIA), do Ministério de Educação (ME) e  do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Para tanto, determino a realização das seguintes diligências: 
a)  o registro da Notícia de Fato como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO; 
b) a comunicação da instauração do ICP à 5ª CCR, pelo Sistema Único, no prazo de 10 (dez) dias, acompanhado de cópia desta 

portaria, para fins de publicação no Diário Oficial, nos termos do art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/06; 
c) a expedição de ofício à Prefeitura de Jacareí e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), solicitando 

informações suplementares sobre os fatos e providências adotadas para a solução de eventuais irregularidades, conforme minutas anexas. 
 

ANGELO AUGUSTO COSTA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00004636-2020| 
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 75, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
Notícia de Fato n.º 1.34.007.000160/2020-15. 
 

Em 14.04.2020, por meio do Ofício n.º 189/2020, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF), tendo 
em vista “recentes mudanças de entendimento quanto à ocupação de áreas desmatadas na Mata Atlântica”, propôs a todos os “Ofícios ligados ao setor de 
sua competência” (Lei Complementar n.º 75/93, art. 62, inc. I) “atuação conjunta com o Ministério Público Estadual, no sentido de impedir que a 
flexibilização da legislação vigente venha causar prejuízos irreparáveis a esse importante bioma brasileiro”. Constou ainda daquele Ofício: 

No último dia 06 de abril, atendendo a provocação encaminhada pelo setor econômico ligado ao agronegócio e pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, o Sr. Ministro do Meio Ambiente emitiu o Despacho 4.410/2020 (anexo) aprovando o parecer n.º 
00115/2019/DECOR/CGU/AGU da Advocacia-geral da União (anexo), que altera o entendimento consolidado sobre a especialidade da Lei Federal 
11.428/2006 – Mata Atlântica, que não permite a consolidação de supressão clandestina e não autorizada de vegetação nativa ou o perdão por essa prática 
ilícita, dando prevalência à norma geral mais prejudicial prevista no Código Florestal (Lei Federal 12.651/2012), que prevê aconsolidação de ocupação 
de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal desmatadas ilegalmente até 22 de julho de 2008. 

Contudo: 
a) em 06.05.2020, por meio da ação civil pública n.º 1026950-48.2020.4.01.3400, o MPF pediu à 1ª Vara Federal Cível da Seção 

Judiciária do Distrito Federal a “declaração de nulidade do Despacho 4.410/2020”; e 
b) em 04.06.2020, por meio do Despacho n.º 19.258/2020-MMA, o Ministro do Meio Ambiente revogou o Despacho n.º 4.410/2020. 
Portanto, “o fato narrado (…) já se encontra solucionado” (Resolução n.º 174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público – 

CNMP, art. 4º, inc. I), razão pela qual ARQUIVO esta Notícia de Fato. 
Em decorrência, determino ao Assistente Jofre Costa Fortes Manoel que: 
a) providencie a publicação desta decisão no portal do MPF (Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do MPF, art. 4º, inc. V, 

combinado com art. 16, § 1º, inc. I); e 
b) registre o arquivamento no Sistema Único, nos termos do art. 5º da Resolução CNMP n.º 174/17. 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00067443-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 31, DE 22 DE JUNHO DE 2020 

 
 Procedimento Preparatório nº 1.34.001.000516/2020-62 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 
atribuições constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que foi autuada na Procuradoria da República no Estado de São Paulo o Procedimento Preparatório nº 
1.34.001.000516/2020-62, a partir de delação encaminhada por Daiane Vanessa Lavínia Moraes, aventando possíveis irregularidades/ilicitudes na seleção 
de pessoal e aquisição de material para prova de residência médica no "Processo Seletivo Residência Médica para o ano de 2019" da UNIFESP. 
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CONSIDERANDO que foram feitas apurações relacionadas a: a) a destinação de bens permanentes adquiridos para os Processos 
Seletivos aos Programas de Residência Médica EPM-UNIFESP; b) a destinação de valores excedentes, caso ocorra, obtidos durante os mencionados 
processos seletivos; c) os critérios utilizados na seleção de pessoal (contratação direta ou via edital público) para a COREME (Comissão de Residência 
Médica). 

CONSIDERANDO que a UNIFESP é órgão da Administração Pública Federal, e, por corolário, submete-se aos princípios 
constitucionais – expressos e implícitos/reconhecidos -  e infraconstitucionais da Administração Pública. 

