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CORREGEDORIA DO MPF  

 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00241471-2020| 
PORTARIA Nº 41, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
Instauração de Sindicância. 

 
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 65, II, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução 
CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar SINDICÂNCIA CMPF autuada sob o nº 1.00.002.000044/2020-16, para apurar a responsabilidade funcional de 

membro do Ministério Público Federal. 
Art. 2º Designar o Subprocurador-Geral da República CARLOS FREDERICO SANTOS, como autoridade sindicante, para cumprir 

os encargos desta designação, objetivando a realização das ações administrativas adequadas à apuração dos fatos descritos na Decisão nº 56/2020-ER, 
para ao final, oferecer relatório circunstanciado com proposição de arquivamento ou de instauração de inquérito administrativo disciplinar, se caso 
constatada falta funcional na espécie - considerada as disposições dos artigos 236 e seguintes da Lei Complementar nº 75/93. 

Art. 3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da apuração, a contar da data de instalação dos trabalhos, consideradas as 
eventuais prorrogações de lei. 

Art. 4º Após a finalização dos trabalhos e a elaboração do respectivo relatório circunstanciado, o Sindicante deverá encaminhar os 
autos à Corregedoria do Ministério Público Federal. 

Art. 5º O Sindicante tem sua sede na Procuradoria Geral da República, SAF Sul Quadra 04, Conjunto “C”, Brasília-DF, CEP: 70.050-
900 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público. 
 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 
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5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR5 - PGR-00242954-2020| 
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2020 

 
Às quatorze horas do dia nove de junho de 2020, no edifício-sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, iniciou-se a 

Sessão Ordinária da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, sob a Coordenação da Subprocuradora-Geral da República 
Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini, com a participação dos membros titulares Antônio Carlos Fonseca da Silva e Francisco Rodrigues dos Santos 
Sobrinho, este por meio virtual. A Coordenadora levou a julgamento os expedientes em geral. 

Deliberações: 1) Procedimento Administrativo nº. 1.34.001.000458/2019-33. Procuradoria da República no Estado de São Paulo. 
Acordo de leniência. SIGILOSO. Relator: Antônio Carlos Fonseca da Silva. O relator votou pela homologação, em seus aspectos cíveis, do acordo de 
leniência. A Câmara acompanhou, sem ressalvas, o voto proferido e deliberou pela homologação do acordo de leniência, na forma proposta. O Colegiado 
também deliberou pela manutenção do sigilo dos autos, enquanto interessar à investigação a utilidade de prova fornecida. No caso de levantamento do 
sigilo, o procurador natural deverá comunicar, de pronto, à 5ª CCR, em virtude do interesse público nas decisões sobre acordos de leniência e colaborações 
premiadas. 2) Procedimento Administrativo nº. 1.25.000.001565/2018-17. Procuradoria da República no Estado do Paraná. Prorrogação do prazo de 
monitoria. SIGILOSO. Relator: Francisco Rodrigues dos Santos Sobrinho. O Relator votou pela homologação do pedido. Os demais membros do 
Colegiado acompanharam, sem ressalvas, o voto proferido. 3) Procedimento Administrativo nº. 1.34.001.000455/2019-08. Procuradoria da República no 
Estado de São Paulo. Acordo de leniência. SIGILOSO. Relatora: Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini. A relatora votou pela homologação, em seus 
aspectos cíveis, do acordo de leniência. A Câmara acompanhou, sem ressalvas, o voto proferido e deliberou pela homologação do acordo de leniência, 
na forma proposta. O Colegiado também deliberou pela manutenção do sigilo dos autos, enquanto interessar à investigação a utilidade de prova fornecida. 
No caso de levantamento do sigilo, o procurador natural deverá comunicar, de pronto, à 5ª CCR, em virtude do interesse público nas decisões sobre 
acordos de leniência e colaborações premiadas. 4) Procedimento Administrativo nº 1.00.000.006910/2020-01. Digi-denúncia. Atuação do Ministério 
Público Federal. Atuação da Polícia Federal. Relatora: Maria Iraneide Santoro Facchini. A Câmara deliberou pelo arquivamento da representação, 
considerando seu caráter genérico. 5) Recomendação nº 6/2020 (PR-RO-00016387/2020). Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR/RO. 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000847/2019-81. Improbidade Administrativa. Possível contratação de escritório de advocacia, sem licitação, para 
ajuizamento de ação contra a União para o recebimento das diferenças do FUNDEF em razão da subestimação do valor mínimo por aluno (VMAA). 
Indícios de utilização indevida dos recursos. Verificação de aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento da educação nos municípios do 
Estado de Rondônia de atribuição da PR-RO. Recomendação à Prefeitura de Alto Paraíso; Ariquemes; Buritis; Cacau-lândia; Campo Novo de Rondônia; 
Candeias do Jamari; Cujubim; Governador Jorge Teixeira; Itapuã do Oeste; Jaru; Machadinho d'Oeste; Monte Negro; Porto Ve-lho; Rio Crespo; 
Theobroma; Vale do Anarí. A Câmara tomou ciência e determinou sua publicação, na página da 5ª CCR, e sua divulgação, por meio de boletim 
informativo. 6) Recomendação nº 46 (PR-PA-00019047/2020). Procuradoria da República no Estado do Pará - PR/PA. Improbidade administrativa. 
Indícios de prejuízo ao erário e atentado contra os princípios da administração pública. Prevenção à responsabilização por omissão e culpa in vigilendo. 
Obra. Construção de escola de ensino infantil. Recomendação à Prefeitura de Soure/PA. BNDES. Ministério do Desenvolvimento Regional. A Câmara 
tomou ciência e determinou sua publicação, na página da 5ª CCR, e sua divulgação, por meio de boletim informativo. 7) Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA. Designação de suplente da Ação 11/2020. Fomentar a implementação da transparência ativa por meio 
da disponibilização on-line, com fácil acesso aos instrumentos referentes aos atos que impliquem a realização de despesas públicas, em âmbito nacional 
(em todas as esferas federativas), como forma de facilitar o controle social e dificultar a prática de desvio de recursos públicos e corrupção. A Câmara 
aprovou a indicação do Procurador da República Lauro Pinto Cardoso Neto como membro suplente da Ação. 8) Auxílio emergencial do Governo Federal. 
Dra. Letícia Berndt - PRM/Erechim/RS. Proposta de desenvolvimento de ferramenta de TI, para investigar irregularidades no recebimento do auxílio 
emergencial do Governo Federal. A Câmara aprovou a proposta e autorizou o início do desenvolvimento da ferramenta. 9) Levantamento do Acervo da 
5ª CCR e dos Números sobre as Sessões Realizadas no Biênio 2018 - 2020. A Câmara tomou ciência. A sessão deu-se por encerrada. Não havendo nada 
mais a ser decidido, foi por mim, Larissa Rathge Rangel Pereira, Matrícula 14691, lavrada a presente ata, assinada pelos presentes abaixo indicados. 

 
MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI 

Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora 

 
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO 

Subprocurador-Geral da República 
Membro Titular 

 
ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA 

Subprocurador-Geral da República  
Membro Titular 

 
7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - PGR-00242468-2020| 
PORTARIA Nº 3, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
Revoga a Portaria 7ª Câmara nº 2, de 9 de junho de 2020 e a Portaria PA 7ª Câmara 
nº 12, de 12 de junho de 2020. 
 

O COORDENADOR DA 7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício 
das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 61 e 62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo artigo 6º, incisos I, VI e 
VII, do Regimento Interno da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que a Portaria 7ª Câmara nº 2, de 9 de junho de 2020, que criou o Grupo de Trabalho Interinstitucional Racismo, 
Letalidade Policial e Direito da População Negra Vítima de Violência Estatal à Reparação, constituído, em sua maioria (75% - setenta e cinco por cento-
), por pessoas estranhas à carreira do Ministério Público Federal. Conferindo ao dito Grupo, independência para “elaborar proposta de atuação do 
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Ministério Público Federal para enfrentamento da incidência da letalidade policial na população negra”, e “para adoção de medidas jurídicas com a 
finalidade de reparação à população negra vítima de violência estatal”, o que implica em verdadeira ingerência externa indevida, de tal grupo, de forma 
indireta, na atividade do Ministério Público Federal, ao impor-lhe a adoção de medidas jurídicas e propostas de atuação. 

CONSIDERANDO que os temas abordados na dita Portaria (que sem sombra de dúvidas), são inerentes a Racismo, Letalidade 
Policial de Pessoas Negras, e Pessoas Negras Vítimas de Violência Policial (que devam obter reparação estatal), não se enquadram na competência 
específica da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, sendo temas concernentes à Discriminação Racial, que se enquadram, 
em tese, nas atribuições da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

CONSIDERANDO que o artigo 30, incisos I e II, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, estabelece que 
compete às Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, “I- promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que 
atuem em ofícios ligados ao setor de sua competência, observado o princípio da independência funcional; II- manter intercâmbio com órgãos ou entidades 
que atuem em áreas afins;” (e também, o disposto no artigo 2º, incisos I e II só Regimento Interno da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, que dispõe no mesmo sentido), o que implica em dizer que, ainda que os temas apontados no Considerando anterior, estivessem inseridos 
no âmbito da competência da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, ela poderia apenas promover a integração com a 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e com outros órgãos ou entidades que atuassem em áreas afins ao tema; 

CONSIDERANDO que o artigo 3º do Regimento Interno da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 
estabelece, no seu inciso V, que compete à mesma, “instituir grupos de trabalho e assemelhados para auxiliar as atividades da própria Câmara, aprovando 
seus planos de trabalho e cronograma de atuação”, e a dita Portaria extrapola os limites de competência da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que a dita Portaria criou um Grupo de Trabalho, visando a “incidência da letalidade policial na população negra”, 
e por fim, a “reparação à população negra vítima de(a) violência estatal”, e, como é público e notório, os índices de letalidade da atividade policial e de 
violência estatal contra a população em geral (incluindo negros, pobres, menores, e pessoas em geral), envolvem, basicamente, as Policias Militares e 
Civis dos Estados, sendo ínfima em relação à Polícia Federal e às Forças Armadas, o que implica em se concluir que tais fatos fogem à competência 
direta do Ministério Público Federal, podendo este atuar, talvez, de forma indireta ou complementar, mas não de forma direta, como se pretende com a 
citada Portaria, e quanto à “reparação à população negra vítima de violência estatal”, tal reparação, nesses casos, é, tipicamente, direito personalíssimo; 

CONSIDERANDO finalmente que, a Portaria PA 7ª Câmara nº 12, de 12 de junho de 2020, é meramente uma Portaria Complementar, 
que visa instaurar Procedimento Administrativo de coordenação, objetivando acompanhar e registrar as atividades do Grupo de Trabalho criado pela 
Portaria nº 2, de 9 de junho de 2020, acima referida, que se encontra com algumas impropriedades e com invasão de competência e de atribuições, 
conforme antes relatado, estando a sua necessidade e validade, obviamente, vinculada à validade da Portaria original, RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria 7ª Câmara nº 2, de 9 de junho de 2020 e a Portaria PA 7ª CCR nº 12, de 12 de junho de 2020. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 7ª CCR 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00015936-2020| 

PORTARIA Nº 63, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 
artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 
com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato GPGJ/DRH n. 83/2020, 
recebido em 26 de junho de 2020), 

RESOLVE: 
DESIGNAR, com eficácia a contar de 1º de julho de 2020, a Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça FABÍOLA SOUZA 

TARDIN COSTA para atuar perante a 102ª Promotoria Eleitoral (Carmo), em virtude da remoção da Promotora de Justiça Sheila Cristina Vargas Ferreira. 
Publique-se no DMPF-e. 
 

SILVANA BATINI 
Procuradora Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00015935-2020| 
PORTARIA Nº 64, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

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

artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 
com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato GPGJ/DRH n. 84/2020, 
recebido em 26 de junho de 2020), 

RESOLVE: 
DESIGNAR, com eficácia a contar de 1º de julho de 2020, o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça YAN PORTES VIEIRA 

DE SOUZA para atuar perante a 57ª Promotoria Eleitoral, situada em Paraty. 
Publique-se no DMPF-e. 
 

SILVANA BATINI 
Procuradora Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00015934-2020| 
PORTARIA Nº 65, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

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

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30, de 19 de maio de 2008, 
RESOLVE: 
RATIFICAR as indicações das movimentações dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o mês de julho 

de 2020, encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Aviso de 25/06/2020, recebido por meio 
eletrônico em 27 de junho de 2020), na forma do art. 1º, I, da Resolução CNMP n. 30/2008: 

COMARCAS DA CAPITAL 
ANCHIETA 
123ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2455-2359 
Desig. para o biênio – LEONARDO ARAÚJO MARQUES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Capital) 
ANDARAÍ 
170ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2284-5504 
Desig. para o biênio – TACIANA DANTAS CARPILOVSKY (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Família da Capital) 
BANGU 
24ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-3903 
Desig. para o biênio – MARIANA GOULART MARCONDES RIBEIRO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família 

de Bangu) 
BARRA DA TIJUCA 
9ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8521 
Desig. para o biênio – MÁRCIA COLONESE LOPES GUIMARÃES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 32ª Vara Criminal da 

Capital) 
119ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-0710 
Desig. para o biênio – VALÉRIA DE SOUSA LINCK (Titular da Promotoria de Justiça junto à 17ª Vara Criminal da Capital) 
BONSUCESSO 
161ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2270-2558 
Desig. para o biênio – FERNANDA ROCHA JORGE (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área 

Botafogo e Copacabana do Núcleo Rio de Janeiro) 
BRAZ DE PINA 
162ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2561-2969 
Desig. para o biênio – FÁTIMA VIEIRA HENRIQUES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Capital) 
CAMPO GRANDE 
120ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-6222 
Desig. para o biênio – MARCOS KAC (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra 

da Tijuca do Núcleo Rio de Janeiro) 
122ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3356-2970 
Desig. para o biênio – ROSEMERY DUARTE VIANA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Madureira) 
242ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2415-5249 
Desig. para o biênio – FLÁVIA ABIDO ALVES (Titular da 6ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
243ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8006 
Desig. para o biênio – MÁRIO LUIZ PAES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Santa Cruz) 
245ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3394-0789 
Desig. para o biênio – FLÁVIA BEIRIZ BRANDÃO DE AZEVEDO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de 

Jacarepaguá) 
CASCADURA 
118ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2596-3110 
Desig. para o biênio –  AMÉRICO LUZIO DE OLIVEIRA FILHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família da Capital) 
CIDADE DE DEUS 
179ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8600 
Desig. para o biênio – GUILHERME MAGALHÃES MARTINS (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa 

do Consumidor e do Contribuinte da Capital) 
CIDADE NOVA 
204ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2213-0464 
Desig. para o biênio – ALEXANDRE THEMÍSTOCLES DE VASCONCELOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação 

Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro) 
COPACABANA 
5ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2523-7252 
Desig. para o biênio – FELIPE PIRES CUESTA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente 

e do Patrimônio Cultural da Capital) 
ENGENHO NOVO 
8ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2241-4948 
Desig. para o biênio – CLÁUDIA CRISTINA NOGUEIRA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 41ª Vara Criminal da Capital) 
HIGIENÓPOLIS 
169ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3890-1613 
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Desig. para o biênio – ANA PAULA AMATO MANHÃES SIQUEIRA (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da 
Capital) 

ILHA DO GOVERNADOR 
191ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2467-3321 
Desig. para o biênio – TIAGO JOFFILY (Titular da 5ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
192ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3393-3732 
Desig. para o biênio – RENATA SILVARES FRANÇA FADEL (Titular da Promotoria de Justiça junto ao I Juizado Especial 

Criminal Da Capital) 
INHOAÍBA 
241ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8004 
Desig. para o biênio – SÉRGIO LIVIO PEREIRA PINTO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da 

área Santa Cruz do Núcleo Rio de Janeiro) 
IRAJÁ 
22ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3391-5527 
Desig. para o biênio –  WAGNER SAMBUGARO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto ao I Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher) 
JARDIM BOTÂNICO 
4ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2249-1862 
Desig. para o biênio  – DAVID FRANCISCO DE FARIA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Fundações) 
17ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2274-4996 
Desig. para o biênio – ANDREZZA DUARTE CANÇADO (Titular da 11ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
LARANJEIRAS 
16ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2265-5197 
Desig. para o biênio – PATRÍCIA SILVEIRA TAVARES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital) 
LINS DE VASCONCELOS 
214ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-5256 
Desig. para o biênio – ROGÉRIO GOMES ALEVATO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Méier) 
MADUREIRA 
218ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3350-1575 
Desig. para o biênio – LUIZ ALBERTO DA CUNHA BRAGA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família de Madureira) 
MARECHAL HERMES 
23ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7525 
Desig. para o biênio – ROGÉRIO PACHECO ALVES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação 

da Capital) 
MÉIER 
216ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2228-0678 
Desig. para o biênio – FLÁVIO BOUREAU DA CÂMARA CANTO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do 

Méier) 
OLARIA 
21ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2590-2090 
Desig. para o biênio – ROBERTO GÓES VIEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Leopoldina) 
PADRE MIGUEL 
233ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3332-2033 
Desig. para o biênio – ADRIANA VITAL DE MATOS (Titular da Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara de Família de Bangu) 
PARADA DE LUCAS 
176ª Promotoria Eleitoral - Tel:2482-8157 
Desig. para o biênio  – ANA CRISTINA HUTH MACEDO (Titular da 4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital) 
PAVUNA 
167ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2474-4848 
Desig. para o biênio – CRISTIANE DA ROCHA CORRÊA (Titular da 7ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
PENHA 
188ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3869-9777 
Desig. para o biênio – CARLOS FREDERICO SATURNINO DE OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital) 
PIEDADE 
10ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-7854 
Desig. para o biênio – RODRIGO TERRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte da Capital) 
PRAÇA SECA 
185ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5911 
Desig. para o biênio – LENITA MACHADO TEDESCO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da 

área Zona Sul e Barra da Tijuca do Núcleo Rio de Janeiro) 
REALENGO 
234ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-1845 
Desig. para o biênio – MÔNICA BARBOSA TELLES DE MIRANDA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de Família 

de Bangu) 
RIO COMPRIDO 
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229ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2569-7606 
Desig. para o biênio – MIRIAM TAYAH CHOR (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Pavuna) 
ROCHA MIRANDA 
219ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7524 
Desig. para o biênio – ANGÉLICA MOTHÉ GLIOCHE GASPARRI (Titular da Promotoria de Justiça junto ao XV Juizado Especial 

Criminal da Capital) 
SANTA CRUZ 
25ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-0295 
Desig. para o biênio – SIMONE GOMES DE SOUZA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) 
125ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8002 
Desig. para o biênio – MÁRCIO BENISTI (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Santa Cruz) 
238ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5971 
Desig. para o biênio – LUCIANA DE SOUZA CARVALHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Santa Cruz 
246ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-4958 
Desig. para o biênio – NIZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Jacarepaguá) 
SÃO CONRADO 
211ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2259-6534 
Desig. para o biênio – PEDRO RUBIM BORGES FORTES (Designado para a 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa 

da Cidadania da Capital) 
TAQUARA 
180ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5921 
Desig. para o biênio – BÁRBARA SALOMÃO SPIER (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania 

da Capital) 
182ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5931 
Desig. para o biênio – TEREZA CRISTINA BRANCO ALVES ALMADA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao XVI Juizado 

Especial Criminal da Capital) 
TIJUCA 
7ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2570-8141 
Desig. para o biênio – FERNANDA VALE PACHECO DE MEDEIROS (Titular da Promotoria de Justiça junto à 27ª Vara Criminal 

da Capital) 
TODOS OS SANTOS 
14ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3273-7084 
Desig. para o biênio – ALEXANDRE MURILO GRAÇA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada 

do Núcleo Rio de Janeiro) 
VILA KENNEDY 
230ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5665 
Desig. para o biênio – RENATO MONTEIRO SARDÃO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 20ª Vara Criminal da Capital) 
COMARCAS DO INTERIOR 
ANGRA DOS REIS 
116ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-1974 
Desig. para o biênio – CAROLINA MOTTA DA CUNHA GONÇALVES WIENSKOSKI (Titular da 1ª Promotoria de Justiça 

Criminal de Angra dos Reis) 
147ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-2892 
Desig. para o biênio – MARCELLO MARCUSSO BARROS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra 

dos Reis) 
MANGARATIBA 
54ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2789-1079 
Desig. para o biênio – THIAGO MUNIZ BUCKER (Titular da Promotoria de Justiça de Mangaratiba) 
PARATY 
57ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3371-1048 
Desig. para o biênio – YAN PORTES VIEIRA DE SOUZA (Titular da Promotoria de Justiça de Paraty) 
BARRA DO PIRAÍ 
93ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2442-0660 
Desig. para o biênio – PATRÍCIA VIANNA VIEIRA (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Barra do Piraí) 
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 
74ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2463-1190 
Desig. para o biênio – IVANY DE SOUZA BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Engenheiro Paulo de Frontin) 
MENDES 
56ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2465-2353 
Desig. para o biênio – ANTÔNIO CARLOS FONTE PESSANHA (Titular da Promotoria de Justiça de Mendes) 
MIGUEL PEREIRA 
48ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2484-4398 
Desig. para o biênio – CHARLES AMITAY WEKSLER (Titular da Promotoria de Justiça de Miguel Pereira) 
PIRAÍ / PINHEIRAL 
30ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2431-1518 
Desig. para o biênio – MARCELO AIROSO PIMENTEL (Titular da Promotoria de Justiça de Piraí) 
VALENÇA / RIO DAS FLORES 
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111ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2452-4560 
Desig. para o biênio – ADRIANA ARAÚJO PORTO (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Valença) 
VASSOURAS 
41ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2471-3391 
Desig. para o biênio – RAMON LEITE DE CARVALHO (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Vassouras) 
ARARUAMA 
92ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2665-7132 
Desig. para o biênio – KARINA CID FINOQUIO POFAHL (Titular da Promotoria de Justiça de Família, da Infância e da Juventude 

de Araruama) 
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
172ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2623-1154 
Desig. para o biênio – EDUARDO FONSECA PASSOS DE PINHO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios) 
ARRAIAL DO CABO 
146ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2622-3087 
Desig. para o biênio – KEFRINE KEIL RAMOS FLARYS (Titular da Promotoria de Justiça de Arraial do Cabo) 
CABO FRIO 
96ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2643-6995 
Desig. para o biênio – ANDRÉ LUIZ NOIRA PASSOS DA COSTA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Cabo Frio) 
256ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2644-1209 
Desig. para o biênio – GABRIELA DE AGUILLAR LIMA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio) 
IGUABA GRANDE 
181ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2624-6652/ (22) 2624-6584 
Desig. para o biênio – ANDRÉ NOGUEIRA BUONORA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio) 
SÃO PEDRO DA ALDEIA 
59ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2627-6789 
Desig. para o biênio – PAULA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de São Pedro da Aldeia) 
SAQUAREMA 
62ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2651-1302 
Desig. para o biênio – STEPHAN STAMM (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Saquarema) 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 
75ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-4974 
Desig. para o biênio – FABIANO RANGEL MOREIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos 

Goytacazes) 
76ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2726-4554 
Desig. para o biênio – JOSÉ LUIZ PIMENTEL BATISTA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Campos 

dos Goytacazes) 
98ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-1884 
Desig. para o biênio – ANIK REBELLO ASSED MACHADO (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da 

Juventude de Campos dos Goytacazes) 
129ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2723-7162 
Desig. para o biênio – VICTOR SANTOS QUEIROZ (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Campos dos 

Goytacazes) 
SÃO FIDÉLIS 
35ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2758-2268 
Desig. para o biênio – ADRIANA GARCIA PINTO COELHO (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de São Fidélis) 
SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA 
130ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2789-1193 
Desig. para o biênio – SÉRGIO RICARDO FERNANDES FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de São Francisco do 

Itabapoana) 
SÃO JOÃO DA BARRA 
37ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2741-1645 
Desig. para o biênio – LUDIMILA BISSONHO RODRIGUES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de São João da Barra) 
BELFORD ROXO 
152ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3535 
Desig. para o biênio – FÁTIMA LOURDES CUNHA MARTINS DE SCHUELER (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de 

Família de Belford Roxo) 
153ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-2364 
Desig. para o biênio – DIOGO ERTHAL ALVES DA COSTA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto às Varas Criminais de 

Belford Roxo) 
154ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3580 
Desig. para o biênio – ROSANA GOMES ESPERANÇA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Belford Roxo) 
155ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2663-8710 
Desig. para o biênio – GABRIELA BRANDT DE OLIVEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Belford Roxo) 
DUQUE DE CAXIAS 
78ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4622 
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Desig. para o biênio – CARLA CARRUBBA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região 
Metropolitana I) 

79ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4623 
Desig. para o biênio – ADRIANA LUCAS MEDEIROS (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do 

Núcleo Duque de Caxias) 
103ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4619 
Desig. para o biênio – ROBERTA DA SILVA DUMAS REGO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Duque 

de Caxias) 
126ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5465 
Desig. para o biênio – EDUARDO MEDEIROS ALTOÉ (Titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com 

Deficiência do Núcleo Duque de Caxias) 
127ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9648 
Desig. para o biênio – ROSANA ROSSES PETRÓ (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo 

Duque de Caxias) 
128ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9649 
Desig. para o biênio – ADRIANA SILVEIRA MANDARINO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Duque 

de Caxias) 
200ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5523 
Desig. para o biênio – CLÁUDIA DAS GRAÇAS MATTOS DE OLIVEIRA PORTOCARRERO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça 

de Investigação Penal Territorial do Núcleo Duque de Caxias) 
MAGÉ 
110ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2633-0933 
Desig. para o biênio – RENATA GOSENDE SIMÃO BARROSO FERNANDES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Vila 

Inhomirim) 
148ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2659-1167 
Desig. para o biênio – ELKE SCHLESINGER ROYO VISCONTI DE ARAÚJO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Vila 

Inhomirim) 
SÃO JOÃO DE MERITI 
88ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6160 
Desig. para o biênio – RODRIGO LIMA GOMES (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de São João de Meriti) 
89ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2651-1959 
Desig. para o biênio – DANIELA DE OLIVEIRA LIMA PEROBA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de 

São João de Meriti (Criminal e Júri) 
186ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6162 
Desig. - OLIMPIA MARIA LUPI SANTOS COELHO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de São João de 

Meriti) 
187ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2751-8155 
Desig. para o biênio – ÉRICA PARREIRAS HORTA ROCHA DAVID (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 

de São João de Meriti) 
BOM JESUS DO ITABAPOANA 
95ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3831-4995 
Desig. para o biênio – MÁRCIO FERREIRA FERNANDES (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de Bom Jesus do Itabapoana) 
CAMBUCI 
97ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2767-2673 
Desig. para o biênio – CARLOS FELIPE FELIX VENTURA LOPES (Titular da Promotoria de Justiça de Cambuci) 
ITALVA / CARDOSO MOREIRA 
141ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2783-1323 
Desig. para o biênio – MARCELO ALVARENGA FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Italva) 
ITAOCARA 
106ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3861-3015 
Desig. para o biênio – MARCOS MARTINS DAVIDOVICH (Titular da Promotoria de Justiça de Itaocara) 
ITAPERUNA 
107ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3824-3353 
Desig. para o biênio – MATHEUS GABRIEL DOS REIS REZENDE (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 

Núcleo Itaperuna) 
MIRACEMA / LAJE DO MURIAÉ 
112ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3852-0122 
Desig. para o biênio – ANA LUÍZA LIMA FAZZA (Titular da Promotoria de Justiça de Miracema) 
NATIVIDADE 
43ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3841-1408 
Desig. para o biênio – ANDERSON TORRES BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Natividade) 
PORCIÚNCULA 
45ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3842-1055 
Desig. para o biênio – BRUNO MENEZES SANTAREM (Titular da Promotoria de Justiça de Porciúncula) 
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 
34ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3851-0996 
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Desig. para o biênio – CARLOS GILBERTO MAGALHÃES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio de Pádua) 
CARAPEBUS / QUISSAMÃ 
255ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2768-6888 
Desig. para o biênio – GLÁUCIA RODRIGUES TORRES DE OLIVEIRA MELLO (Titular da Promotoria de Justiça de 

Carapebus/Quissamã) 
CASIMIRO DE ABREU 
50ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2778-5949 
Desig. para o biênio –  TATIANA KAZIRIS DE LIMA AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça de 

Casimiro de Abreu) 
CONCEIÇÃO DE MACABU / TRAJANO DE MORAES 
51ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2779-2480 
Desig. para o biênio – VICTOR DE SOUZA MALDONADO DE CARVALHO MICELI (Titular da Promotoria de Justiça de 

Conceição de Macabu) 
MACAÉ 
109ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-3520 
Desig. para o biênio – BRUNO DE SÁ BARCELOS CAVACO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Macaé) 
254ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-2256 
Desig. para o biênio – MARCIA DE OLIVEIRA PACHECO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Macaé) 
RIO DAS OSTRAS 
184ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2771-9583 
Desig. para o biênio – TATIANA CARVALHO DE OLIVEIRA CAVALCANTI (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de 

Rio das Ostras) 
SILVA JARDIM 
63ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2668-1633 
Desig. para o biênio – MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO (Titular da Promotoria de Justiça de Silva Jardim) 
MARICÁ 
55ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2637-3511 
Desig. para o biênio  – SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Maricá) 
NITERÓI 
71ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-7822 
Desig. para o biênio – JACQUELINE EL-JAICK RAPOZO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal 

de Niterói) 
72ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2618-0510 
Desig. para o biênio – LISIANE ALCÂNTARA ERTHAL ROCHA DE MOURA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça da Infância e 

da Juventude de Niterói) 
144ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-5226 
Desig. para o biênio – AUGUSTO VIANNA LOPES (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor 

e do Contribuinte do Núcleo Niterói) 
199ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-4078 
Desig. para o biênio – FÁTIMA LÚCIA ALVES FERREIRA NUNES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de Família 

de Niterói) 
BOM JARDIM / DUAS BARRAS 
42ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2566-3219 
Desig. para o biênio – EDUARDO LUIZ ROLINS DE FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Duas Barras) 
CACHOEIRAS DE MACACU 
49ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2649-3252 
Desig. para o biênio – SANDRO FERNANDES MACHADO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Cachoeiras de Macacu) 
CANTAGALO 
101ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2555-4109 
Desig. para o biênio – NESTOR GOULART ROCHA E SILVA JÚNIOR (Titular da Promotoria de Justiça de Cantagalo) 
CORDEIRO 
52ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2551-0966 
Desig. para o biênio – RENATA VIANNA SOARES MAGNUS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Cordeiro) 
NOVA FRIBURGO 
26ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1104 
Desig. para o biênio – LETÍCIA MARTINS GALLIEZ (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Nova Friburgo) 
222ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1944 
Desig. para o biênio – CLÁUDIA CANTO CONDACK (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo) 
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO / SANTA MARIA MADALENA 
60ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2559-1175 
Desig. para o biênio – DENISE DE MATTOS MARTINEZ GERACI (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 

de Nova Friburgo) 
ITAGUAÍ 
105ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2688-2935 
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Desig. para o biênio – MARCO ANTÔNIO MORAES DE REZENDE (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Itaguaí) 
JAPERI 
139ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2664-2066 
Desig. para o biênio – PEDRO EULARINO TEIXEIRA SIMÃO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Japeri) 
NILÓPOLIS 
201ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2691-2180 
Desig. para o biênio – JOSÉ LUIS FERREIRA MARQUES (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Nilópolis) 
Auxílio Recíproco – MÁRCIA ARAÚJO PINTO LESSA (Titular da 221ª) 
221ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3761-5955 
Desig. para o biênio – MÁRCIA ARAÚJO PINTO LESSA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Nilópolis) 
Auxílio Recíproco – JOSÉ LUIS FERREIRA MARQUES (Titular da 201ª) 
NOVA IGUAÇU 
27ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2767-7895 
Desig. para o biênio – CLÁUDIO SILVA DE CARVALHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família de Nova Iguaçu) 
83ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2450 
Desig. para o biênio – PATRÍCIA WAJNBERGIER CHALOM (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial 

Criminal de Nova Iguaçu) 
84ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2695-0128 
Desig. para o biênio – LUIZ EDUARDO DA SILVA LEVY DE SOUZA (Titular da 14ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal 

da 3ª Central de Inquéritos) 
150ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2035 
Desig. para o biênio – ELISA RAMOS PITTARO NEVES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada 

dos Núcleos Duque de Caxias e Nova Iguaçu) 
156ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2658-7717 
Desig. para o biênio – VANESSA DE JESUS TANAN HORTEGA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Iguaçu) 
157ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9040 
Desig. para o biênio – ALINE AGRELLI FERNANDES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova 

Iguaçu) 
158ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2763-1837 
Desig. para o biênio – ROSANA RODRIGUES DE ALVES PEREIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 

Núcleo Nova Iguaçu) 
159ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9200 
Desig. para o biênio – SABRINA CARVALHAL VIEIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com 

Deficiência do Núcleo Nova Iguaçu) 
PARACAMBI 
70ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2683-3499 
Desig. para o biênio – GEISA LANNES DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Paracambi) 
QUEIMADOS 
138ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2665-3597 
Desig. para o biênio – ALINE CARVALHO DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Queimados) 
SEROPÉDICA 
225ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2682-2688 
Desig. para o biênio – BRUNO DE FARIA BEZERRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Seropédica) 
PARAÍBA DO SUL 
28ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2263-2388 
Desig. para o biênio – PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Paraíba do Sul) 
PETRÓPOLIS 
29ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-6631 
Desig. para o biênio – ODILON LISBOA MEDEIROS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis) 
65ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-1855 
Desig. para o biênio – ARTUR GUSTAVO SANT’ANNA DE OLIVEIRA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Petrópolis) 
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 
196ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 2224-7312 
Desig. para o biênio – ANA BEATRIZ VILLAR DA CUNHA BOTELHO (Titular da Promotoria de Justiça de São José do Vale do 

Rio Preto) 
TRÊS RIOS 
40ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-3974 
Desig. para o biênio – ELISA MARIA AZEVEDO MACEDO BARBOSA (Titular da Promotoria de Justiça Cível e de Família de 

Três Rios) 
174ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-1062 
Desig. para o biênio – FLÁVIA MESCHICK DE CARVALHO VIEIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Família, da Infância e 

da Juventude de Três Rios) 
ITABORAÍ 
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104ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3315 
Desig. para o biênio – RHAMILE SODRÉ DE OLIVEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça da Infância 

e da Juventude de Itaboraí) 
151ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3039 
Desig. para o biênio – CAROLINA MARIA GURGEL SENRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Itaboraí) 
RIO BONITO 
32ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2734-1044 
Desig. para o biênio – LUCIANA QUEIROZ VAZ (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Rio Bonito) 
SÃO GONÇALO 
36ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-5015 
Desig. para o biênio – FLÁVIA PEREIRA NUNES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Alcântara) 
68ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9957 
Desig. para o biênio – PATRICIA SILVA REGO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional de São 

Gonçalo) 
69ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6385 
Desig. para o biênio – MANOELA PENIDO ROCHA VERBICÁRIO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 

Saúde da Região Metropolitana II) 
87ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-4174 
Desig. para o biênio – FERNANDA LOUISE DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São 

Gonçalo) 
132ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9989 
Desig. para o biênio – FABIANA DE ARAÚJO ALMEIDA FERNANDES (Titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal 

de Violência Doméstica do Núcleo São Gonçalo) 
133ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6224 
Desig. para o biênio – THAÍSA TERRA MEIRELES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo) 
135ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9982 
Desig. para o biênio – REINALDO MORENO LOMBA (Titular da 1ª Promotoria Justiça de Tutela Coletiva de São Gonçalo) 
CARMO 
102ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2537-1343 
Desig. para o biênio – FABÍOLA SOUZA TARDIN COSTA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis) 
GUAPIMIRIM 
149ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2632-2827 
Desig. para o biênio – DIEGO ABREU DOS SANTOS FLORES DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Guapimirim) 
SAPUCAIA 
61ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2271-1000 
Desig. para o biênio – VLADIMIR RAMOS DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Sapucaia) 
SUMIDOURO 
64ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2531-1357 
Desig. para o biênio – SHEILA CRISTINA VARGAS FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Carmo) 
TERESÓPOLIS 
38ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7299 
Desig. para o biênio – CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FERRAZ (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Teresópolis) 
195ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7565 
Desig. para o biênio – RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Teresópolis) 
BARRA MANSA 
91ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7885 
Desig. para o biênio – FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO (Titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de 

Barra Mansa) 
94ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7891 
Desig. para o biênio – VÂNIA CIRNE MANHÃES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra Mansa) 
PORTO REAL / QUATIS 
183ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 3353-4995 
Desig. para o biênio – NATÁLIA PEREIRA CORTEZ (Titular da Promotoria de Justiça de Porto Real / Quatis) 
RESENDE E ITATIAIA 
31ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 3354-5780 
Desig. para o biênio – RAFAEL CAMARGO NAMORATO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Resende) 
198ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3355-2421 
Desig. para o biênio – FABIANO GONÇALVES COSSERMELLI OLIVEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

do Núcleo Resende) 
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RIO CLARO 
108ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3332-1454 
Desig. para o biênio – MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de Rio Claro) 
VOLTA REDONDA 
90ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3347-1537 
Desig. para o biênio – LEONARDO YUKIO DUTRA DOS SANTOS KATAOKA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo Volta Redonda) 
131ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-2430 
Desig. para o biênio – LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família de Volta Redonda). 
Publique-se no DMPF-e. 