CONSIDERANDO que os Princípios da Legalidade, Moralidade e da Impessoalidade são previstos na Constituição Federal em seu 
artigo 37, caput, onde se lê: 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”. 

CONSIDERANDO que a legislação Federal, por meio do Decreto nº 7.203/2010, veda a prática do nepotismo no âmbito dos órgãos 
e entidades da administração pública federal direta e indireta, conforme seu artigo 3º, que dita: 

"Art. 3º  No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são vedadas as nomeações, contratações ou designações de familiar de Ministro 
de Estado, familiar da máxima autoridade administrativa correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
de direção, chefia ou assessoramento, para: 

I - cargo em comissão ou função de confiança; 
II - atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, salvo quando a contratação tiver sido precedida de regular 

processo seletivo; e 
III - estágio, salvo se a contratação for precedida de processo seletivo que assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes. 

[...]" 
CONSIDERANDO que a Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal, estabelece como violação à Constituição Federal 

a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

CONSIDERANDO que de tudo o que foi apurado, foram obtidas informações satisfatórias, salvo no Processo Seletivo de Residência 
Médica 2018/2019, em que, dos três escolhidos para o cargo de Chapelaria no referido certame, foi constatado que um deles, o Sr. Murilo Antunes Maria, 
é cônjuge da Coordenadora do Processo Seletivo, Sra. Moira Cristina de Souza. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal e 
artigo 1º da Lei Complementar nº 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito 
civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos 
II e III, da Constituição Federal, c.c. artigo 5º, incisos I, alínea h, III, alíneas a e b, e V, alínea b, e artigo 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos 
da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode expedir recomendação, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Orgânica do Ministério Público da União, c.c. artigos 23 e 24 da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal e artigo 15 da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

RECOMENDA-SE para a FapUNIFESP que adote as providências necessárias para zelar pelo estrito cumprimento das disposições 
editalícias quando da realização de qualquer concurso público, especialmente no que diz respeito ao conteúdo programático, assegurando-se, assim, a 
observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório/edital e dos demais princípios constitucionais e infraconstitucionais norteadores da 
Administração Pública. 

Outrossim, fica o destinatário advertido que a presente recomendação torna inequívoca a consciência da disciplina normativa e que a 
inércia na adoção das medidas recomendadas importará as medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis. 

ENCAMINHE-SE a presente RECOMENDAÇÃO ao Prof. Dr. Jair Ribeiro Chagas, diretor e presidente da Fundação de Apoio à 
Universidade Federal de São Paulo - FapUNIFESP (CNPJ: 07.437.996/0001-46) - fap@fapunifesp.edu.br, assinalando, com fundamento no artigo 8º, 
inciso II, da Lei Complementar nº 75/1993, o prazo de 10 (dez) dias para que informe se haverá o acatamento e o cumprimento espontâneo das medidas 
acima recomendadas. 

ENCAMINHE-SE, também, cópia desta Recomendação à Reitora da UNIFESP, Prof. Dra. Soraya Soubhi Smaili 
(soraya.smaili23@gmail.com / valeria.mota@unifesp.brreitoria@unifesp.br /unifesp.reitoria@gmail.com), para conhecimento e registro. 

Providencie-se a publicidade pelo portal eletrônico do Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Estado de São 
Paulo (artigo 23, caput, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

 
ANA LETICIA ABSY 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00067441-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 32, DE 22 DE JUNHO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.34.001.000516/2020-62 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 
atribuições constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que foi autuada na Procuradoria da República no Estado de São Paulo o Procedimento Preparatório nº 
1.34.001.000516/2020-62, a partir de delação encaminhada por Daiane Vanessa Lavínia Moraes, aventando possíveis irregularidades/ilicitudes na seleção 
de pessoal e aquisição de material para prova de residência médica no "Processo Seletivo Residência Médica para o ano de 2019" da UNIFESP. 
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CONSIDERANDO que foram feitas apurações relacionadas a: a) a destinação de bens permanentes adquiridos para os Processos 
Seletivos aos Programas de Residência Médica EPM-UNIFESP; b) a destinação de valores excedentes, caso ocorra, obtidos durante os mencionados 
processos seletivos; c) os critérios utilizados na seleção de pessoal (contratação direta ou via edital público) para a COREME (Comissão de Residência 
Médica). 

CONSIDERANDO que a UNIFESP é órgão da Administração Pública Federal, e, por corolário, submete-se aos princípios 
constitucionais – expressos e implícitos/reconhecidos -  e infraconstitucionais da Administração Pública. 

CONSIDERANDO que os Princípios da Legalidade, Moralidade e da Impessoalidade são previstos na Constituição Federal em seu 
artigo 37, caput, onde se lê: 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”. 

CONSIDERANDO que a legislação Federal, por meio do Decreto nº 7.203/2010, veda a prática do nepotismo no âmbito dos órgãos 
e entidades da administração pública federal direta e indireta, conforme seu artigo 3º, que dita: 

"Art. 3º No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são vedadas as nomeações, contratações ou designações de familiar de Ministro 
de Estado, familiar da máxima autoridade administrativa correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
de direção, chefia ou assessoramento, para: 

I - cargo em comissão ou função de confiança; 
II - atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, salvo quando a contratação tiver sido precedida de regular 

processo seletivo; e 
III - estágio, salvo se a contratação for precedida de processo seletivo que assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes. 

[...]" 
CONSIDERANDO que a Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal, estabelece como violação à Constituição Federal 

a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

CONSIDERANDO que de tudo o que foi apurado, foram obtidas informações satisfatórias, salvo no Processo Seletivo de Residência 
Médica 2018/2019, em que, dos três escolhidos para o cargo de Chapelaria no referido certame, foi constatado que um deles, o Sr. Murilo Antunes Maria, 
é cônjuge da Coordenadora do Processo Seletivo, Sra. Moira Cristina de Souza. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal e 
artigo 1º da Lei Complementar nº 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito 
civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos 
II e III, da Constituição Federal, c.c. artigo 5º, incisos I, alínea h, III, alíneas a e b, e V, alínea b, e artigo 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos 
da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode expedir recomendação, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Orgânica do Ministério Público da União, c.c. artigos 23 e 24 da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal e artigo 15 da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

RECOMENDA-SE para a COREME que os cargos que não tiverem contato prévio com a prova, como o de Chapelaria, sejam 
preenchidos mediante edital público. 

RECOMENDA-SE, ainda, que não haja parentesco com os contratados e os responsáveis pelo concurso, em especial membros da 
COREME, Fiscais e Coordenadores do Processo Seletivo. 

Outrossim, fica o destinatário advertido que a presente recomendação torna inequívoca a consciência da disciplina normativa e que a 
inércia na adoção das medidas recomendadas importará as medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis. 

ENCAMINHE-SE a presente RECOMENDAÇÃO ao Prof. Dr. Adagmar Andriolo, Coordenador da Comissão de Residência Médica 
da EPM-UNIFESP (COREME - coreme@unifesp.br), assinalando, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/1993, o prazo de 
10 (dez) dias para que informe se haverá o acatamento e o cumprimento espontâneo das medidas acima recomendadas. 

ENCAMINHE-SE, também, cópia desta Recomendação à Reitora da UNIFESP, Prof. Dra. Soraya Soubhi Smaili 
(oraya.smaili23@gmail.com / valeria.mota@unifesp.brreitoria@unifesp.br /unifesp.reitoria@gmail.com), para conhecimento e registro. 

Providencie-se a publicidade pelo portal eletrônico do Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Estado de São 
Paulo (artigo 23, caput, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

 
ANA LETICIA ABSY 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00010587-2020| 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 25 DE JUNHO DE 2020 
 

Estabelece diretrizes para atuação dos órgãos do Ministério Público Eleitoral no 
combate à simulação de cumprimento da regra inscrita no art. 10, §3º, da Lei n. 
9.504/1997. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO ESTADO DO TOCANTINS, no exercício de suas atribuições 
conferidas pelos artigos 127 e 129, IX, da Constituição da República, pelos artigos 72 e 77, da Lei Complementar n. 75/1993, e pelos artigos 24, VI, c/c 
artigo 27, §3º, ambos do Código Eleitoral, e, em especial: 
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CONSIDERANDO que compete à Procuradoria Regional Eleitoral dirigir, no âmbito do respectivo Estado, as atividades do 
Ministério Público Eleitoral (artigo 77, da Lei Complementar n. 75/1993); 