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR4 - PRR4ª-00010950-2020| 

PORTARIA Nº 11, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

Designa Promotores de Justiça para oficiarem na condição de Promotores 
Eleitorais Titulares perante as respectivas Zonas Eleitorais e revoga a designação 
de Promotores Eleitorais. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no exercício de suas atribuições legais 
e em especial, nos termos dos artigos 37, I, in fine, e 77 a 79 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP nº 
30, de 19 de maio de 2008; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/PGE nº 01, de 9 de setembro de 2019; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução Conjunta PRE-RS/PGJ-RS nº 1, de 13 de novembro de 2019; 
CONSIDERANDO, ainda, as indicações contidas no Ofício Gab. nº 161/2020, de 29 de maio de 2020, recebidas da Procuradoria-

Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resolve: 
Art. 1º DESIGNAR, para oficiarem, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Titulares perante as 

Zonas Eleitorais respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 
 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) INÍCIO DA 
ATUAÇÃO 

FINAL DA 
ATUAÇÃO 

4 Espumoso/ Tapera MARISAURA INES RABER FIOR 10/05/2020 30/11/2021 
8 Bento Gonçalves ELCIO RESMINI MENESES 03/05/2020 30/11/2021 
10 Cachoeira do Sul DAVI LOPES RODRIGUES JUNIOR 01/04/2020 30/11/2021 
12 Camaquã FABIANE RIOS 04/05/2020 30/11/2021 
17 Cruz Alta VANESSA CASARIN SCHÜTZ 04/05/2020 30/11/2021 
21 Estrela DANIEL COZZA BRUNO 03/04/2020 30/11/2021 
22 Guaporé CLÁUDIO DA SILVA LEIRIA 02/05/2020 30/11/2021 
33 Passo Fundo PAULO DA SILVA CIRNE 18/06/2020 30/11/2021 
48 São Francisco de Paula BRUNO PEREIRA PEREIRA 22/06/2020 30/11/2021 
49 São Gabriel THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA 18/05/2020 30/11/2021 
66 Canoas RENATA PINTO LUCENA 28/05/2020 30/11/2021 
68 Flores da Cunha  STÉFANO LOBATO KALTBACH 01/06/2020 30/11/2021 
74 Alvorada KARINNA LICHT ORLANDI 02/06/2020 30/11/2021 
77 Osório FERNANDO ANDRADE ALVES 02/06/2020 30/11/2021 
87 Tupanciretã GUILHERME SANTOS ROSA LOPES 11/03/2020 30/11/2021 
88 Veranópolis LUCIO FLAVO MIOTTO 01/06/2020 30/11/2021 

110 Tramandai KARINECAMARGOTEIXEIRA 14/04/2020 30/11/2021 
119 Faxinal do Soturno CLAUDIO ANTÔNIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 01/06/2020 30/11/2021 
123 Pedro Osorio LUANA ROCHA RIBEIRO 08/03/2020 30/11/2021 
134 Canoas JOÃO PAULO FONTOURA DE MEDEIROS 20/06/2020 30/11/2021 
153 Dois Irmãos WILSON LUÍS GREZZANA 01/06/2020 30/11/2021 
163 Rio Grande JOSE ALEXANDRE DA SILVA ZACHIA ALAN 07/05/2020 30/11/2021 
168 São Valentim ADRIANO LUÍS DE ARAUJO 24/04/2020 30/11/2021 
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Art. 2º REVOGAR a designação dos Promotores Eleitorais titulares, a partir das datas abaixo indicadas, pelos respectivos motivos:  
 

ZONA PROMOTOR(A) PORTARIA DE 
DESIGNAÇÃO 

DATA DA REVOGAÇÃO 
DA DESIGNAÇÃO 

MOTIVO DA 
REVOGAÇÃO 

10 DEBORA JAEGER BECKER 157/2019 01/04/2020 Renúncia do titular 

12 CAMILE BALZANO DE 
MATTOS 307/2018 04/05/2020 Remoção do titular 

17 TASSIA BERGMEYER DA 
SILVA 007/2019 04/05/2020 Remoção do titular 

35 ADONIRAN LEMOS 
ALMEIDA FILHO 304/2018 10/04/2020 

Nos termos do artigo 1º, 
§1º, III, da Resolução nº 

30/2008-CNMP. 
44 ANA MARIA HAHN SOUZA 404/2019 26/02/2020 Renúncia do titular 

49 RENATA LONTRA DE 
OLIVEIRA 505/2019 18/05/2020 Renúncia do titular 

83 RAFAEL DE LIMA RICCARDI 022/2019 07/01/2020 Remoção do titular 

110 MARI ONI SANTOS DA 
SILVA 510/2019 14/04/2020 

Nos termos do artigo 1º, 
§1º, III, da Resolução nº 

30/2008-CNMP. 

130 JULIA FRESTEIRO BARBOSA 
LANG 328/2018 15/01/2020 Remoção do titular 

133 TOMAZ DE LA ROSA DA 
ROSA 142/2018 14/02/2020 Remoção do titular 

144 RODRIGO MENDONÇA 
PINTO DOS SANTOS 522/2018 06/01/2020 Remoção do titular 

 
Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação e revogação. 
Art. 4º Não será permitida, em qualquer hipótese, a percepção cumulativa de gratificação eleitoral (Resolução CNMP 30/2008, art. 

2º). 
Art. 5º 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 do Rio Grande do Sul. 
Publique-se. 

 
FÁBIO NESI VENZON 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR4 - PRR4ª-00010951-2020| 
PORTARIA Nº 12, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
Designa Promotores de Justiça para oficiarem na condição de Promotores 
Eleitorais Substitutos perante as respectivas Zonas Eleitorais. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no exercício de suas atribuições legais 
e em especial, nos termos dos artigos 37, I, in fine, e 77 a 79 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP nº 
30, de 19 de maio de 2008; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/PGE nº 01, de 9 de setembro de 2019; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução Conjunta PRE-RS/PGJ-RS nº 1, de 13 de novembro de 2019; 
CONSIDERANDO, ainda, as indicações contidas no Ofício Gab. nº 161/2020, de 29 de maio de 2020, recebidas da Procuradoria-

Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resolve: 
Art. 1º DESIGNAR, 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) INÍCIO DA 
ATUAÇÃO 

FINAL DA 
ATUAÇÃO 

9 Caçapava do Sul/ Lavras do Sul LISIANE VILLAGRANDE VERÍSSIMO DA FONSECA 16/03/2020 27/03/2020 
10 Cachoeira do Sul MARISTELA SCHNEIDER 01/03/2020 09/03/2020 
16 Caxias CRISTIANO SALAU MOURÃO 01/03/2020 06/03/2020 
17 Cruz Alta VANESSA CASARIN SCHÜTZ 01/03/2020 24/03/2020 
17 Cruz Alta CAROLINE MOTTECY DE OLIVEIRA 04/05/2020 07/05/2020 
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18 Dom Pedrito FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 01/03/2020 16/03/2020 
19 Encruzilhada do Sul RUI PREDIGER 01/03/2020 31/05/2020 
20 Erechim DIEGO PESSI 10/03/2020 27/03/2020 
25 Jaguarão LARA GUIMARÃES TREIN 01/03/2020 09/03/2020 
26 Jaguari MARINA DA SILVA LAMEIRA 01/03/2020 26/03/2020 
30 Santana do Livramento JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 01/03/2020 02/03/2020 
30 Santana do Livramento FLÁVIO BRENNER DA COSTA 03/03/2020 03/03/2020 
33 Passo Fundo PAULO DA SILVA CIRNE 01/03/2020 24/03/2020 
35 Pinheiro Machado MARCOS FERRAZ SARALEGUI 01/03/2020 06/03/2020 
35 Pinheiro Machado ÂNGELA HACKBART CONDE 07/03/2020 31/03/2020 
35 Pinheiro Machado ÂNGELA HACKBART CONDE 10/04/2020 31/05/2020 
41 Santa Maria DANIELA DE QUADROS MALLMANN PAZ 01/03/2020 03/03/2020 
53 Sobradinho NÁDIA BARON RICACHENEVSKY 01/03/2020 17/03/2020 
54 Soledade BILL JERÔNIMO SCHERER 02/03/2020 31/05/2020 
56 Taquari ANDREA ALMEIDA BARROS 11/03/2020 30/03/2020 
60 Pelotas LUCIARA ROBE DA SILVEIRA 01/03/2020 03/03/2020 
68 Flores da Cunha CRISTIANO SALAU MOURÃO 12/03/2020 12/03/2020 
68 Flores da Cunha MAURO ROCHADE PORCHETTO 13/03/2020 18/03/2020 
68 Flores da Cunha CRISTIANO SALAU MOURÃO 19/03/2020 29/03/2020 
71 Gravataí LUCIANA WILLIG SANMARTIN 01/03/2020 26/03/2020 
72 Viamão GISELE MORETTO 09/03/2020 18/03/2020 
78 Piratini JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 01/03/2020 31/03/2020 
78 Piratini LUCIARA ROBE DA SILVEIRA  01/04/2020 31/05/2020 
83 Sarandi KÁTIA REGINA GRIZA 01/03/2020 31/05/2020 
84 Tapes FABIANE RIOS 01/03/2020 26/03/2020 
85 Torres VINICIUS DE MELO LIMA 25/05/2020 31/05/2020 
89 Três de Maio JANOR LERCH DUARTE 09/03/2020 12/03/2020 
89 Três de Maio MARCELO AUGUSTO SQUARÇA 13/03/2020 19/03/2020 
95 Sananduva ANDRÉ LUIZ TAROUCO PINTO 01/03/2020 30/03/2020 
98 Garibaldi EDUARDO SÓ DOS SANTOS LUMERTZ 10/03/2020 19/03/2020 
99 Nonoai STELA BORDIN 12/03/2020 17/03/2020 

102 Santo Cristo ANA PAULA MANTAY 01/03/2020 31/05/2020 
103 São José do Ouro FELIPE LISBOA BARCELOS 01/03/2020 31/05/2020 
104 Arroio do Meio SÉRGIO DA FONSECA DIEFENBACH 26/03/2020 09/04/2020 
107 Santo Augusto FERNANDA RAMIRES 09/05/2020 18/05/2020 
107 Santo Augusto FERNANDA RAMIRES 17/03/2020 19/03/2020 
110 Tramandai SUSANA CORDEIRO SPODE 14/04/2020 28/05/2020 
115 Panambi/Santa Barbara do Sul FERNANDO FREITAS CONSUL 02/03/2020 11/03/2020 
117 Não-Me-Toque PAULO ESTEVAM COSTA CASTRO ARAÚJO 01/03/2020 02/03/2020 
117 Não-Me-Toque ADRIANA COSTA 03/03/2020 23/03/2020 
117 Não-Me-Toque PAULO ESTEVAM COSTA CASTRO ARAÚJO 24/03/2020 03/04/2020 

119 Faxinal do Soturno/ Agudo CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET 
JUNIOR 01/03/2020 26/03/2020 

120 Horizontina MARCELO AUGUSTO SQUARÇA 01/03/2020 12/03/2020 
121 Ibirubá SUZANE HELLFELDT 01/03/2020 31/05/2020 
122 Mostardas CAMILO VARGAS SANTANA 01/03/2020 31/03/2020 
122 Mostardas VALDIRENE SANCHES MEDEIROS JACOBS 01/04/2020 24/04/2020 
122 Mostardas MARCELO NAHUYS THORMANN 07/05/2020 31/05/2020 
122 Mostardas JOSE ALEXANDRE DA SILVA ZACHIA ALAN 25/04/2020 06/05/2020 
129 Nova Petrópolis ADRIO RAFAEL PAULA GELATTI 01/03/2020 31/05/2020 
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130 São José do Norte DANIELA TIMM FERREIRA 01/03/2020 31/05/2020 
131 Sapiranga PAULA BITTENCOURT ORSI 09/03/2020 19/03/2020 
133 Triunfo MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 01/03/2020 28/04/2020 
133 Triunfo MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 04/05/2020 31/05/2020 
133 Triunfo FERNANDO CESAR SGARBOSSA 29/04/2020 03/05/2020 
137 São Marcos MAURO ROCHA DE PORCHETTO 02/03/2020 06/03/2020 
137 São Marcos CRISTIANO SALAU MOURÃO 07/03/2020 11/03/2020 
138 Casca ANDRÉ EDUARDO SCHRÖDER PREDIGER 02/03/2020 06/04/2020 
141 Santo Antônio das Missões MARLOS DA ROSA MARTINS 01/03/2020 06/03/2020 
141 Santo Antônio das Missões MARLOS DA ROSA MARTINS 19/03/2020 15/04/2020 
144 Planalto MARCIO LUIGI TEIXEIRA PINTO 01/03/2020 31/05/2020 
145 Arvorezinha BILL JERÔNIMO SCHERER 01/03/2020 01/03/2020 
145 Arvorezinha DANIELA PIRES SCHWAB 02/03/2020 06/03/2020 
145 Arvorezinha RODRIGO BALLVERDÚ LOUZADA 07/03/2020 17/03/2020 
146 Constantina/ Ronda Alta GUILHERME MARTINS DE MARTINS 10/05/2020 30/11/2021 
150 Capão da Canoa SÁVIO VAZ FAGUNDES 01/03/2020 06/03/2020 
151 Barra do Ribeiro ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 01/03/2020 31/05/2020 
152 Carlos Barbosa JEANINE MOCELLIN 01/03/2020 31/05/2020 
155 Augusto Pestana MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI 01/03/2020 06/03/2020 
156 Palmares do Sul FERNANDO ANDRADE ALVES 25/05/2020 31/05/2020 
157 Restinga Seca CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES 01/03/2020 26/03/2020 

157 Restinga Seca CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET 
JUNIOR 27/03/2020 31/05/2020 

 
Art. 2º Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Art 3º Não será permitida, em qualquer hipótese, a percepção cumulativa de gratificação eleitoral (Resolução CNMP 30/2008, art. 

2º). 
Art. 4º 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 do Rio Grande do Sul. 
Publique-se. 

 
FÁBIO NESI VENZON 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR4 - PRR4ª-00010952-2020| 
PORTARIA Nº 13, DE 12 DE JUNHO DE 2020 

 
Designa Promotora de Justiça para atuação em Notícia de Fato específica face a 
suspeição do titular. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no exercício de suas atribuições legais 
e em especial, nos termos dos artigos 37, I, in fine, e 77 a 79 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP nº 
30, de 19 de maio de 2008; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/PGE nº 01, de 9 de setembro de 2019; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução Conjunta PRE-RS/PGJ-RS nº 1, de 13 de novembro de 2019; 
CONSIDERANDO, ainda, a indicação contida no Ofício Gab. nº 161/2020, de 29 de maio de 2020, recebida da Procuradoria-Geral 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resolve 
Art. 1º DESIGNAR a Promotora de Justiça ADALGISA WIEDMAMN CHAVES para atuar nos autos da Notícia de Fato nº 

01217.000.168/2020, que tramita na Promotoria de Justiça com atribuições junto à 113.ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, no período de 21 de maio de 
2020 a 30 de novembro de 2021, face suspeição do titular. 

Art. 2º Não será permitida, em qualquer hipótese, a percepção cumulativa de gratificação eleitoral (Resolução CNMP 30/2008, art. 
2º). 

Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Art. 4º Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmº Sr. Procurador-Geral de Justiça e o Exmº Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. 
Publique-se. 

 
FÁBIO NESI VENZON 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00017250-2020| 

PORTARIA Nº 5, DE 18 DE JUNHO DE 2020 
 

Referência: Procedimento Preparatório n.º 1.11.000.001190/2019-61 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6.º, VII, da Lei Complementar 
n.° 75, de 20 de maio de 1993, e 

Considerando a tramitação nesta Procuradoria da República em Alagoas do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado em 
virtude de representação que notícia suposto descumprimento pela Caixa Econômica Federal, ao utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço para financiar obras sem atender as Resoluções do Conselho Curador do FGTS nº 688, 735 e 838, de 13 de maio de 2012, de 11 de dezembro de 
2013 e de 21 de março de 2017, respectivamente. 

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

Considerando a complexidade do feito, que possivelmente a instrução não se encerrará no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem 
como que não existem elementos suficientes neste momento para a adoção das providências elencadas nos incisos do I, III e IV do art. 4º da Resolução 
n° 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução n.º 106, do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

DETERMINA: 
1) a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.11.000.001190/2019-61 em Inquérito Civil para apuração dos fatos acima referidos, 

mantendo-se o número de autuação originário; 
2) nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Bruno Luís Farias Rizzo, matrícula 24203, ocupante do cargo 

de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar 
como Secretário, em cujas ausências será substituído por qualquer servidor em exercício no 7º Ofício da Procuradoria da República em Alagoas; 

3) após os registros de praxe, a comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme 
disposto no art. 6º da Resolução n° 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação 
desta Portaria no Diário Oficial da União e no portal do Ministério Público Federal; 

4) cumpra-se o já determinado em despacho; 
5) afixar cópia desta portaria no local de costume, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Cumpra-se. 

 
ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00037747-2020| 

PORTARIA Nº 8, DE 17 DE JUNHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 
da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da 
Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.23.000.001138/2018-11 foi declinado pela Procuradoria da República no Pará, 
encaminhando cópia do processo administrativo disciplinar n. 16307.720011/2016-71, instaurado em face da servidora aposentada Marli Hissae Kiyoku. 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: “Apurar as informações constantes na 
cópia encaminhada do PAD n. 16307.720011/2016-71, instaurado em face da servidora aposentada, Auditora Fiscal Marli Hissae Kiyoku, em razão de 
suposta remessa ilícita de capitais ao exterior, com ciência do fato pela administração ainda no de 2006”. 

À COJUD, para autuar esta portaria no início do procedimento e efetuar a sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da Resolução 
nº 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO. 

À Secretaria, para cumprir as diligências consignadas no despacho que determinou a instauração do procedimento. 
 