CONSIDERANDO que compete à Procuradoria Regional Eleitoral expedir instruções aos órgãos do Ministério Público com atuação 
perante as zonas eleitorais do respectivo Estado (artigo 24, inciso VIII, c/c artigo 27, §3º, do Código Eleitoral); 

CONSIDERANDO a atribuição constitucional do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, CF/88); 

CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso V, CF/88); 
CONSIDERANDO o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, 

com a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, CF/88); 
CONSIDERANDO que a Constituição expressamente afirma que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (artigo 

5º, inciso I, CF/ 88); e da igualdade constitucional entre homens e mulheres decorre a garantia de igualdade de oportunidades, de condições e de 
participação na vida pública da nação; 

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (Decreto n. 4.377/2002); 

CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) não 
considera discriminação a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o 
homem e a mulher (artigo 4º, 1); 

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se comprometeu a tomar todas as medidas apropriadas para modificar os 
padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer 
outra índole que estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres; 
e a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país (artigos 5º, “a” e 7º, caput, 
(CEDAW); 

CONSIDERANDO que nas eleições municipais de 2016 o número de mulheres eleitas ao cargo de prefeita foi menor do que o relativo 
ao pleito de 2012; enquanto o número de vereadoras eleitas no país manteve-se praticamente estável, o que revela a sub-representação feminina na 
política; 

CONSIDERANDO que cada partido ou coligação deverá registrar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta 
por cento) para candidaturas de cada sexo (artigo 10, §3º, Lei n. 9504/1997), inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais 
substitutos; 

RESOLVE: 
expedir a presente Orientação Normativa, nos termos a seguir dispostos: 
1. DAS MEDIDAS DESTINADAS A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS COTAS DE GÊNERO NAS ELEIÇÕES 

PROPORCIONAIS 
1.1 Do período de registro de candidaturas 
Estabelece o artigo 10, §3º, da Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) que, nas eleições proporcionais, cada partido deverá registrar o 

mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo, considerando, inclusive, a diversidade de 
gênero, como decidiu o TSE. 

Com o início da vigência da vedação constitucional imposta à celebração de coligações nas eleições proporcionais realizadas a partir 
do ano de 2020 — nos termos do que dispõe o artigo 2º da Emenda Constitucional n. 97/2017 —, o labor fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral 
quanto ao efetivo cumprimento das cotas de gênero, ainda no período de registro de candidaturas, revela-se, sobremaneira, fundamental. 

Desta forma, e considerando que a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral, com o 
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal, orienta-se que 
os(as) Promotores(as) Eleitorais requeiram nos autos principais (DRAP) o indeferimento do pedido de registro do partido político (art. 17, §6º, da Res. 
TSE 23.609/2019), uma vez que, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.609/2019, o seu indeferimento “é fundamento suficiente para indeferir os pedidos 
de registro a ele vinculados”, sempre que houver indícios da ocorrência de fraude à cota de gênero. 

1.2 Da fluência do pleito e dos atos posteriores à diplomação dos eleitos 
Ainda que os DRAPs das agremiações requerentes sejam deferidos pela Justiça Eleitoral, em razão do cumprimento formal dos 

percentuais mínimo e máximo de candidaturas de cada gênero, cumpre ao Ministério Público Eleitoral fiscalizar a efetiva implementação da política 
pública de reserva de vagas para o lançamento de candidaturas femininas, uma vez que os indícios da ocorrência desse tipo de fraude [à cota de gênero], 
em geral, são constatados após o pleito, e evidenciados por situações como a ausência de votos à candidata, a não realização de campanha, a inexistência 
de gasto eleitoral, a não transferência e tampouco a arrecadação de recursos – com prestação de contas “zerada”, nesses últimos casos. 

Constatados, portanto, elementos de prova suficientemente capazes de demonstrar a ocorrência de fraude na implementação da 
política pública de reserva de vagas para candidatas mulheres, nas eleições proporcionais municipais de 2020, orienta-se os(as) Promotores(as) Eleitorais 
a ajuizarem as demandas judiciais cabíveis — Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), de indiscutível propriedade, e a Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral (AIJE), esta última cabível de forma mitigada —, com a finalidade de coibir fraudes praticadas por ocasião do lançamento de 
candidaturas femininas, observando-se, para tanto, as seguintes premissas fixadas pelo TSE, em julgamentos anteriores: 

1.2.1 Do cabimento (mitigado) da AIJE para a apuração da fraude à cota de gênero 
O art. 14, §10, da Constituição Federal estabelece que “[o] mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo 

de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude”. 
Logo, em se tratando de ação que visa apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero, a AIME afigura-se como de indiscutível 

cabimento. Seu ajuizamento, porém, somente é possível após a diplomação e em face de candidatos, ainda que suplentes e mesmo que não tenham obtido 
votos válidos. 