JOSÉ GLADSTON VIANA CORREIA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00037902-2020| 
PORTARIA N° 12, DE 30 DE JUNHO DE 2020 

 
Converte em Inquérito Civil. 
 

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

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 
129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 
de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União 
(art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20.5.93); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 
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Considerando a representação PR-AM-00053392/2019, noticiando fatos que consubstanciam o Procedimento Preparatório n.º 
1.13.000.002916/2019-17; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.13.000.002916/2019-17 em Inquérito Civil – IC, segundo o disposto na 
Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), tendo por objeto apurar irregularidades noticiadas 
na representação, supostamente cometidas no âmbito do COREN/AM, quais sejam: (i) a contratação de familiares e amigos do presidente do Conselho 
como assessores; (ii) excessivos gastos com diárias e passagens sem necessidade; (iii) gastos vultosos com projeto de nova sede; e (iv) registro irregular 
de pessoa que não tem formação de Auxiliar de Enfermagem 

Para isso, determino: 
I - Encaminhe-se à COJUD, para registro e publicação; 
II - Proceda-se a análise das informações juntadas recentemente ao Procedimento. 

 
ARMANDO CÉSAR MARQUES DE CASTRO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00037748-2020| 
PORTARIA Nº 24, DE 30 DE JUNHO DE 2020 

 
PP nº 1.13.000.000437/2020-91 
 

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

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 
129, III, da CF e art. 1.º, IV, da Lei nº 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para a 
defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público 
da União (art. 6º, VII, “b”, da LC nº 75/93); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, CF; art. 8.º, II, LC nº 75/93); 

Considerando o apurado nos supra referidos autos e a necessidade de realização de diligências para sua apuração; 
RESOLVE converter o presente procedimento em Inquérito Civil com a finalidade de “apurar a regularidade da execução do 

Convênio PAC2 3621/2012 celebrado pela Prefeitura Municipal de Pauini/AM com o FNDE”. 
Cumpra-se o despacho exarado nos autos nesta data. 

 
THIAGO AUGUSTO BUENO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004658-2020| 

PORTARIA N° 8, DE 29 DE JUNHO DE 2020 
 

 Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000299/2019-10 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela Procuradora da República que esta subscreve, com fundamento nos artigos 
127 e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º, incisos I e III, 6º, incisos VII, alínea "b", e XIV, alínea 
"g", e 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

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

CONSIDERANDO a notícia de supostas irregularidades no procedimento licitatório Tomada de Preços n. 001-2019, realizado no 
município de Novo Triunfo/BA, que gerou a contratação da empresa SAEC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME (CNPJ nº 18.814.362/0001-81), 
tendo em vista a notícia de que esta supostamente pertenceria ao atual secretário de finanças do município, José Messias Matos Reis; 

CONSIDERANDO que o certame em referência objetivou a contratação de empresa para executar reformas nas escolas da sede e 
povoados do município de Novo Triunfo/BA, Carlos Santana, Maria Simões, Pedro Macário, Dona Jove, Santa Luzia, Joaquim Climaco e José Inácio; 

CONSIDERANDO que, de acordo com informações do sistema SIGA TCM/BA, os recursos que patrocinaram esta contratação são 
provenientes das Transferências FUNDEB, bem como das receitas resultantes das transferências constitucionais – 25% Educação; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados, se comprovada a autoria, materialidade e elemento subjetivo, podem ser enquadrados como 
atos de improbidade, nos termos da Lei 8.429/92; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações; 
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como artigo 6º, VII, alínea "b" e artigo 7º, inciso I da 

LC 75/93, converter o Procedimento Preparatórioo em epígrafe em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 
a) Registre-se o presente procedimento como Inquérito Civil, nos seguintes termos: ASSUNTO: "Apurar supostas irregularidades no 

procedimento licitatório Tomada de Preços n. 001-2019, realizado no município de Novo Triunfo/BA, que gerou a contratação da empresa SAEC 
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SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME (CNPJ nº 18.814.362/0001-81), no valor de R$ 370.667,32, tendo em vista a notícia de que esta supostamente 
pertenceria ao atual secretário de finanças do Município, José Messias Matos Reis (CPF nº 161.319.768-30)"; 

TEMA: Combate à corrupção 
CÂMARA:  5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
b) Publique-se. Registre-se. 

 
LUDMILLA VIEIRA DE SOUZA MOTA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00043795-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório n° 1.14.000.001020/2020-17. 
 

Trata-se de procedimento preparatório com o seguinte objeto: "coleta regular e legal de elementos acerca de suposta fraude praticada 
por candidatos no concurso promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), pelo Edital nº 03/2019, os quais teriam sido 
classificados pela comissão de heteroidentificação como negros, sem preencherem os requisitos estipulados pela Lei nº 12.990/14". 

Cuida-se de concurso público de âmbito geral, no qual foram previstas vagas em diversas localidades do território nacional. 
De acordo com o representante, "diante do contexto de pandemia, foi cancelada a etapa presencial do Procedimento de 

Heteroidentificação (Negros).  Também foi alterado o método para realização do procedimento, transformando-o em virtual a partir do envio eletrônico 
de fotos e vídeo dos candidatos", fato que, na visão do representante, poderia redundar em fraude por meio de adulteração de imagens, por exemplo. 

O representante anexou cópia de imagens de cinco candidatos, aparentemente extraídas de suas redes sociais, que, na sua visão, não 
possuem características fenotípicas aptas a enquadrá-los na lei de cotas. 

Nesse contexto, foram anexadas fotografias dos candidatos YWRY FRANCISCO SANTOS VASCONCELOS e ISABELA 
MENDES KUNZ, ambos aprovados para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG, SIBELE NAIARA FERREIRA 
GERMANO, aprovada para Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas - HUGV-UFAM, TEREZA CRISTINA 
ARAUJO SILVA, aprovada para a Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia - MCO-UFBA e, por fim, JESSICA GONZAGA 
DA SILVA MELO, aprovada para o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas - HUPAA-UFAL. 

Instada a se pronunciar a respeito do assunto, a EBSERH encaminhou resposta por meio do Ofício - SEI nº 240/2020/APDGP/DGP-
EBSERH, encaminhando cópia das informações prestadas pelo IBFC, empresa organizadora do certame. 

O IBFC, por seu turno, esclareceu que em razão da pandemia do novo coronavírus, foram estabelecidos novos critérios para a 
execução da etapa referente ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros/pardos, conforme o "EDITAL 
Nº 38 - EBSERH - ÁREAS ADMINISTRATIVA, ASSISTENCIAL E MÉDICA, DE 18 DE MARÇO DE 2020 NOVOS MÉTODOS PARA 
COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO (NEGROS)". 

Aduziu que o instituto "se ateve a normativa 04/2018 do Ministério do Planejamento, especialmente no que concerne aos critérios 
para deferimento ou indeferimento dos candidatos em relação ao fenótipo preto ou pardo conforme categorias do IBGE. E, conforme explicitado no 
Edital que a Empresa criou padrões de envio dos documentos (RG, documento de autodeclaração, fotos e vídeos) que pudessem inibir possíveis estratégias 
de burlar a real imagem dos candidatos/as em relação aos seus fenótipos" e que "o deferimento ou indeferimento dos candidatos/as basearam-se 
unicamente na análise visual nos documentos oficiais enviados pelos candidatos/as durante aquele certame que, em função da Pandemia necessitou ser 
de forma telepresencial conforme prevista pela Orientação Normativa do Ministério do Planejamento (04/2018)". 

Esclareceu, ainda, que "os membros de banca, após rigorosa observação de todos documentos conforme Edital e análise por cinco 
pessoas (5 membros) identificaram que os referidos candidatos apresentam sim traços fenotípicos de pessoas negras (pretas ou pardas) conforme 
legislação assegura". 

Acerca dos candidatos, o IBFC colacionou as fotografias enviadas pelos candidatos e dos respectivos documentos de identificação. 
É o relato do essencial. 
Inicialmente, convém assentar que, diferentemente do que consta na representação, a fotografia da candidata TEREZA CRISTINA 

ARAUJO SILVA não corresponde àquela trazida pelo representante, consoante demonstrou o IBFC em sua resposta. 
Conforme os esclarecimentos apresentados pela EBSERH e IBFC, reputa-se razoável que a etapa de heteroidentificação fosse 

realizada de forma não presencial em decorrência da pandemia do coronavírus. Com efeito, a pandemia impôs uma série de limitações à sociedade de 
modo geral e à liberdade dos indivíduos com o objetivo de evitar um descontrole no contágio da doença e, consequentemente, que acarretasse um colapso 
nos sistemas de saúde nos municípios afetados. Nada obstante, foram adotados diversos critérios nas exigências das fotografias e vídeos a serem 
apresentados pelos candidatos, de maneira que, nesse ponto, não se vislumbram irregularidades. 

Ademais, a Comissão de Heteroidentificação complementar à autodeclaração é meio idôneo para a aferição da política de cotas 
raciais, não havendo nos autos elementos que indiquem que a referida comissão tenha praticado qualquer ilegalidade no procedimento de aferição 
fenotípica. A questão suscitada já foi devidamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião da ADC 41/DF, por meio da qual fixou-se o 
entendimento que, admite-se a heteroidentificação complementar à autodeclaração, passando esta última a ter presunção relativa de veracidade. 

Por fim, apesar da aparente discrepância entre as fotos apresentadas pelos candidatos e aquelas constantes de suas redes sociais, cujas 
fotografias são escolhidas para representar um momento em que, na maioria das vezes, as pessoas se dedicam com mais afinco à sua apresentação, não 
foram vislumbrados indícios de fraude cometida pelos candidatos. 

Nada obstante, fica aberta a possibilidade de exclusão dos candidatos, ou mesmo de anulação de sua admissão, caso fique demonstrada 
a sua evidente má-fé em regular processo administrativo, conduzido sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, nos estritos termos do art. 2º, parágrafo 
único, da Lei nº 12.990/2014, ressaltando que cada candidato encontra-se vinculado a unidades hospitalares diferentes, localizadas em diversos Estados 
da Federação. 

Assim, conclui-se que não há fundamento para a adoção de medidas judiciais e/ou extrajudiciais no caso, razão pela qual o Ministério 
Público Federal, por meio do procurador da República subscritor, promove o seu arquivamento com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 7.347/85. 

Encaminhe-se ao representante cópia da presente promoção de arquivamento, 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 
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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. 

Se o representante não for localizado, 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 pessoal, remetam-se os autos à 1ª CCR, para o necessário exame desta 
promoção, conforme o 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, 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 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00002450-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 
Procedimento Administrativo de Acompanhamento nº 1.14.010.000030/2020-16 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor da presente, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e 
artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda, 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos 
e de relevância pública, assim como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, a teor do disposto no art. 6°, XX, da Lei 
Complementar n.° 75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 
129, II e III); 

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 
dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 
publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar nº 131, de 27.05.2009 
(Lei da Transparência), dispõem sobre mecanismos de acesso à informação e controle social; 

CONSIDERANDO que a educação, como direito de todos e dever do Estado e da família, deverá ser promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade (CF/88, art. 205); 

CONSIDERANDO que a educação é delegação do serviço publico, através do Ministério da Educação; 
CONSIDERANDO a instauração de Inquérito Civil Público para apurar a suposta falta de transparência na convocação de aprovados 

no vestibular do curso de Medicina Faculdade Pitágoras de Eunápolis/BA, Edital 05/2019; 
CONSIDERANDO a falha na prestação do fornecimento de informações ao apresentar a classificação dos candidatos aprovados no 

vestibular; 
CONSIDERANDO que este processo seletivo utilizou das notas de ENEM para avaliação de entrada dos alunos no curso de Medicina, 

entretanto, não publicou as notas do referido exame as quais ensejaram a classificação final; 
CONSIDERANDO que a omissão infringe o acesso à informação dos candidatos do processo seletivo e da sociedade como um todo. 
Resolve: 
RECOMENDAR a Faculdade Pitágoras, na pessoa de seu representante legal no município de Eunápolis que, nos processos 

seletivos/vestibulares com edital lançado após o recebimento da presente, e, nos quais sejam utilizadas notas do ENEM como critério de avaliação e 
classificação, seja dada ampla publicidade a referida pontuação. 

Oportunamente, requisito, no prazo de 10 dias, manifestação acerca do acatamento à presente recomendação. 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, adverte, ainda, que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora seu destinatário 

quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar no manejo de todas as medidas administrativas e 
ações judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes e que poderão, ainda, vir a ser responsabilizados por eventuais 
prejuízos. 

Por fim, encaminhe-se cópia desta recomendação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e à assessoria de imprensa da 
PR/BA para publicação no sítio eletrônico, em cumprimento ao art. 16 da Resolução n.º 87/06 do CSMPF. 

 
FERNANDO ZELADA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00002451-2020| 
RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 18 DE JULHO DE 2019 

 
ICP nº 1.14.010.000157/2019-93. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor da presente, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal de 1988, artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e 
artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda, 
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CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos 
e de relevância pública, assim como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, a teor do disposto no art. 6°, XX, da Lei 
Complementar n° 75/93; 

CONSIDERANDO a função institucional de promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção dos direitos e interesses 
coletivos, especialmente comunidades indígenas (LC nº 75/93, art. 5º, II, 'e'), bem como, dos interesses sociais, coletivos e difusos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que o direito a energia elétrica já é doutrinariamente reconhecido como indispensável para a garantia do mínimo 
existencial e que sua importância o está elevando à categoria de direito social, a teor da PEC nº 44/2017; 

CONSIDERANDO que esse direito também deve ser estendido aos indígenas, através da implantação da infraestrutura comunitária 
adequada; 

CONSIDERANDO a notícia de que houve a interrupção das obras do Programa Luz para Todos (Projeto X0719814), na Aldeia 
Pataxó Aratikum, município de Santa Cruz Cabrália/BA, devido ao conflito possessório que envolve a área reivindicada; 

CONSIDERANDO que o TRF 1ª Região, nos autos do Processo nº 0000473-57.2015.4.01.3310, reformou a sentença recorrida, 
julgando improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, de modo que os indígenas continuam em posse da área; 

CONSIDERANDO que a área em referência seria tradicionalmente ocupada por silvícolas, encontrando-se, inclusive, em processo 
de regularização fundiária, para fins de futura demarcação de reserva indígena, a qual, uma vez homologada, tornaria inválidos quaisquer títulos dominiais 
sobre ela incidentes, conforme assim já decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal; 

CONSIDERANDO que os direitos dos indígenas sobre as terras ocupadas têm caráter originário, ou seja, independem de qualquer 
título anterior, decorrendo apenas da condição de indígena; 

CONSIDERANDO os ensinamentos de José Afonso da Silva, no sentido de que “os dispositivos constitucionais sobre a relação dos 
índios com suas terras e o reconhecimento de seus direitos originários sobre elas nada mais fizeram do que consagrar e consolidar o indigenato...”; 

CONSIDERANDO que “o indigenato não se confunde com a ocupação, com a mera posse. O indigenato é fonte primária e congênita 
da posse territorial; é um direito congênito, enquanto a ocupação é título adquirido” por meio de procedimentos meramente formais instituídos pelo poder 
público, v.g., Decreto nº 1.775/96; 

CONSIDERANDO que são nulos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse sobre terras tradicionalmente 
ocupadas por indígenas (art. 231, §6º, CF c/c art.18, da Lei nº 6.001/73); 

CONSIDERANDO que o STF decidiu que não há direito adquirido à ocupação de terras indígenas, nem ao esbulho ou turbação 
destas, os quais não se legitimam com títulos de propriedade, ainda que emitidos por cartório, conforme julgado abaixo transcrito: 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TÍTULOS DE PROPRIEDADE INCIDENTES SOBRE A ÁREA INDÍGENA. NULIDADE. Ação 
declaratória de nulidade de títulos de propriedades de imóveis rurais, concedidos pelo governo do Estado de Minas Gerais e incidentes sobre área indígena 
imemorialmente ocupada pelos índios Krenak e outros grupos. Procedência do pedido. (STF. Tribunal Pleno. ACO nº 323. Rel. Min. Francisco Rezek, 
J. 14.10.93, p. 08.04.94. Decisão unânime); 

CONSIDERANDO que a terra indígena é um bem público federal que tem um gravame constitucional de uso, já que a União não 
pode dar outra destinação além da utilização pelos próprios índios, de modo que essa propriedade vinculada se destina a garantir aos índios o exercício 
dos direitos que lhes foram reconhecidos constitucionalmente; 

Resolve: 
RECOMENDAR à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA que retome, no prazo máximo de trinta dias, as obras 

do Programa Luz para Todos (Projeto X0719814), na Aldeia Pataxó Aratikum, município de Santa Cruz Cabrália/BA, tendo em vista a inexistência de 
óbice jurídico para a instalação da rede elétrica na referida aldeia. 

Por fim, requisita-se, no prazo de 10 (dez) dias, o envio de informações quanto ao acatamento da presente recomendação. 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, adverte, ainda, que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora seu destinatário 

quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar no manejo de todas as medidas administrativas e 
ações judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra os que se mantiverem inertes e que poderão, ainda, vir a ser responsabilizados por eventuais 
prejuízos ao meio ambiente. 

Encaminhe-se cópia desta recomendação à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e à assessoria de imprensa da PR/BA para 
publicação no sítio eletrônico, em cumprimento ao art. 16 da Resolução n.º 87/06 do CSMPF. 

 
FERNANDO ZELADA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00043561-2020| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MPF/MPBA Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
(Inquérito Civil nº 1.14.000.001139/2020-81) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DA BAHIA, por intermédio dos Promotores de Justiça signatários, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com amparo nos artigos 
127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da República, artigos 1º e 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/1993, e artigo 23 da Resolução nº. 
87/2007 do CSMPF, e ainda, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625//93 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, VI, da Constituição Federal, e art. 5º da Lei Complementar n. 75/73; 

CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição Federal, é função institucional 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 à sua garantia; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93 e art. 27, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 8.625\93); 
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CONSIDERANDO o quanto consta do Inquérito Civil Conjunto nº 1.14.000.001139/2020-81 instaurado pelo Ministério Público 
Federal e Ministério Público do Estado da Bahia para fiscalizar o Contrato nº 051/2020, firmado entre o governo do estado e o Instituto Nacional de 
Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) para a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no 
Hospital Espanhol; 

CONSIDERANDO que, já em uma análise inicial, foram constatadas, pela Controladoria-Geral da União, irregularidades no Contrato 
nº 051/2020, conforme item 2.4 da Nota Técnica nº 13/2020/CGU-REGIONAL/BA, que transcrevemos abaixo: 

“2.4 - Sobrepreço de R$ 478.325,85 na proposta comercial do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), formalizada para 
gestão, operacionalização e execução das ações e dos serviços de saúde no Hospital Espanhol. 

O Estado da Bahia, por meio de sua Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), publicou processo simplificado para contratação de 
Organização Social (OS) visando a gestão, operacionalização e execução de ações de serviços de saúde no Hospital Espanhol. 

Para tanto, realizou a Dispensa Pública nº 012/2020, resultando na escolha, mediante seleção pública simplificada, do Instituto 
Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e conseguinte assinatura do Contrato de Gestão Emergencial nº 051/2020, em 01.04.2020, cujo valor mensal 
correspondeu a 4.980.439,15 (Global de 29.882.634,90), com prazo de duração correspondente a 180 dias. 

A área técnica da SESAB, objetivando orientar a elaboração das propostas comerciais por parte dos potenciais interessados, formulou, 
por meio do Anexo I – Modelo de Planilha de Custos, parte integrante do Termo de Referência, a estrutura de composição de Custos com Pessoal nos 
seguintes itens. 

 

 
 
Fonte: fl. 63 do Processo SEI nº 019.12460.2020.0029945-64 
 
Constava do referido Termo de Referência, nota explicativa determinando a especificação das alíquotas de encargos sociais, 

trabalhistas e benefícios, consoante se expressa abaixo. 
 

 
 
Em seguida, à fl. 64, no Anexo I A – Composição dos Encargos Sociais e dos Impostos/Taxas/Contribuições e respectivas base de 

cálculo (%), a SESAB determinou que a proponente especificasse os encargos sociais, impostos, taxas e contribuições, a respectiva base de cálculo e a 
sua alíquota, informando que as entidades beneficentes de assistência social, certificados com base na Lei Federal nº 12.101/2009, deveriam excluir a 
cota patronal do INSS, sob pena de invalidação da proposta e consequente desclassificação. 
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Ocorre que entidades portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) – Lei Federal nº 12.101/2009 
–, além de possuírem imunidade à incidência das contribuições socais previstas nos arts. 22 e 23, da Lei Federal nº 8.212/1991, também estão isentas da 
contribuição ao Serviço Social da Indústria (SESI); ao Serviço Social do Comércio (SESC); ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA); ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e ao Salário-Educação, consoante dispõe o §5º, art. 3º, da Lei 
11.457/2007 (Vide §5, IV, do art. 109 – C da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, e seu Anexo 

II). 
Além disso, são imunes à incidência do PIS/Pasep, seja sobre o faturamento, seja sobre a folha de pessoal, conforme entendimento 

esboçado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) nº 636.941/Rio Grande do Sul. 
Inclusive, há manifestação da Receita Federal do Brasil, por meio da Divisão de Tributação das Superintendências Regionais da 

Receita Federal do Brasil (Disid), baseado no referido julgado, materializado na Solução de Consulta nº 4.041 – SRRF04/Disit, de 11.12.2019, concluindo 
nos seguintes termos. 

Essa falha no Termo de Referência do Edital, repercutiu na proposta da entidade vencedora do processo simplificado de contratação, 
posto o INTS – entidade portadora de CEBAS, consoante Portaria nº 534, de 26.04.2019 – ter contemplado em sua planilha de composição de custos 
com pessoal celetista, itens sobre os quais recaem imunidade ou isenção, conforme se explicou acima. 

Na planilha “Memória de Cálculo de Encargos Sociais/trabalhistas e Provisionamento”, fl. 372 do Processo SEI nº 
019.12460.2020.0029945-64, o Instituto previu percentual correspondente 41,40%, conforme se demonstra abaixo. 

 

 
 

 
 
Contudo, considerando o fato de o INTS ser portador do CEBAS, o percentual de encargos deveria corresponder a no máximo 32,31%, 

já que não há incidência de INSS patronal, SESI/SESC, INCRA, SEBRAE, Salário Educação, RAT/FAT e PIS. Neste sentido, frise-se que o INSAÚDE 
– umas das entidades que supostamente concorreram no certame – definiu, em sua proposta, o percentual de encargos em 31,44%, portanto, dentro do 
limite acima indicado. 

Na tabela abaixo, demonstra-se a diferença entre os percentuais da proposta do INTS e o valor que deveria constar para entidades 
detentoras do CEBAS. 

 
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS E PROVISIONAMENTOS 

 

ITEM  DESCRIÇÃO  PROPOSTA INTS  % PARA ENTIDADES COM CEBAS  

A.1  INSS PATRONAL  0,00%  0,00%  

A.2  FGTS  8,00%  8,00%  

A.3  SESI/SESC  1,50%  0,00%  

A.4  INCRA  0,20%  0,00%  

A.5  SEBRAE  0,30%  0,00%  

A.6  SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  0,00%  
A.7  RAT/FAT  2,00%  0,00%  

A.8  PIS  1,00%  0,00%  
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A.9  SUBTOTAL A  15,50%  8,00%  
    

B.1  13º SALÁRIO  8,33%  8,33%  

B.2  FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS  8,33%  8,33%  

B.3  AVISO PRÉVIO INDENIZADO  2,00%  2,00%  
B.4  AUXÍLIO DOENÇA  0,50%  0,50%  

B.5  ACIDENTE DE TRABALHO  0,50%  0,50%  
B.6  FALTAS LEGAIS  0,50%  0,50%  

B.7  LICENÇA PATERNIDADE  0,50%  0,50%   
SUBTOTAL B  20,66%  20,66%  

    

C.1  AVISO PRÉVIO TRABALHADO  0,50%  0,50%  

C.2  
INDENIZAÇÃO ADICIONAL  

0,50%  0,50%  
C.3  MULTA FGTS (40%)  0,50%  0,50%  

C.4  CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/MULTA  0,50%  0,50%   
SUBTOTAL C  2,00%  2,00%  

    

D.1  INCIDÊNCIA AXB  3,20%  1,65%  
 

SUBTOTAL D  3,20%  1,65%  
 

TOTAL  41,36%  32,31%  
 
Assim, comparando-se a proposta comercial do Instituto, especificamente em relação ao item de custo sob análise, com os percentuais 

que deveriam constar para entidades com CEBAS, demonstrado na planilha acima, encontra-se um sobrepreço nos encargos sociais/trabalhista e 
provisionamentos correspondente a R$478.325,85 para o período de duração do contrato (180 dias).  

 

ITEM PROPOSTA INTS CÁLCULO AUDITOR 

Salários  
 

5.285.368,50  5.285.368,50  

Encargos  
 

41,36%  32,31%  
  

2.186.028,41  1.707.702,56  
 

Sobrepreço  478.325,85  
 
CONSIDERANDO, em suma, que o INTS não poderia incorporar nos custos do contrato encargos referentes a INSS patronal, 

SESI/SESC, INCRA, SEBRAE, Salário Educação, RAT/FAT e PIS, pois, na qualidade de portadora de Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social (CEBAS) – Lei Federal nº 12.101/2009, é isenta de tais despesas; 

CONSIDERANDO, portanto, que o Contrato nº 051/2020 incorporou pagamentos por despesas que não são devidas pela contratada 
e que foram irregularmente incluídas nos custos operacionais do serviço, acarretando um sobrepreço de R$ 478.325,85; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública tem o poder dever de rever os seus atos, anulando-os quando eivados de vícios, na 
forma da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal 

CONSIDERANDO, no entanto, que o contrato em apreço se encontra em execução, de forma que a irregularidade acima pontuada é 
passível de ser saneada administrativamente, mediante a redução do valor contratual; 

CONSIDERANDO que, em casos de vícios superáveis, o saneamento é medida que atende a imperativos de economicidade que 
regem a Administração Pública, sobretudo em casos de serviços de saúde emergenciais; 

CONSIDERANDO que a redução/exclusão dos valores indevidamente inseri-dos como custos operacionais, por meio de aditamento 
contratual, atenderia, in casu, ao interesse público de salvaguarda do patrimônio público, ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa e, ao 
mesmo tempo, manteria em funcionamento os serviços públicos de saúde prestados atualmente no Hospital Espanhol; 

CONSIDERANDO que a redução deste valor não acarreta nenhum impacto no equilíbrio econômico financeiro do contrato, pois se 
trata de quantia relacionada a custos operacionais inexistentes, a qual, portanto, não afeta a equação econômica pactuada; 

CONSIDERANDO que o pagamento indevido da quantia apontada como sobrepreço acarretaria o enriquecimento sem causa da 
entidade contratada, pois, repita-se, foram incluídos na proposta ao argumento de custear despesas que se revelaram inexistentes; 

CONSIDERANDO que, embora os contratos devam ser interpretados de forma a prestigiar a regra do pacta sunt servanda, a existência 
de condições aptas a gerar vantagem desproporcional e indevida para uma das partes autoriza a Administração Pública a rever unilateralmente o ajuste 
para dele extirpar os excessos provenientes de motivação viciada; 

CONSIDERANDO que eventual recusa do ente contratado (INTS) em anuir com a redução consensual de R$ 478.325,85 do valor 
total do Contrato nº 051/2020 não impede a Administração Pública de promover unilateralmente a correção do quantum devido, em atenção, inclusive, 
ao princípio da soberania do interesse público; 
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CONSIDERANDO que, em caso similar ao ora tratado, o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão nº 2007/2017 – 
Plenário, Processo nº 009.758/2009-3, reconheceu a possibilidade de a Administração Pública promover alterações unilaterais nos contratos 
administrativos, ainda que por fatores não pactuados e não previstos em lei, desde que haja demonstração de prejuízo ao erário ou violação do interesse 
público, conforme elucidativos excertos extraídos da análise técnica que embasou o aludido decisum e que abaixo transcrevemos com grifos nossos: 

“379. Recorre-se, ainda, ao entendimento de Hely Lopes Meirelles concernente à possibilidade de alteração unilateral pela 
Administração, no seguinte sentido: 

“Podem ser feitas ainda que não previstas expressamente em lei ou consignadas em cláusula contratual. Assim, nenhum particular, 
ao contratar com a Administração, adquire direito à imutabilidade do contrato ou à sua execução integral ou, ainda, às suas vantagens in specie, porque 
isto equivaleria a subordinar o interesse público ao interesse privado do contratado’. 

166. Todas as passagens acima são in totum aproveitáveis para o caso em apreço. Isso porque há evidente prejuízo para a Petrobras, 
“trazendo vantagens apenas para uma das partes”, com a vigência do Anexo XV contratual, já que o documento, entre outros equívocos técnicos, prevê 
o pagamento dos custos operativos (combustível, lubrificantes e manutenção) por equipamentos em que não se observa a incidência de tais ônus. 

167. De maneira mais clara: alega-se a certeza do direito e a segurança jurídica na manutenção das cláusulas inicialmente avençadas, 
em equilíbrio dos contratos; mas ignora-se que a mantença desses critérios seria provocar, sim, a certeza do “mau direito”. Não se mantém o equilíbrio 
de avenças ilícitas. Inexiste a segurança jurídica para cláusulas nulas. Vícios – quais sejam, dispositivos contratuais a viabilizar “sobrepagamentos” e 
enriquecimento sem causa – em afronta a valores basilares licitatórios e constitucionais, devem ser imediatamente corrigidas. É disso que se trata.” 

(…) 
195. No tópico que tratou do Equilíbrio Econômico-Financeiro afirmou-se o descabimento de qualquer alegação no sentido de se 

impor prejuízos ao consórcio, que, na verdade, passaria a perceber quantia compatível com os custos incorridos, de forma a manter justa, para ambos os 
lados, a avença pactuada. 

196. Entende-se, também, que a aplicação da metodologia apenas para contratos futuros implica, relativamente aos contratos vigentes, 
enriquecimento sem causa das contratadas, à custa dos cofres da estatal. 

197. Impende colocar que a única medida que até aqui agregou alguma segurança ao processo foi a postura cautelosa da Petrobras 
em suspender quaisquer pagamentos das verbas de chuvas até a definição no mérito por parte do TCU quanto à metodologia de ressarcimento. 

198. Adicionalmente, podem-se listar alguns princípios que se prestam a explicar com clareza a correção, quanto ao objetivo desta 
Corte, de pretender o saneamento já para os contratos em curso, no que tange a forma de ressarcimento. 

199. Cita-se a harmonização dos princípios ou concordância prática em que se buscam preservar os direitos fundamentais e valores 
constitucionais envolvidos. Também cabe mencionar o pacta sunt servanda, ponderado pelo jus cogens, no sentido de não se cumprirem cláusulas que 
firam preceitos da legislação cogente. Perante o enriquecimento ilícito antes citado, há que se assentar que esses princípios forçam o gestor à repactuação 
dos contratos, propiciando a prevalência do interesse público.” 

CONSIDERANDO que a redução do valor do Contrato nº 051/2020, seja esta realizada de forma consensual pelos contratantes ou 
de forma unilateral pela Administração Pública, deve gerar efeitos tanto sobre pagamentos futuros quanto sobre pagamentos porventura já realizados; 

RECOMENDAM, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93, e no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da 
Lei nº 8.625/93; 

a) ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia e ao Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública 
(INTS) que realizem aditamento consensual ao Contrato nº 051/2020 para exclusão do montante de R$ 478.325,85 (quatrocentos e setenta e oito mil 
trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) do valor total nele pactuado, sem redução do prazo, dos serviços ou das obrigações nele previstos; 

b) ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia e ao Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública 
(INTS) que realizem cálculo proporcional dos valores indevidos que já foram porventura adimplidos, para fins de glosa e ressarcimento ao erário mediante 
compensação em pagamentos futuros do mesmo Contrato nº 051/2020; 

c) ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia que, em caso de recusa do INTS em anuir com a redução consensual de R$ 478.325,85 
(quatrocentos e setenta e oito mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) do valor do Contrato nº 051/2020, promova a referida alteração 
contratual de forma unilateral, mediante o uso dos poderes deveres administrativos que lhe são conferidos por lei na qualidade de gestor público; 

d) ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia que, em caso de recusa do INTS em anuir com a redução consensual do valor do 
Contrato nº 051/2020, realize cálculo proporcional dos valores indevidos que já foram porventura adimplidos, para fins de glosa e ressarcimento ao erário 
mediante compensação em pagamentos futuros do mesmo Contrato nº 051/2020; 

Estabelece-se o prazo de 10 (dez) dias para que o Secretário de Saúde do Es-tado da Bahia e o INTS informem ao Ministério Público 
Federal e Ministério Público do Estado da Bahia sobre o acatamento ou não desta Recomendação, devendo informar no mesmo prazo as providências 
adotadas no sentido de fazê-la cumprir, juntando-se cópia da documentação pertinente. 

O decurso do lapso temporal acima consignado sem resposta será conside-rado como recusa o acatamento da presente recomendação. 
Em caso de não atendimento à presente recomendação, o Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado da Bahia adotarão 

as medidas legais e judiciais para correção da situação ilícita identificada, além de eventual responsabilização dos gestores envolvidos por eventual ato 
de improbidade administrativa decorrente da recusa, por omissão dolosa, no cumprimento das normas constitucionais e legais aplicáveis ao caso concreto. 

Encaminhe-se cópia da presente peça recomendatória à Egrégia 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
publicando-a no portal eletrônico da PR/BA, em conformidade com o art. 23, caput, da Resolução nº. 87/2010, do CSMPF. 

Encaminhe-se cópia da peça recomendatória para a Secretaria-Geral do Minis-tério Público do Estado da Bahia, para publicação no 
Diário da Justiça eletrônico. 

 
OVÍDIO MACHADO 

Procurador da República 
 

RITA TOURINHO 
Promotora de Justiça 

 
ADRIANO ASSIS 

LUCIANO GHIGNONE 
Promotores de Justiça 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00043629-2020| 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MPF/MPBA Nº 2, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
(Inquérito Civil nº 1.14.000.001139/2020-81) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DA BAHIA, por intermédio dos Promotores de Justiça signatários, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com amparo nos artigos 
127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da República, artigos 1º e 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/1993, e artigo 23 da Resolução nº. 
87/2007 do CSMPF, e ainda, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, VI, da Constituição Federal, e art. 5º da Lei Complementar n. 75/73; 

CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição Federal, é função institucional 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; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93 e art. 27, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 8.625\93); 

CONSIDERANDO o quanto consta do Inquérito Civil Conjunto nº 1.14.000.001139/2020-81 instaurado pelo Ministério Público 
Federal e Ministério Público do Estado da Bahia para fiscalizar o Contrato nº 051/2020, firmado entre o governo do estado e o Instituto Nacional de 
Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) para a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no 
Hospital Espanhol; 

CONSIDERANDO que o Contrato nº 051/2020 foi firmado após o procedimento Dispensa Emergencial nº 012/2020, cujo edital de 
chamamento público foi divulgado em 19.03.2020, prevendo inicialmente que a abertura das propostas ocorreria em 20.03.2020, às 9:00, isto é, no dia 
seguinte à publicação; 

CONSIDERANDO que o termo final para apresentação das propostas foi prorrogado para o dia 24.03.2020, as 9:00h da manhã, 
apenas 4 dias após a divulgação do termo de referência e dos detalhes da contratação; 

CONSIDERANDO que dos 4 dias disponibilizados aos interessados para elaboração de proposta, 2 deles não eram dias úteis, pois 
os dias 21.03.2020 e 22.03.2020 se tratavam de um sábado e domingo, respectivamente; 

CONSIDERANDO que, portanto, os interessados tiveram apenas 2 dias úteis para elaborar a proposta a ser enviada à Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia, período que se revela insuficiente para a formalização adequada de oferta que seria julgada não só por critérios de preço, mas 
também por critérios técnicos; 

CONSIDERANDO que o termo de referência que serviu de base para o procedimento de contratação estipulou, de plano, que a 
operacionalização das ações e serviços de saúde voltadas ao enfrentamento à COVID-19 a serem desenvolvidas no Hospital Espanhol se daria por meio 
de delegação a organização social, não sendo apresentado nenhum fundamento concreto a justificar a conveniência e a vantagem, sob a perspectiva do 
custo-efetividade, de ter-se elegido especificamente essa, dentre as diversas formas de execução direta e indireta de ações e serviços de saúde 
normativamente previstas; 

CONSIDERANDO, ademais, que o termo de referência integrante do edital da Dispensa Emergencial nº 012/2020 não continha 
detalhamento suficiente do objeto a ser contratado, faltando informações indispensáveis à elaboração da proposta de preços; 

CONSIDERANDO que, conforme constatado pela Controladoria-Geral da União na Nota Técnica nº 13/2020/CGU-
REGIONAL/BA, não havia no termo de referência elementos mínimos para se dimensionar os serviços administrativos de apoio, equipamentos exigidos 
e em que condições, entre outros itens essenciais para a elaboração da proposta de preço, verbis: 

“Entretanto, quanto às supracitadas atividades de apoio a cargo da futura contratada, não havia informações suficientes para que os 
interessados pudessem ter uma noção razoável da dimensão e custo das mesmas. Não consta do Termo de Referência a devida qualificação dos 
equipamentos existentes, mediante indicação da marca, características, tempo de uso, estado de conservação etc.; o detalhamento sobre a situação da 
estrutura predial, considerando que a unidade passou mais de 05 anos fechada. 