A AIJE, por seu turno, é cabível, nos termos do art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990, para “apurar uso indevido, desvio ou abuso 
do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de 
partido político (...)”. Há, portanto, certa dúvida quanto à utilização deste meio processual para a apuração da fraude que se pretende. 

Conquanto o TSE tenha assentado, por ocasião do julgamento do leading case REspe n. 193-92/PI, a tese de cabimento da AIJE para 
a apuração da fraude à cota de gênero em lista de candidatura, alguns Ministros da Corte expressaram objeções quanto à possibilidade do uso deste meio 
processual para a repressão de fraudes à lei, sinalizando a possível rediscussão do tema para as Eleições de 2020. 
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De toda sorte, há que se ressaltar que a AIJE possibilita a aplicação da sanção de inelegibilidade e, por essa razão, permite que sejam 
incluídos no polo passivo — e posteriormente responsabilizadas — as pessoas que, embora não tenham se candidatado, participaram da conduta 
fraudulenta. 

Destarte, à vista da fragilidade da mencionada orientação jurisprudencial e, por isso mesmo, da possível revisitação do tema, pelo 
TSE, para as vindouras eleições, bem como diante das características processuais mais abrangentes da AIJE, orienta-se os(as) Promotores(as) Eleitorais 
que, diante de situações de fraude à cota de gênero, providenciem o ajuizamento de ambas as ações. 

Quando a ocorrência da fraude for verificada antes da diplomação, orienta-se a adoção da AIJE para a tutela da normalidade e da 
legitimidade do pleito, e, posteriormente, também da AIME, meio processual de indubitável cabimento para tal fim. 

Orienta-se, ainda, que o ajuizamento posterior da AIME seja efetivado pelo órgão do Ministério Público Eleitoral mesmo quando 
eventual AIJE — com igual objeto —, tenha sido proposta por outro legitimado (partido, coligação ou candidato) e, de seus termos, se constate a possível 
ocorrência da fraude. 

Por fim, orienta-se que na AIME seja mencionada a existência de AIJE que discute igual questão requerendo-se, desde logo, a 
aplicação do art. 96- B da Lei n. 9.504/1997. 

1.2.2 Da legitimação passiva nas ações fundadas na tese de fraude à cota de gênero 
No julgamento dos agravos internos deduzidos pela Procuradoria-Geral Eleitoral nos REspes no 684-80 e 685-65, ambos provenientes 

de Cuiabá/MT, o TSE — por maioria (4X3) —, firmou o entendimento de que os suplentes, via de regra, figuram como litisconsortes passivos facultativos 
— e não necessários — nas AIJEs e AIMEs que têm por objeto a fraude à cota de gênero. 

A exceção a essa regra alcançaria apenas os suplentes que, com bases nos indícios e provas disponíveis no momento do ajuizamento 
da ação (teoria da asserção), poderiam estar envolvidos na conduta fraudulenta, tal como sucede com os “candidatos-laranjas”. 

Entretanto, o julgado em tela possui características que devem ser sopesadas, a saber: a) deu-se por apertada maioria (4x3); b) a Corte 
não ostentava a sua composição definitiva, uma vez que o Ministro Alexandre de Moraes ainda não havia tomado posse, tendo sido substituído pelo 
Ministro Marco Aurélio Mello; e c) referiu-se ao pleito de 2018. Na ocasião, o Ministro Edson Fachin foi expresso ao afirmar que o seu entendimento 
fundamentava-se no princípio da asserção e que deveria ser aplicado aos pleitos de 2016 e 2018. 

Dado tal contexto, orienta-se os(as) Promotores(as) Eleitorais: 
a) que o polo passivo da AIME seja integrado por todos os candidatos, ainda que suplentes e mesmo que não tenham obtido votos 

válidos; 
b) que o polo passivo da AIJE seja integrado (1) por todos os candidatos constantes do DRAP, e, ainda, (2) por todas as pessoas 

físicas que, à base dos indícios até então colhidos, tenham participado da fraude. 
1.2.3 Da desnecessidade de participação ou anuência dos candidatos impugnados ou investigados na consecução da fraude à cota de 

gênero para fins de cassação de seus diplomas/mandatos 
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 19392, o TSE entendeu que: “caracterizada a fraude à cota de gênero, 

não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de sua participação ou anuência” 
(Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/09/2019, publicado no DJe em 04/10/2019). 