Não há, também, informações mínimas contemplando os serviços de limpeza, higienização e conservação, tais como, tipos de área 
(interna, externa etc.) e sua complexidade; bem como o serviço de vigilância e segurança patrimonial, como: postos, turno e jornada. Frise-se que se trata 
de itens relevantes do custo, que demandam informações mínimas para balizar a elaboração de uma proposta comercial” 

CONSIDERANDO que nem o edital de chamamento nem o contrato preveem expressamente o quantitativo mínimo de profissionais 
de saúde ou postos de trabalho necessários para compor cada equipe vinculada a um determinado número de leitos de UTI e Clínica, ficando ao alvedrio 
do contratado estabelecer tais quantitativos, 

CONSIDERANDO que a ausência de um quantitativo mínimo de profissionais de saúde ou postos de trabalho necessários para 
compor cada equipe vinculada a um determinado número de leitos de UTI e Clínica constitui elemento prejudicial à administração pública, pois dificulta 
sobremaneira a fiscalização do regular cumprimento da avença, sua economicidade e adequação aos preceitos técnicos normativos que regem os 
estabelecimentos de saúde pública; 

CONSIDERANDO que os aspectos acima mencionados contribuíram para um baixo interesse por parte das entidades capazes de 
assumir o serviço, o que acarretou concorrência ínfima, mesmo para padrões de uma dispensa emergencial; 

CONSIDERANDO que em razão do porte do contrato oferecido e da quantidade de organizações sociais em atuação no Estado da 
Bahia era de se esperar um número maior de interessados, o que não ocorreu provavelmente em razão dos elementos acima mencionados, quais sejam, 
período exíguo de tempo para elaborar proposta e informações insuficientes no termo de referência da Dispensa Emergencial; 

CONSIDERANDO que apenas 3 (três) entidades manifestaram interesse mediante apresentação de proposta comercial no prazo 
determinado; 

CONSIDERANDO que a pequena quantidade de interessados propiciou que o certame ocorresse entre interessados de pouca 
qualidade técnica comprovada, conforme se depreende da baixíssima pontuação recebida por todos os participantes na fase de avaliação técnica da 
Dispensa Emergencial; 
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CONSIDERANDO que na fase de julgamento dos aspectos técnicos do certame, o INTS obteve apenas 4,5 pontos dos 40 possíveis 
e os demais concorrentes obtiveram nota zero; 

CONSIDERANDO que, em razão da ausência de concorrentes minimamente abalizados, o INTS sagrou-se vencedor do certame, 
mesmo obtendo nota 4,5 em um total possível de 40 pontos; 

CONSIDERANDO que é questionável a delegação de relevantes serviços de saúde pública, em meio a grave crise sanitária derivada 
da pandemia de COVID-19, a uma entidade que recebera avaliação técnica bastante desfavorável na fase pré-contratual; 

CONSIDERANDO que a avaliação técnica desfavorável recebida pelo INTS durante a Dispensa Emergencial nº 12/2020 tem 
repercutido na qualidade do serviço prestado pela entidade na gestão da unidade, uma vez que em poucos meses de funcionamento já foram noticiados 
na imprensa graves erros de gestão, organização e execução do serviço por parte do instituto que gere o Hospital Espanhol; 

CONSIDERANDO que em 3 de junho tornou-se público que a gestão do Hospital Espanhol extraviou o corpo de paciente que faleceu 
na instituição, conforme veiculação na mídia: “https://www.bahianoticias.com.br/noticia/249310-espanhol-reconhece-falha-apos-familia-nao-encontrar-
corpo-de-mulher-que-morreu-por-covid-19.html”, que se transcreve no essencial: 

“Espanhol reconhece 'falha' após família não encontrar corpo de mulher que morreu por Covid-19 
O Hospital Espanhol, unidade reativada para o tratamento de pacientes com a Covid-19 em Salvador, reconheceu a "gravidade" da 

"falha" ocorrida no sistema de Liberação de Óbito, após um familiar da paciente Arlete Santos, que morreu por Covid-19, não identificar o corpo 
disponível para reconhecimento como o da mulher, na manhã desta segunda-feira (1).  A troca dos corpos só foi percebida depois de a família de Arlete 
ter realizado todos os trâmites burocráticos e acionar o serviço funerário para remoção do corpo. A suspeita é de que o corpo de Arlete foi liberado 
equivocadamente para outra família e já havia sido enterrado. 

Em nota, a diretoria do Espanhol afirmou que o fato já está sendo apurado e medidas sendo adotadas para que a ocorrência não se 
repita. Por meio da assessoria, a unidade hospitalar informou que “nos processos de rotinas hospitalares, existe um protocolo de Liberação de Óbito, onde 
o procedimento consiste na conferência da identificação do óbito do paciente, por meio da guia de sepultamento e das etiquetas que são fixadas, tanto no 
corpo do paciente, quanto na parte externa do saco envoltório que o guarda”. Acrescentou ainda que “as etiquetas são conferidas pelo serviço de segurança 
e também por um familiar do paciente que participa deste processo de reconhecimento do corpo”. 

CONSIDERANDO que, em 12 de junho, o filho de um paciente internado na instituição reclamou da dificuldade de obter informações 
sobre a situação de seu familiar, o que lhe levou a acreditar que seu pai tivesse falecido; 

CONSIDERANDO que, nesta oportunidade, o referido cidadão enfatizou descaso no atendimento à família dos pacientes e a 
necessidade de contratação de mais assistentes sociais, conforme divulgado em sítio de notícias:“https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/06/12/filho-
de-paciente-com-coronavirus-reclama-de-falta-de-acesso-a-boletim-do-hospital-espanhol-so-dao-informacao-quando-querem.ghtml”: 

CONSIDERANDO que no primeiro mês de funcionamento, a unidade hospitalar já havia registrado duas fugas de pacientes, 
conforme noticiado no link “https://www.metro1.com.br/noticias/bahia/91539,hospital-espanhol-ja-registrou-duas-fugas-de-pacientes-badaro-alerta-
para-falta-de-estrutura”; 

CONSIDERANDO que uma unidade de atendimento especializado em COVID-19 deve possuir, em razão dos riscos relacionados ao 
contágio da doença, rigoroso controle de acesso e saída; 

CONSIDERANDO que, dentro dessa expectativa, o registro de duas “fugas” no período de 30 dias de funcionamento revela a ausência 
de controles rigorosos e, portanto, deficiência na gestão e no serviço; 

CONSIDERANDO, ainda, que um paciente internado na unidade ateou fogo ao colchão de seu quarto e pulou pela janela do 4º andar 
do prédio, quebrando as pernas, conforme noticiado no sítio da própria Secretaria de Saúde (http://www.saude.ba.gov.br/2020/05/06/paciente-provoca-
principio-de-incendio-no-hospital-espanhol/”), o que também aponta para deficiências na gestão e organização do estabelecimento; 

CONSIDERANDO que em 22 de junho, família de paciente que veio a óbito no Hospital Espanhol reclamou que os pertences da 
pessoa falecida desapareceram, conforme se verifica no link “https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/06/22/filho-denuncia-sumico-de-pertences-
apos-morte-da-mae-no-hospital-espanhol-constrangimento.ghtml” 

CONSIDERANDO que, em todos os casos acima, a gestão do Hospital Espanhol cingiu-se a emitir nota lamentando o ocorrido e 
prometendo apurar os fatos, sem apresentar justificativa plausível para tantos eventos indesejados e tantos erros administrativos no curto espaço de tempo; 

CONSIDERANDO que em vistoria realizada em 22 de maio pelo Comitê de Enfermagem para Enfrentamento da Covid-19 na Bahia, 
a entidade coletou as seguintes reclamações: 

“Nessa inspeção na UTI os trabalhadores realizaram as seguintes denúncias: •Sobrecarga de trabalho diante do dimensionamento 
insuficiente da equipe de enfermagem; •Excessivo número e dobras de serviço  (grande número de faltas de trabalhadores e abandonos de serviço – 
profissionais vão para o descanso e não retornam ao trabalho depois do mesmo); •Ausência de treinamento antes do ingresso no serviço; •Ausência  de  
protocolos  assistenciais para  orientar  os  procedimentos  de assistência,  o  que  gera  dúvidas  quanto  às  atribuições  de  cada  profissional na execução 
das ações e não permite a possibilidade de consulta para saná-las; •Técnicos de enfermagem relataram contrato de trabalho com carga horária de 40h 
semanais superior às 36h acordadas em convenção coletiva;•Ausência de supervisão da equipe de enfermagem (do  cumprimento  das atividades pelos 
trabalhadores e qualidade da assistência); •Inexistência de materiais de higiene adequados para realização dos cuidados dos pacientes;•Inadequação da 
qualidade e disponibilização de EPIs (dificuldade de acesso a máscaras cirúrgicas; orientação  para  uso  de  um  mesmo avental na assistência a pacientes 
diferentes; qualidade das máscaras N95)” 

CONSIDERANDO que dentre as reclamações acima listadas, são especialmente relevantes aquelas relacionadas à ausência de 
treinamento do pessoal contratado e à ausência de protocolos sobre as atribuições de cada profissional, que revelam indícios de falhas gerenciais e 
administrativas; 

CONSIDERANDO que também na vistoria realizada pelo Comitê de Enfermagem para Enfrentamento da Covid-19 na Bahia 
verificou-se que a equipe encontrada no local era inferior ao informado pela entidade gestora, conforme excerto do relatório produzido pelo órgão, verbis: 

“Nas Unidades de internação foi informado o quantitativo de 1 enfermeira por turno de trabalho de  12h  e 3 técnicas  de  enfermagem  
no  período  diurno  e 2 no noturno. Na UTI foi informado o quantitativo de 1 enfermeira para cada 10 leitos por turno de trabalho de 12h e 1 técnica de 
enfermagem para cada 2 pacientes por turno de trabalho de 12h. Ao longo da realização da inspeção nas unidades de internação não verificamos problemas 
quanto à distribuição, mas na UTI de 25 leitos encontramos apenas 2 enfermeiros e 7 técnicos de enfermagem, configurando, portanto, distribuição de 
profissionais de enfermagem inferior ao que havia sido informado pela gestora.” 

CONSIDERANDO que os fatos acima narrados, quais sejam, pontuação baixa na fase de julgamento técnico do procedimento de 
dispensa, graves erros de gestão, atendimento ruim aos familiares, ausência de treinamento e protocolo de atribuições dos funcionários e indícios de 
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subdimensionamento das equipes de UTI, caracterizam sinais de insuficiente capacidade técnica do INTS para gerir um estabelecimento de saúde desse 
porte e nas condições atuais; 

CONSIDERANDO, ainda, que diversos outros modelos de gestão de unidades de saúde sequer foram considerados quando da escolha 
sobre o tipo de contrato a ser firmado por meio da Dispensa Emergencial nº 12/2020, não havendo registro de análise e justificativa para a escolha do 
modelo efetivamente executado;  

CONSIDERANDO que, diante dos dados estatísticos sobre a proliferação do COVID-19 no município de Salvador/BA, é provável 
que a unidade hospitalar em apreço continue em funcionamento após o termo final do Contrato nº 051/2020 (180 dias – 3 de outubro de 2020); 

CONSIDERANDO que diante dos vícios na Dispensa Emergencial nº 012/2020, da baixa qualificação técnica do instituto contratado 
e dos graves problemas administrativos amplamente noticiados na imprensa local, não se afigura razoável a prorrogação do contrato em apreço mediante 
mero aditamento; 

CONSIDERANDO outrossim, que existe tempo hábil para a realização de regular procedimento licitatório para contratação de 
serviços de gestão e operacionalização do Hospital Espanhol para período posterior a 3 de outubro de 2020, caso seja iniciado seu planejamento desde 
já; 

CONSIDERANDO que, a fim de evitar a repetição dos problemas ora noticiados, nesse novo procedimento licitatório devem ser 
previamente consideradas e analisadas as diversas modalidades de execução de serviços de saúde estabelecidas na Constituição Federal e previstas no 
ordenamento jurídico, bem como deve ser elaborado termo de referência detalhado, no qual conste, inclusive, o quantitativo mínimo de postos de trabalho 
exigido para cada equipe de profissionais de saúde e não apenas as especialidades exigidas; 

RECOMENDAM, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93, e do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 
8.625/93, ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia: 

a) que não prorrogue o prazo de vigência do Contrato nº 051/2020, em razão dos vícios identificados na Dispensa Emergencial nº 
012/2020, da baixa qualificação técnica do instituto contratado e dos graves problemas administrativos amplamente noticiados na imprensa local; 

b) que diante da provável necessidade de se manter em funcionamento o Hospital Espanhol após o termo final do Contrato nº 
051/2020, determine o início dos procedimentos necessários à execução direta das correspondentes ações e serviços de saúde ou, caso se opte pela sua 
delegação, a realização de regular licitação; 

c) que se for considerada a possibilidade de delegação, sejam antecipadamente consideradas e analisadas as diferentes formas de 
delegação da gestão hospitalar, a fim de se estabelecer qual a que melhor atende ao interesse público, e 

d) determine, para esse novo procedimento licitatório, a elaboração de termo de referência detalhado, constando informações 
suficientes para que os interessados possam ter amplo conhecimento da dimensão e custo do serviço a ser prestado, incluindo o quantitativo mínimo de 
postos de trabalho exigidos para cada equipe de profissionais de saúde e não apenas as especialidades exigidas. 

Estabelece-se o prazo de 10 (dez) dias para que o Secretário de Saúde do Estado da Bahia informe ao Ministério Público Federal e 
Ministério Público do Estado da Bahia sobre o acatamento ou não desta Recomendação, devendo informar no mesmo prazo as providências adotadas no 
sentido de fazê-la cumprir, juntando-se cópia da documentação pertinente. 

O decurso do lapso temporal acima consignado sem resposta será considerado como recusa o acatamento da presente recomendação. 
Em caso de não atendimento à presente recomendação, o Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado da Bahia adotarão 

as medidas legais e judiciais para correção da situação ilícita identificada, no cumprimento das normas constitucionais e legais aplicáveis ao caso concreto. 
Encaminhe-se cópia da presente peça recomendatória à Egrégia 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

publicando-a no portal eletrônico da PR/BA, em conformidade com o art. 23, caput, da Resolução nº. 87/2010, do CSMPF. 
Encaminhe-se cópia da peça recomendatória para a Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia, para publicação no 

Diário da Justiça eletrônico. 
 

OVÍDIO AMOEDO MACHADO 
Procurador da República  

 
RITA TOURINHO 

Promotora de Justiça 
 

ADRIANO ASSIS 
LUCIANO GHIGNONE 

Promotores de Justiça 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00004552-2020| 

PORTARIA Nº 13, DE 30 DE JUNHO DE 2020 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
d) o trâmite da Notícia de Fato nº 1.15.003.000131/2020-31, a qual passará a ter os seguintes dados: 
Objeto: Trata-se de procedimento originado a partir de representação de RONALD BARRETO DE MENEZES, proprietário da 

empresa KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.228.290/0001-74), noticiando inadimplemento, pela Prefeitura de 
Jijoca de Jericoacoara, quanto ao pagamento da contratação oriunda do Pregão Presencial nº 2019.12.12.01PP, apesar da entrega do gerador de energia 
licitado. 
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RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de delimitar, em toda sua extensão, os fatos narrados. 
Determino o cumprimento urgente das diligências indicadas no Despacho nº 1269/2020. 
Após, voltem os autos conclusos. 

 
JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00004553-2020| 
PORTARIA Nº 14, DE 30 DE JUNHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
d) o trâmite da Notícia de Fato nº 1.15.003.000134/2020-74, a qual passará a ter os seguintes dados: 
Objeto: Trata-se de procedimento originado a partir de representações formuladas por alunos de Curso de Mestrado mantido na 

Cidade de Sobral/CE pela UNIFUTURO – FACULDADES INTEGRADAS DO BRASIL EIRELI, em parceria com a FLORIDA CHRYSTIAN 
UNIVERSITY – FCU, questionando sobre a validade do curso. 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de delimitar, em toda sua extensão, os fatos narrados. 
Determino o cumprimento das diligências indicadas no Despacho nº 1271/2020. 
Após, voltem os autos conclusos. 