Orienta-se, portanto, os(as) Promotores(as) Eleitorais, seja na qualidade de autores ou como custos legis, sobre a desnecessidade da 
prova de participação ou anuência dos(as) candidatos(as) beneficiados pela fraude à cota de gênero, para que sejam desconstituídos os seus respectivos 
mandatos/diplomas no âmbito da respectiva ação eleitoral (AIME ou AIJE). 

1.2.4 Da produção probatória 
A despeito da desnecessidade de dilação probatória para a aferição da anuência ou da participação dos candidatos beneficiados pela 

burla à cota de gênero, para fins de desconstituição de seus respectivos mandatos/diplomas, o juízo de procedência dessa espécie de demanda pressupõe 
a comprovação, mediante provas robustas, da ocorrência de fraude no lançamento de candidaturas. 

Considerando que ambas as ações (AIME e AIJE) devem seguir, até a prolação da sentença, os ritos ordinários previstos na Lei 
Complementar n. 64/90 e que, tanto o artigo 3º, §3º, quanto o caput do art. 22, do mencionado diploma, estabelecem a necessidade de especificar os 
meios de prova pelas quais se pretende demonstrar a ocorrência do ato ilícito, orienta-se os(as) Promotores(as) Eleitorais que a respectiva petição inicial 
seja instruída com os elementos de prova produzidos até então, ainda que de caráter indiciário, de modo a evidenciar a prática de fraude à cota de gênero. 

Orienta-se, ademais, que a exordial veicule, de forma especificada, todos os pedidos de produção de provas, a exemplo de 
requerimento de perícia e oitiva de testemunhas, sob pena de preclusão. 

2. DAS MEDIDAS DESTINADAS A REPRIMIR, NA ESFERA PENAL, A FRAUDE OU DESVIRTUAMENTO DA POLÍTICA 
PÚBLICA DE COTAS DE GÊNERO NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS 

Considerando que o lançamento de candidaturas femininas inidôneas, destinadas ao cumprimento meramente formal da cota de 
gênero, prevista no artigo 10, §3º, da Lei no 9.504/1997, é operacionalizado, no mais das vezes, pela inserção de declarações falsas no âmbito de seus 
respectivos RRCs e/ ou DRAPs da correspondente agremiação partidária, ou ainda pela apresentação de documentos falsos à Justiça Eleitoral, possível 
se cogitar a prática, em tese, dos delitos de falsidade ideológica eleitoral e/ou uso de documento falso para fins eleitorais, tipificados, respectivamente, 
nos artigos 350 e 353 do Código Eleitoral. 

Identificada a existência de indícios de que o(a) candidato(a) ou os(as) dirigentes de sua respectiva agremiação partidária inseriram 
declarações falsas no âmbito de RRCs ou DRAPs e/ou apresentaram documentos falsos à Justiça Eleitoral com a finalidade de viabilizar o lançamento 
de candidaturas femininas sabidamente inidôneas para dar cumprimento formal à cota de gênero, orienta-se os(as) Promotores(as) Eleitorais a instaurarem 
procedimentos investigatórios criminais (PIC) ou determinarem a instauração de inquérito policial para a apuração da prática, em tese, dos delitos de 
falsidade ideológica eleitoral e/ou uso de documento falso, sem prejuízo da responsabilização destes agentes na seara cível- eleitoral em virtude da prática 
de fraude à cota de gênero. 

Ressalte-se, porém, o entendimento do TSE no julgamento do RHC 0600075-95.2019.6.08.0000. 
3. DAS MEDIDAS DESTINADAS A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS COTAS DE GÊNERO NA CONSTITUIÇÃO DOS 

ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS 
Considerando, por fim, que, em 19/05/2020, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar a Consulta CTA-0603816-39, 

entendeu que a aplicação da regra de reserva de gênero de 30% das candidaturas proporcionais para mulheres também deverá incidir sobre a constituição 
dos órgãos partidários, a exemplo da constituição de comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais, ressalvados os pedidos de 
anotação dos órgãos de direção partidária de legendas, que não tenham aplicado a reserva de 30%, os quais serão analisados, caso a caso, pela Justiça 
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Eleitoral, orienta-se os(as) Promotores(as) Eleitorais a adotarem as medidas cabíveis para orientarem as agremiações políticas do Estado do Tocantins, 
expedindo-se recomendações, via ofício circular, se for o caso. 

4. PROVIDÊNCIAS FINAIS 
Encaminhe-se a todos(as) os(as) Excelentíssimos(as) Promotores(as) Eleitorais do Estado do Tocantins, preferencialmente por meio 

eletrônico (e-mail), disponibilizando-se, igualmente, no site da PRE/TO. 
Dê-se conhecimento da presente à Procuradoria-Geral Eleitoral e à Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Tocantins. 
Publique-se no DMPF-e. 

 
ÁLVARO LOTUFO MANZANO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00010571-2020| 
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO N° 154, DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 
INQUÉRITO CIVIL N. 1.36.000.000498/2015-97 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar supostas irregularidades relacionadas ao não cumprimento, pela 
Universidade Federal do Tocantins – UFT e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO, do Decreto n.° 1.867/96. 

Os autos foram instaurados a partir de representação, na qual foi narrado que a gestão do IFTO não havia iniciado nenhuma atividade 
no sentido de regularizar a instalação de ponto eletrônico na instituição. 

Visando à instrução dos autos, oficiou-se à UFT e ao IFTO para que implantassem o sistema de ponto eletrônico para controle da 
frequência de seus servidores. 

Em resposta à fl. 108, a UFT informou que elaborou um projeto de criação do sistema de ponto eletrônico, e que tal projeto possuía 
previsão para térmico de implantação no ano de 2017. 

Comunicou que, concomitantemente ao projeto de implentação, encaminhou à Secretaria de Gestão Público do Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão consulta acerca do projeto existente naquela secretaria, a qual, por sua vez, respondeu que a implantação do módulo 
de frequência se daria por meio do SIGEPE, sistema de gestão de pessoas. 

À fl. 122, a UFT, em dezembro de 2016, ratificou as informações prestadas e reafirmou que aguardava o processo de implantação do 
sistema de ponto eletrônico, projeto piloto do Ministério do Planejamento. 

Em resposta à fl. 96, o IFTO informou que instituiu o sistema eletrônico de ponto, confirmando em reunião (fl. 107), no dia 7 de 
outubro de 2016. Inclusive, apresentou documentos comprovando o funcionamento do sistema. 

Posteriormente, oficiou-se à UFT requisitando que apresentasse informações atualizadas a respeito da implantação do Sistema de 
Registro Eletrônico de Frequência – SISREF, bem como o encaminhamento da devida documentação comprobatória. 

Em resposta ao ofício encaminhado, a UFT informou que estava tomando todas as providências para a implantação efetiva do Sistema 
de Registro Eletrônico de Frequência – SISREF, disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme memorandos 
anexados aos autos. 

A UFT anexou, também, o cronograma das atividades que estavam sendo executadas (fl. 242), com as datas de início e fim, com a 
disponibilização do SISREF para uso prevista para fevereiro de 2019. 

Assim, em fevereiro/2019, a UFT foi instada a informar se: (i) cumpriu o cronograma; e (ii) implantou o Sistema de Controle de 
Ponto. 

Em resposta, por meio do Ofício n.° 045/2019, o Reitor da Universidade esclareceu que estavam envidando esforços para a 
implantação do ponto eletrônico em toda a Universidade, e que dependiam da liberação do SISREF, por parte do Ministério da Economia. 

Informou, ainda, que conforme e-mail encaminhado pelo Ministério, a previsão de liberação do sistema seria até 31/03/2019. 
Ademais, aduziu que levando em consideração o período para instalação, treinamento e capacitação para utilização do SISREF, a implantação efetiva 
em todos os câmpus da Universidade ocorreria em junho de 2019. 

Posteriormente, por meio do Ofício n.° 486/2019, a UFT informou que, no dia 27/06/2019, o Ministério da Economia fez a liberação 
de forma definitiva do Sistema de Registro Eletrônico e, a partir do dia 1/7/2019, seus servidores técnico-administrativos passaram a ter o registro de 
frequência no referido sistema. Para comprovar o alegado, apresentou cópia de comunicação interna para os servidores sobre os procedimentos que 
seriam adotados para utilização do sistema. 

Ocorre que foi registrada representação sigilosa nesta Procuradoria, com a informação de que havia docentes da Universidade que 
estavam exercendo função de confiança de gestão inferior à DAS 4 ou CD – 3 e, mesmo assim, estavam dispensados do registro de controle de frequência, 
contrariando o que determina a Instrução Normativa n.° 2, de 12 de setembro de 2018. 

Posteriormente, com o objetivo de apurar se havia docentes prestando outras atividades alheias às acadêmicas próprias da docência 
que estariam sendo indevidamente dispensados do controle eletrônico de frequência na UFT, oficiou-se à instituição requisitando que prestasse 
esclarecimentos sobre o fato narrado na Manifestação n.° 20190052412. 

Em resposta, a UFT explicou que os docentes que exercem função de gestão na UFT estão dispensados do controle de frequência, 
em razão da referida atividade estar prevista como atividade acadêmica própria da docência, nos ternos do art. 3° do Decreito n° 94.664/1987, e do art. 
2° da Lei n° 12.772/2012. 

Esclareceu, por fim, que o inciso IV do art. 8° da Instrução Normativa n° 2/2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dispensa do controle eletrônico de frequência o Professor do Magistério Superior do Plano Único de 
Classificação e Redistribuição de Cargos e Empregos. 

É o relatório. 
Pois bem. Após longa instrução, finalmente foi possível conferir que as irregaridades que existiam no âmbito do IFTO e da UFT, 

quanto ao cumprimento do Decreto n.° 1.867/96, foram sanadas. 
Com efeito, o IFTO fez a instalação do registro de ponto eletrônico, em 7 de outubro de 2016, e a UFT, por sua vez, em 01/07/2019, 

conforme comprovantes nos autos. 
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Quanto aos fatos narrados na Manifestação n° 20190052412, verificou-se que os docentes que exercem função de gestão na UFT 
estão dispensados do controle de ponto eletrônico, visto estar previsto em lei e no ar. 8° da Instrução Normativa n° 2/2018, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Assim, conclui-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública, razão pela qual o Ministério Público Federal, por 
meio do Procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente inquérito civil, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 7.347/85. 

Encaminhe-se aos representantes, por ofício, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, §1º, da Resolução 
n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a 
promoção de arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, poderão ser apresentadas razões escritas ou 
documentos, que serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85. 

Art. 17 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a adoção 
das medidas previstas no artigo 4°, I, III e IV, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou do procedimento administrativo, fazendo-o 
fundamentadamente. 

§ 1° - Nos casos em que a abertura do inquérito civil se der por representação, em havendo promoção de arquivamento, o presidente 
do inquérito oficiará ao interessado, a fim de lhe dar conhecimento, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, deste artigo. 

(…) 
§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

Se os representantes não forem localizados, proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, §1º, da Resolução n.° 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixando-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo. 

Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de 
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos 
ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de publicação 
na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser cientificados. 

Finalmente, após a comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, para o necessário exame desta promoção, na forma do art. 62, IV, da Lei Complementar n.° 75/93. 

De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 
Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Art. 16 - Os atos e peças do inquérito civil são públicos, nos termos desta regulamentação, salvo disposição legal em contrário ou 
decretação de sigilo, devidamente fundamentada. 

§ 1º - A publicidade consistirá: 
I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível. (destacou-se) 

Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados à 1ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do Ministério Público Federal. 

 
FERNANDO ANTÔNIO DE ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Procurador da República  
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 
 
 
 
 

EXPEDIENTE 
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA GERAL 
SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO 

 

Diário do Ministério Público Federal - Eletrônico Nº 120/2020 
Divulgação: segunda-feira, 29 de junho de 2020 -  Publicação: terça-feira, 30 de junho de 2020 

 

SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03 
CEP: 70050-900 – Brasília/DF 

 

Telefone: (61) 3105.5913 
E-mail: pgr-publica@ mpf.mp.br 

 
Responsáveis: 

 

Fernanda Rosa de Vasconcelos Oliveira 
Subsecretária de Gestão Documental 

 

Renata Barros Cassas 
Chefe da Divisão de Editoração e Publicação 

 


		2020-06-29T16:49:28-0300
	GUILHERME RAFAEL ALVES VARGAS