 
JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00017592-2020| 

PORTARIA Nº 41, DE 25 DE JUNHO DE 2020 
 

Notícia de Fato n. 1.21.000.001050/2020-81. 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República e na Lei Complementar n. 75/93, 
bem como o previsto na Lei n. 7.347/85 e na Lei n. 8.429/92; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução n. 87/2010 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que tramita, neste 2º Ofício, a Notícia de Fato n. 1.21.000.001050/2020-81, autuada a partir da Representação 
PR-MS-00017196/2020, a qual relata possíveis ilegalidades no âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS); 

CONSIDERANDO que, conforme as informações obtidas, há indícios de que servidores vinculados à Pró-Reitoria de Administração 
do IFMS concorreram para dispensas ilícitas de licitação ou fraudes ao caráter competitivo de certames destinados à contratação de serviços terceirizados, 
sob as ordens de FELIPE VALÉRIO SCHULTZ, Diretor de Serviços Gerais e Transportes da instituição; 

CONSIDERANDO que os documentos coligidos apontam a existência de empresa que supostamente foi contratada, por dispensa de 
licitação, em sete oportunidades no ano de 2018, recebendo, ao todo, R$ 31.087,00 (trinta e um mil e oitenta e sete reais); 

CONSIDERANDO que a documentação existente indica como beneficiária dos contratos a empresa SANTANA CONSTRUTORA 
E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (CNPJ n. 29.994.335/0001-54), cujo proprietário, VALDENIR SILVA SANTANA (CPF 020.231.891-52), trabalhou 
no próprio IFMS até o ano de 2017, na condição de funcionário terceirizado de empresa prestadora de serviços que havia sido contratada pela entidade; 

CONSIDERANDO que a suspeita recai sobre o fato de que, até o ano de 2017, o proprietário da empresa em cotejo era tão somente 
funcionário de outra prestadora de serviços e, em apenas alguns meses, criou seu próprio empreendimento e já de início obteve êxito em celebrar vários 
contratos com o IFMS que resultaram de dispensas de licitação, cuja condução era de incumbência do mesmo setor do instituto ao qual prestava serviços 
até então, bem como na circunstância de não haver registro de que referida empresa tenha sido contratada por algum outro órgão público até a presente 
data; 

CONSIDERANDO os indícios de que, apesar do curto período de existência, a empresa SANTANA CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS conseguiu apresentar preços menores para serviços cotados pelo IFMS com naturezas bem distintas entre si, além de existir aparentes 
inconsistências nos procedimentos que resultaram nas contratações da empresa de VALDENIR SILVA SANTANA, as quais reforçam a suspeita da 
ocorrência de ilegalidades; 

CONSIDERANDO a presença de documentos que, a princípio, evidenciam inexistir estabelecimento comercial no logradouro 
informado junto à Receita Federal como sendo a sede da empresa SANTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, o que corrobora a 
aparência de ilicitude nas condutas analisadas; 

CONSIDERANDO haver evidências de que FELIPE VALÉRIO SCHULTZ praticou atos relevantes em alguma ou várias etapas de 
todos os procedimentos que ensejaram a contratação da empresa SANTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS; 

CONSIDERANDO, ainda, os indicativos de que a irmã de VALDENIR SILVA SANTANA, de nome JACKELINE SANTANA, 
também trabalhou como funcionária terceirizada no IFMS até o ano de 2019, período em que permaneceu subordinada ao servidor FELIPE VALÉRIO 
SCHULTZ, o que ratifica a suspeita de proximidade e possível conluio com vistas às sucessivas contratações da empresa SANTANA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, em prejuízo do erário federal; 
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CONSIDERANDO, por fim, que o exame do teor dos elementos probatórios inicialmente coligidos conduz à conclusão de que há 
indícios significativos dos ilícitos retratados na notícia de fato, os quais, além de potenciais atos ímprobos previstos na Lei n. 8.429/92, possivelmente 
caracterizam delitos lesivos ao patrimônio da União, em especial aqueles tipificados no art. 312 do Código Penal e nos arts. 89 e 90 da Lei n. 8.666/93. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 
Grupo Temático: 5ª CCR. 
Tema: Improbidade Administrativa. 
Município: Campo Grande/MS. 
Objeto: "apurar possíveis atos ímprobos praticados no âmbito do Instituto 
Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), envolvendo sucessivas contratações de empresa terceirizada no ano de 2018, por meio de 

dispensas de licitação conduzidas pela Pró-Reitoria de Administração". 
1. Registrar e autuar a presente portaria (art. 5º, III, da Resolução CSMPF n. 87/2006); 
2. Providenciar a publicação no Diário Oficial da União (art. 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n. 87/2006); 
3. Incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República de Mato Grosso do 

Sul (art. 16, § 1º, inciso I da Resolução CSMPF n. 87/2006); 
4. Expedir ofício à Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul (SR/DPF/MS), com requisição de 

instauração de inquérito policial destinado a apurar o possível cometimento dos delitos tipificados no art. 312 do Código Penal e nos arts. 89 e 90 da Lei 
n. 8.666/93, em virtude dos relatos noticiados e dos documentos já coligidos neste procedimento. 

 
MARCOS NASSAR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JUA-MG-00001801-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

REF.: Procedimento Preparatório n. 1.22.025.000091/2019-09. Objeto: Apurar 
suposto interesse federal em ação possessória, em trâmite na comarca de 
Januária/MG, referente a território pleiteado pelo Associação de Quilombolas 
AUCOTRAG como pertencente a comunidade tradicional. Câmara: 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão. 
 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República no Município de Janaúba/MG, Eduardo Henrique de Almeida 
Aguiar, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei 
Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO a representação formulada por CARMELINA ROMANA DA SILVA TEIXEIRA, informando que foi proferida 
decisão, nos autos n. 0022410-49.2018, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Januária/MG, concedendo liminar para que ela se abstivesse de praticar 
atos de turbação dos imóveis descritos na exordial daqueles autos, sob pena de multa de R$ 500,0 

CONSIDERANDO que a representante informou ser presidente da Associação de Quilombolas AUCOTRAG, e que a área é objeto 
de processo de reconhecimento de território quilombola, fato que, possivelmente, atribui competência federal para processamento daquele feito; 

CONSIDERANDO que a Constituição de 1988 elegeu como uma de suas preocupações fundamentais a garantia da proteção e da 
inclusão dos variados grupos étnicos que compõem a comunhão nacional, os quais, por uma série de circunstâncias da história nacional, encontram-se 
em posição social fragilizada; 

CONSIDERANDO que, além da especial proteção conferida às populações indígenas, o constituinte, pela primeira vez na nossa 
história, voltou seus olhos para a necessidade de tutela dos interesses das chamadas “comunidades de remanescentes de quilombos”; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 operou a afetação das terras ocupadas pelos quilombolas a uma finalidade 
pública de máxima relevância, eis que relacionada a direitos fundamentais de minoria étnica vulnerável, a saber, o seu uso, pelas próprias comunidades, 
de acordo com os seus costumes e tradições, de forma a garantir a reprodução física, social, econômica e cultural dos grupos em questão; 

CONSIDERANDO o mandamento constitucional no sentido de preservar e fomentar os espaços vitais dos quilombolas, suas formas 
de vida diferenciadas e sua cultura, compreendendo, consoante o ditado constitucional, seus “modos de criar, fazer e viver” (art. 216, inciso II, CF); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; que tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público 
e social, da moralidade administrativa, e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com a Constituição Federal (artigos 127, caput, e 129, 
incisos III) inclusive “a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, 
ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor”, nos termos da Lei Complementar n. 75/93 (artigos 5º, incisos I, III, “c” e “e”, e 6°, inciso 
VII, “c” e “d”); 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil e promover ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público federal (art. 129, inciso III, da Constituição); 

RESOLVE instaurar inquérito civil com a finalidade de apurar suposto interesse federal na ação possessória n. 0022410-49.2018, em 
trâmite na comarca de Januária/MG, referente a território pleiteado pelo Associação de Quilombolas AUCOTRAG como pertencente a comunidade 
tradicional. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, alterando-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 
SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 
Janaúba na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Registre-se a portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
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Designo o Assistente de Gabinete desta Procuradoria da República em Janaúba para secretariar o presente Inquérito Civil. 
Como providência inicial, determino a reiteração do ofício n. 600/2019. 
Após, com ou sem resposta, venham os autos conclusos. 

 
EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036776-2020| 
PORTARIA Nº 93, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Autos n°: 1.22.000.003275/2019-09. Classe: Procedimento Preparatório 
 

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 artigos 5º, 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 1.22.000.003275/2019-09, tendo por objeto:  

1  “ eventual omissão da concessionária Via 040  no resgate de animais atropelados na rodovia BR-040”. 
CONSIDERANDO que os presentes autos foram recebidos na presente data neste 25º Ofício Ambiental, oriundos do Núcleo Civel 

residual, que por sua vez recebeu os autos do MPE/MG, em razão de declínio de atribuição; 
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 4ªCâmara 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) Após, oficie-se a Via 040 e a PRF, conforme minutas anexas, acautelando-se os autos em Secretaria pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias no aguardo de resposta. Após, conclusos. 

 
 MIRIAN R. MOREIRA LIMA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036900-2020| 
PORTARIA Nº 97, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, 

à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR/88 e art. 1º da LC 
n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que, dentre suas funções institucionais se destaca a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CR/88 c/c art. 5º, I, h e III, a e b; e art. 
6º, VII, b e XIV, f, ambos da LC n.º 73/95); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a prática de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como preparação 
para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Res. nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
e art. 1º da Res. n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que tramita perante a Procuradoria da República em Minas Gerais a Procedimento Preparatório n.º 
1.22.000.003002/2019-56, instaurado para apurar possíveis irregularidades na contratação da empresa Viação São Silvestre Ltda. pela Prefeitura de 
Brumadinho/MG, para a prestação de serviços de transporte escolar naquele município, com lastro no Pregão Presencial nº 007/2013, Procedimento 
Administrativo nº 014/2013; 

CONSIDERANDO o iminente vencimento do prazo de tramitação do procedimento e a necessidade de efetivação de diligências 
complementares para apuração dos fatos; 



DMPF-e Nº 121/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 30 de junho de 2020 Publicação: quarta-feira, 1 de julho de 2020 31 
 

 
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. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 2º, §7º, e 4º da Resolução n.º 23/2007 c/c art. 7º da Resolução n.º 
174/2017, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público, converte a Procedimento Preparatório n.º 1.22.000.003002/2019-56 em Inquérito Civil, 
para apuração de possíveis irregularidades na contratação da empresa Viação São Silvestre Ltda., no ano de 2013, para a prestação de serviços de 
transporte escolar no Município de Brumadinho/MG. 

Determinam-se, de imediato, as seguintes providências: 
I) o registro e autuação desta portaria; e 
II) o cumprimento da diligência especificada no despacho proferido nesta data. 

 
LETÍCIA RIBEIRO MARQUETE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00036862-2020| 
ADITAMENTO DE PORTARIA Nº 1, DE 18 DE JUNHO DE 2020 

 
Aditamento às Portarias n.º 153/2014 e 10/2017, de 9 e 28 de junho de 2014 e 
2017. (Aditamento/Retificação de Portaria) Inquérito Civil n.º 
1.22.000.002200/2013-15 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, no exercício de suas atribuições de Procurador 
Regional dos Direitos do Cidadão Substituto (artigo 127, caput e artigo 129 da Constituição da República de 1988; artigos 1.° e 2.°, 5.° a 7.°, 38 e 41 da 
Lei Complementar n.° 75/93; e Resolução CSMPF n.° 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.° 106/2010); 

CONSIDERANDO a instauração do inquérito civil em referência, nos termos da Portaria n.º 153/2014, de 09 de junho de 2014, a 
qual não estabelece o objeto do presente procedimento; 

CONSIDERANDO que ainda não evidenciado o possível exaurimento do objeto do presente feito e que o prazo de tramitação 
encontra-se em vias de vencer; 

RESOLVE: 
ADITAR A PORTARIA que instaurou o presente Inquérito Civil, a fim de definir o seu objeto, passando a constar a seguinte ementa: 
a) acompanhar o andamento do Projeto TREM (Transporte sobre Trilhos Metropolitanos), principalmente quanto à Linha A (Betim-

Belvedere), garantindo que o Projeto seja equilibrado com o direito à moradia dos indivíduos que passaram a viver na área a ser afetada pela política 
pública, principalmente os moradores que se instalaram onde se localiza a antiga linha férrea de Águas Claras (Pilar/Belvedere/Águas Claras), localizada 
no Município de Belo Horizonte; e 

b) acompanhar as medidas adotadas ou por adotar pelo Poder Público para garantir o direito à moradia adequada dos moradores da 
Ocupação Vila Nova, localizada no Bairro Olhos D'Água, cujo despejo foi ordenado nos autos da Ação Possessória n.º 1013865-27.2018.4.01.3800. 

RATIFICAR os demais termos das Portarias n.º 153/2014, de 09 de junho de 2014 e 10/2017, de 9 de junho de 2017. 
DETERMINO, por oportuno, tendo em vista o disposto nos artigos 4.º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público e 2.º da Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, seja a Portaria de Instauração de Inquérito Civil, autuada 
como peça inicial do procedimento em epígrafe, juntamente com o presente Aditamento, numerando-se tal documento com o mesmo número da primeira 
folha dos autos, acrescido das letras “A” e “B”, evitando-se, desse modo, a renumeração das folhas. 

Após, cumpra-se despacho anexo. 
 

HELDER MAGNO DA SILVA 
Procurador da República  

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00007833-2020| 

PORTARIA Nº 11, DE 29 DE JUNHO DE 2020 
 

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

a) o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 
b) a incumbência prevista no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) os fatos constantes da Notícia de Fato nº. 1.23.003.000208/2020-09, instaurada para apurar os fatos objeto do documento n° PRM-

ATM-PA-00002168/2020; 
d) o disposto no artigo 8º, II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e tendo em vista a necessidade 

de acompanhar e fiscalizar fato objeto de representação que não enseja a instauração de inquérito civil ou que demanda o acompanhamento de e 
fiscalização de forma continuada de políticas públicas ou instituições; 

Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº. 1.23.003.000208/2020-09, vinculado à 1ª CCR, a partir da Notícia de 
Fato de mesmo número, para promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que se determina após os registros de praxe: "acompanhar o 
cumprimento dos prazos da construção da Escola Monteiro Lobato no PDS Virola Jatobá". 

1) publique-se a presente Portaria, nos termos do artigo 9, da Resolução 174/2017; 
2) cumpra-se as determinações contidas no despacho de instauração deste Procedimento Administrativo. 

 
MATHEUS DE ANDRADE BUENO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00002927-2020| 
PORTARIA Nº 14, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo (a) procurador (a) da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, 

com base no art. 129 da Constituição Federal, nos arts. 7º, inciso I, e 8º da Lei Complementar nº. 75/1993; 
CONSIDERANDO a notícia de avanço da Covid-19 na Terra Indígena Parakanã, em Novo Repartimento, incluindo o óbito de 1 

indígena no dia 26/6/2020; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as providências adotadas pelos órgãos competentes, incluindo a estruturação de 

Unidade de Tratamento do DSEI-Guatoc dentro da própria terra indígena; 
Resolve instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar as providências adotadas pelos órgãos 

competentes diante dos casos de Covid-19 na Terra Indígena Parakanã, em Novo Repartimento/PA, no âmbito da 6ª CCR. 
Distribua-se aleatoriamente. 

 
MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00022907-2020| 
PORTARIA Nº 79, DE 22 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 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 
preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o Inquérito civil e a Ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e 
o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 
Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

Considerado o teor de digi-denúncia apresentada a esta Procuradoria da República, na qual é relatado que os gestores municipais de 
Capanema estão cometendo atos ímprobos na aplicação de recursos recebidas do Governo Federal destinados ao combate à pandemia do coronavírus, 
além de não conferirem transparência à execução dessas verbas, apesar de divulgar a compra de medicamentos, equipamentos de proteção individual e 
hospitalares. 

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos, tendo por objeto apurar a ausência de transparência na execução 
de receitas federais recebidas para o combate à pandemia do coronavírus, bem como seus possíveis desdobramentos. 

Determina-se inicialmente: 
Autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como inquérito civil; 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00022871-2020| 
PORTARIA Nº 85, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

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

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 
de 1988; 

Considerando os fatos constantes no Procedimento Preparatório n° 1.23.000.000179/2020-05, instaurado nesta Procuradoria da 
República a partir de manifestação do Sr. Thiago Cardoso, na qual relata sobre a inércia da Superintendência do Patrimônio da União em apresentar 
resposta ao pedido de informações por ele formulado. Informa, ainda, que a solicitação foi apresentada na SPU em Dezembro de 2019; 

Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias, 
A PROCURADORA DA REPÚBLICA subscritora, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 129 da Constituição Federal, 

no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e na Resolução CSMPF nº 87/06, resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes 
do referido procedimento, pelo que determina: 

1 - Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil, com o procedimento referenciado, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação 
e Revisão; 

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à 1ª CCR (art. 6º da Resolução CSMPF n.º 87, de 2006), mediante 
remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação em imprensa oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução 
CSMPF nº 87, de 2006; 

3 - Cumpram-se as providências determinadas no despacho anexado. 
 

NICOLE CAMPOS COSTA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-IGU-PR-00009304-2020| 
PORTARIA N° 3, DE 25 DE JUNHO DE 2020 

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

constitucionais e legais, 



DMPF-e Nº 121/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 30 de junho de 2020 Publicação: quarta-feira, 1 de julho de 2020 33 
 

 
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. 

 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição da República); 

Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de 
forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; e embasar outras atividades 
não sujeitas a inquérito civil; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover a proteção dos direitos do consumidor, nos termos do art. 129, 
inciso III, da Constituição da República e do art. 6º, VII, b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando a necessidade de acompanhar o cumprimento de sentença dos autos n. 5011764-98.2014.4.04.7002; 
RESOLVO, nos termos do art. 8º, II, da Resolução n° 174/2017, do CNMP, instaurar procedimento administrativo no âmbito da 3ª 

Câmara de Coordenação e Revisão com o seguinte objeto: Acompanhar o cumprimento de sentença dos autos n. 5011764-98.2014.4.04.7002, em trâmite 
na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR. 

Diante da instauração, DETERMINO à Secretaria deste ofício: 
1. A expedição de ofício ao Procon/PR e ao Procon/Foz do Iguaçu, solicitando que, no prazo de 60 dias, analisem e informem sobre 

a viabilidade de assumir o polo ativo do cumprimento de sentença do processo em referência, nos termos do art. 97 c.c. art. 82, inciso III, do Código de 
Defesa do Consumidor, haja vista a declaração de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal pelo Tribunal Regional Federal; 

2. A juntada aos autos de cópia integral do Processo n.5011764-98.2014.4.04.7002, bem como dos autos do Agravo de Instrumento 
n.5051740-98.2016.4.04.0000, que tramitou perante o TRF da 4ª Região; 

3. A comunicação da instauração à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma do artigo 6º da 
Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do artigo 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

4. A publicação da presente Portaria, nos moldes do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, e do artigo 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
MARCEL BRUGNERA MESQUITA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-CAC-PR-00005608-2020| 
PORTARIA Nº 16, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
Notícia de Fato n.º 1.25.002.000650/2020-62 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, 7º, I e 39, da LC nº 
75/93 e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, bem como considerando o disposto nas Resoluções CSMPF n.º 87/06 e CNMP nº 23/07, determina a conversão 
do(a) presente Notícia de Fato n.º 1.25.002.000650/2020-62 em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 

Grupos Temáticos: (6ª Câmara - Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) 
Tema: 9989 - Direitos Indígenas (Garantias Constitucionais/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO 

PÚBLICO) 
Município: Cascavel - Paraná 
Ementa: Acompanhar a atenção emergencial às comunidades indígenas em decorrência da pandemia de COVID-19. 
Proceda-se ao registro e à autuação da presente. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, 

nos termos do art. 7º da Resolução 23/07/CNMP. Acompanhe-se o prazo inicial de 1 (um) ano, a partir desta data, para conclusão do inquérito civil. 
 

ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ZANETTE 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-JAC-PR-00001784-2020| 
PORTARIA Nº 25, DE 29 DE JUNHO DE 2020. 

 
EMENTA: Conservação de rodovias. BR-369. Problemas de manutenção. 
Pavimentação precária. Riscos de acidentes. Conversão em inquérito civil. 

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

constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO que é compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público e social, conforme Artigo 129, III, da Constituição Federal, e Artigo 6º, VII, b, da Lei Complementar 75, de 20/05/1993; 
CONSIDERANDO o presente expediente instaurado no Ministério Público Federal a partir da remessa pela 1ª Vara Federal de 

Apucarana de cópia da ação judicial 5004888-49.2018.4.04.7015, proposta em face do DNIT em virtude de acidente ocasionado por buraco na rodovia; 
CONSIDERANDO o lapso temporal já transcorrido desde a instauração do presente procedimento preparatório, porém com 

necessidade de posteriores diligências; 
RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório nº 1.25.005.000806/2019-41 em INQUÉRITO CIVIL, na forma do Artigo 

2º, parágrafos 6º e 7º, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, para, sob sua presidência, apurar suposta falha na 
manutenção em trecho da Rodovia BR-369. 

Autue-se e registre-se. 
 

DIOGO CASTOR DE MATTOS 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00031871-2020| 

PORTARIA Nº 43, DE 6 DE MAIO DE 2020 
 

Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002993/2019-19 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II, 
da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 
2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e 

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

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada; 

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

Considerando a necessidade de aprofundamento das investigações iniciadas por ocasião do Procedimento Preparatório nº 
1.26.000.002993/2019-19; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002993/2019-19 em Inquérito Civil, determinando: 
1. Registro e autuação da presente, assinalando como objeto do Inquérito Civil: “apurar a ausência de parâmetros técnicos elaborados 

pelo INMETRO no que tange à fabricação e instalação de redes, telas e cordas de proteção residencial”; 
2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Laís Abath Neves, ocupante do cargo de Técnica 

Administrativa do MPU, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar como 
Secretário, em cujas ausências será substituído por qualquer servidor em exercício no 2º Ofício da Procuradoria da República em Pernambuco; 

3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive por meio 
eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF c/c art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF; 

No intuito de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a secretaria 
deste gabinete realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após 
o seu transcurso. 

Cumpra-se. 
 

JOAO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00004193-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 
CONTRATAÇÃO DE BANDAS DE RITMOS DIVERSOS DO FORRÓ NO 
SÃO JOÃO DE CARUARU. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL. Inquérito Civil nº 1.26.002.000188/2018-41. 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório com objeto de apurar os termos da representação da Associação Cultural Balaio Nordeste e 
do Fórum Nacional d Forró Raiz (Ofício nº 1010) sobre supostas irregularidades nos procedimentos licitatórios referentes à contratação dos artistas que 
se apresentam nas festividades juninas em locais como Campina Grande e Caruaru. 

Narra a representação ser fato público e notório que nas festividades juninas realizadas em Municípios como Campina Grande, Patos 
e Caruaru "há uma intensa contratação de artistas ligados aos ritmos do Axé, do Rap, do Funk, do Gospel, do Plástico, do Sertanejo ou Breganejo", sendo 
os ajustes firmados, na maioria dos casos, com inexigibilidade de licitação, embora tais ritmos não possuam qualquer ligação com o formato dos eventos. 
Assevera que os projetos voltados à obtenção de recursos públicos para custear tais festividades fundamentam-se no fortalecimento da cultura, porém, 
quando as verbas são liberadas, a maior parte dos valores é empregada na contratação de artistas sem qualquer vínculo com os festejos juninos, 
"quebrando, assim, a observância da razão da escolha da contratação". 

Em 14/01/2019, foi realizada uma reunião na sede desta Procuradoria com representantes da Prefeitura de Caruaru e da Fundação de 
Cultura. Ao final, restou consignado que a Prefeitura deveria encaminhar as informações requisitadas no ofício nº 1642/2018, no prazo de 20 dias. A 
mídia contendo a gravação da audiência encontra-se arquivada na pasta Mídias - Procedimentos Eletrônicos, localizada na Subcoordenadoria Jurídica 
desta PRM. 

Aportou resposta ao ofício nº 1642/2018, no qual a Fundação de Cultura esclarece o seguinte: 
1. O São João de Caruaru passou por importantes modificações a partir de 2017, tanto no formato quanto no conceito da festa junina: 

descentralização da festa para os bairros e a zona rural; publicação de um edital para a seleção de propostas artísticas; valorização do artista caruaruense 
na grade de programação; valorização de todas as linguagens artísticas (música, cultura popular, artes cênicas, artes plásticas, artesanato, cinema, etc); 
definição de um valor máximo de cachê (teto) e solicitações de desconto nos cachês para as maiores atrações artísticas. 

2. O São João de Caruaru é uma festa complexa, um evento que mistura Tradição e Modernidade. Para melhor entender suas 
especificidades socioculturais e econômicas, temos dito que existem duas festas de São João: o São João Cultural (onde predominam os elementos da 
Tradição) e o São João Entretenimento (onde predominam os elementos da Modernidade). Observando o mapa da festa, identificamos o Pátio de Eventos 
como sendo o local onde predominam as forças da Modernidade, na qual denominamos de São João Entretenimento. Saindo do Pátio de Eventos em 
direção à Estação Ferroviária, e se afastando na direção dos bairros e da zona rural, encontraremos os locais onde predominam as forças da Tradição, que 
denominamos de São João Cultural. 

3. Essa diferenciação não é apenas conceitual, mas também estrutural. O Pátio de Eventos tem lotação para cerca de 80 mil pessoas, 
o que demanda uma infraestrutura de grande porte. As maiores marcas patrocinadoras do evento disputam cada metro quadrado para expor suas marcas 
e realizarem ações promocionais neste espaço. O comportamento do público jovem que comparece em massa ao Pátio de Eventos revela as características 
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de Modernidade em cada elemento: na roupa, nos acessórios, no cabelo, na maquiagem, e, como não podia deixar de ser, na música de seus artistas 
favoritos - do forró tradicional (pé de serra - forró universitário) à música sertaneja. 

4. Na contramão desses valores acima mencionados, encontramos um público heterogêneo e bastante segmentado que busca no São 
João experiências que remontam à Tradição da festa junina: o ambiente rural, a gastronomia das comidas de milho, as coreografias das quadrilhas matutas, 
o trio pé-de-serra, as bandas de pífano, os bacamarteiros. Outra segmentação importante diz respeito aos gêneros musicais, onde existe em Caruaru 
inclusive a demanda de um palco descentralizado dedicado à música popular brasileira, ao samba e ao rock. Esses públicos segmentados demandam uma 
infraestrutura de menor porte (por exemplo, no Polo do Repente são necessárias somente 100 cadeiras para acomodar o público fiel que comparece todas 
as noites), territorialmente espalhada, contemplando a Estação Ferroviária, os bairros e a zona rural. 

5. Desta maneira, entendemos como extremamente importante e necessária a diferenciação entre o São João Cultural e o São João 
Entretenimento. Embora sejam duas faces de uma mesma moeda, cada festa demanda um pacote específico de infraestrutura e de programação artística. 
Por fim, esta diferenciação é importante também para o processo de captação de recursos, pois enquanto o perfil da festa São João Entretenimento pode 
ser viabilizado através das verbas de marketing direto das empresas, o perfil da festa São João Cultural pode ser financiado através das leis de incentivo 
à cultura das esferas governamentais. 

6. Seguem abaixo alguns números referentes ao evento São João 2018: 
? 22 polos juninos descentralizados; 
? 513 atrações artísticas; 
? 77,25% das atrações são originárias de Caruaru; 
? 72,55% das atrações foram selecionadas via edital público. 
7. Seguem abaixo números referentes ao polo Pátio de Eventos em 2018: 
? 60 atrações artísticas; 
? 71,67% executaram o gênero musical Forró; 
? 56,67% foram selecionadas via edital público; 
? 25% foram originárias de Caruaru. 
8. Com relação ao emprego de verbas federais no evento São João 2018: 
? Aporte de R$ 400 mil da Caixa Econômica Federal através de contrato de patrocínio; 
? Aporte de R$I, 3 milhão através da Lei Rouanet, assim distribuídos: 
o R$ 500 mil da empresa Cielo; 
o R$ 60 mil da empresa Petrovia; 
o R$ 150 mil da empresa M Dias Branco; 
o R$ 100 mil da empresa Unimed Caruaru; 
o R$ 300 mil da empresa Torra Torra; 
o R$ 190 mil da empresa Chesf; 
o Todos esses recursos foram aplicados no projeto São João Cultural, onde foram contratados artistas da cultura popular (trios de 

forró pé de serra, batalhões de bacamarteiros, bandas de pífano, quadrilhas juninas, exposições de arte popular, atores e figurantes, além do cortejo 
folclórico de encerramento do evento. 

Por fim, visto que a atual gestão municipal vem aprimorando as ações para salvaguardar o Forró como patrimônio cultural, solicitamos 
o arquivamento do referido procedimento. 

No último despacho (PRM-CRU-PE-00001653.2019-1), destacou-se, a partir das informações encaminhadas pela Fundação de 
Cultura de Caruaru, que apesar das pertinentes informações prestadas por essa fundação, não foram apresentados documentos que confirmassem as 
informações apresentadas na reunião ministerial. Desse modo, determinou-se a realização da seguinte diligência: 

- Oficie-se à Fundação de Cultura de Caruaru para que envie, no prazo de 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória das 
informações encaminhadas por meio do ofício FCTC/010/2019, em especial: a) listagem de todas as atrações contratadas para apresentações no São João 
de Caruaru/2018, com os respectivos valores da contração, separadas da seguinte forma: Gênero Musical Forró/Gênero Musical Diverso, bem como o 
local e dia da apresentação dos artistas; b) Cópia de todos os contratos firmados para apresentações no referido festival; c) cópia do edital público para 
contratação dos artistas (mencionado no ofício) e do respectivo processo; d) cópias das inexigibilidades para contratação de artistas que se apresentaram 
no São João em 2018; e) cópias das notas de empenhos, subempenhos, transferências bancárias e recibos dos pagamentos efetuados aos artistas 
contratados, com a discriminação da origem dos recursos (próprios/patrocínio Caixa/Lei Rouanet). 

Em resposta, a Fundação de Cultura encaminhou mídia digital (CD-R) contendo as informações requisitadas pelo Parquet. 
É o que se tem nos autos. Passo ao encaminhamento devido. 
Como já foi mencionado, a Fundação de Cultura de Caruaru encaminhou as informações requeridas em formato digital (CD-R), 

contendo os seguintes arquivos: uma pasta intitulada "prestação de contas do ofício nº 293 MP", uma planilha tipo excel intitulada "atrações artísticas 
SJ2018 - Gêneros-Valores", e 3 (três) arquivos tipo PDF intitulados "Chamamento", "Inexigibilidades 2018" e "Prestação contas SJCC 2018 - Lei 
Rouanet". 

Analisando a planilha acima nomeada, verifica-se que há informações acerca de todos os polos da festividade em comento, contendo 
o detalhamento dos artistas que se apresentaram em cada um deles, com informações a respeito do horário da apresentação, valor pago, se o artista é do 
gênero musical forró ou gênero diverso, se é caruaruense, e se foi contratado por meio do edital de chamamento público. 

Verifica-se que há um predomínio de apresentações de artistas de forró nos polos do festejo, sendo que em alguns desses as 
apresentações são exclusivamente de artistas de forró tradicional, a exemplo dos Polos Juarez Santiago, Repente, São João na Roça, Coreto Alto do 
Moura, Bandas de Pífanos, Som na Rural e Sebrea Alto do Moura. 

Já no Polo Alto do Moura, um dos mais tradicionais, dos 42 artistas que se apresentaram no São João de 2018, apenas uma banda não 
pertencia ao gênero forró. Verifica-se, ainda, um predomínio de apresentações de artistas ligados ao forró tradicional. 

Já no polo principal, o Polo Luiz Gonzaga, dos 62 artistas que se apresentaram, 47 pertenciam ao gênero musical forró, o que equivale 
a 76% das apresentações. Entretanto, a planilha não diferencia os artistas de forró tradicional dos artistas de forró estilizado (ou elétrico). Assim, 
analisando as bandas que se apresentaram nesse palco, cerca de metade dos artistas de forró são do subgênero estilizado ou elétrico. Destaca-se também 
que estes tiveram os cachês mais altos, a exemplo do cantor Wesley Safadão (R$ 300.000,00) e Aviões do Forró (R$ 260.000,00). Por outro lado, os 
artistas ligados a outros gêneros musicais que tiveram os cachês mais altos foram Luan Santana (R$ 260.000,00) e Alok (R$ 230.000,00). 



DMPF-e Nº 121/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 30 de junho de 2020 Publicação: quarta-feira, 1 de julho de 2020 36 
 

 
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. 

 

Por fim, destaca-se que o único polo dedicado inteiramente a gêneros musicais diversos do forró foi o Polo Azulão (alternativo). 
Ressalte-se, por outro lado, que os cachês dos artistas que se apresentaram nesse palco não possuíam elevado valor, com exceção da banda Cordel do 
Fogo Encantando (R$ 60.000,00). 

Desse modo, apesar do considerável número de artistas ligados ao forró estilizado e outros gêneros no palco principal, analisando as 
apresentações realizadas em todos os polos no São João de 2018, verifica-se que houve a predominância de artistas do ritmo forró em sua vertente mais 
tradicional. 

Assim, apesar da inegável roupagem de modernidade conferida ao São João de Caruaru 2018, não se verificou ameaça a proteção do 
patrimônio cultural, representada pelo forró tradicional, nessa festividade. 

Desta feita, não há outra medida a ser tomada senão o ARQUIVAMENTO dos presentes autos. 
Notifique-se o representante dos termos da presente promoção de arquivamento. 
Após, remetam-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para o exame desta promoção de arquivamento. 

 
LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00031860-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 440, DE 11 DE MAIO DE 2020 

 
 Notícia de Fato nº 1.26.000.001464/2020-23 
 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar notícia de indeferimento do auxílio emergencial durante a pandemia 
da covid-19. 

Segundo narrado na manifestação nº 20200044660, a despeito do preenchimento dos requisitos, a CEF teria indeferido à noticiante o 
requerimento para recebimento do auxílio emergencial, constando a informação de que outro indivíduo da sua família já teria recebido, o que, argumenta, 
não condiziria com a verdade. 

Registre-se, de início, que a legitimidade do Ministério Público Federal, nos termos dos artigos. 127 e 129, III da Constituição Federal 
de 1988, cinge-se à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

No caso em exame, todavia, trata-se de uma suposta lesão a direito individual disponível, com repercussão estrita na seara patrimonial 
do representante. Nesse contexto, a atuação do MPF não é admitida pela legislação, segundo dicção do art. 127, da Constituição Federal e do art. 15, da 
Lei Complementar nº 75/93: 

"Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais 
lesados." 

Ressalte-se que ao noticiante é possível, reputando violado ou ameaçado o seu direito, buscar o acolhimento de sua pretensão - 
individual e disponível - junto à Administração Pública ou diretamente ao Poder Judiciário, por meio de advogado ou, caso não tenha condições para 
contratação, assistido pela Defensoria Pública da União. 

Aplica-se ao presente caso, portanto, o art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 - CNMP: 
"Art. 4º. A Notícia de Fato será arquivada quando: 
I - o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público; 
II - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; 
III - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do 

Conselho Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; 
IV - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à 

intimação para complementá-la; 
V - for incompreensível." 
No caso em apreço, a noticiante se insurge em face da CEF diante do indeferimento do requerimento para recebimento de verba 

emergencial, circunstância que revela, portanto, discussão sobre interesse nitidamente individual, despido do matiz coletivo apto a atrair a atenção do 
Ministério Público. 

Ante o exposto, à míngua de outro interesse que justifique a atuação do parquet, promovo o arquivamento desta notícia de fato, com 
lastro no art. 4º da Resolução do CNMP 174/2017. 

Cientifique-se o(a) noticiante, preferencialmente por meio eletrônico, para que apresente recurso no prazo de 10 (dez) dias (§ 1º do 
art. 4º da Res. CNMP nº 174/2017). 

Acaso apresentado recurso, façam-se conclusos os autos para apreciação e emissão de juízo de retratação, se for o caso (art. 4º, § 3º). 
Transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao arquivo (art. 5º). 
Cumpra-se. 

 
JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00031656-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 714, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
Inquérito Civil nº 1.26.000.001779/2019-37. 
 

Cuida-se de inquérito civil instaurado com a finalidade de apurar os efeitos consectários ao direito à educação dos alunos da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), 
decorrentes da aplicação dos Decretos nº 9.725, de 12 de março de 2019, e nº 9.741, de 29 de março de 2019. 

O feito foi instaurado por dever de ofício, determinando-se a expedição de ofícios às referidas instituições de ensino, bem como aos 
Ministérios da Educação e da Economia, na forma indicada na Portaria nº 64/2019/MPF/PRPE/PRDC (Documento 1). 
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Juntou-se tabela, encaminhada pela Secretaria Executiva da PFDC, contendo informações sobre as universidades federais com maior 
número de cortes das funções gratificadas (Documento 12.2). 

Acostou-se também documento elaborado pelo Segundo Secretário Nacional do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de 
Pessoas (Forgepe), referente aos impactos do Decreto nº 9.725/2019 (Documento 13.1). 

Em 21 de maio de 2019, a Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC) encaminhou a Nota Técnica nº 6/2019/GAB/SESU/SESU, 
que expõe as motivações para o contingenciamento orçamentário realizado pelo MEC no âmbito das universidades federais (Documento 18.1). Aduziu 
que: 

a) atualmente, o ensino superior tem uma participação maior no orçamento do MEC do que a educação básica, uma vez que aquele é 
responsável por R$ 65,3 bilhões e esta por R$ 42,2 bilhões; 

b) enquanto o número de matrículas no ensino superior federal, em 2017, foi de 1,2 milhão, as matrículas da educação básica em 
instituições públicas chegaram a 39 milhões, o que demonstra que, apesar de boa parte dos recursos do MEC serem destinados às universidades públicas, 
o contingente de estudantes brasileiros da educação básica é expressivamente maior; 

c) o gasto total do Brasil com ensino superior, por estudante, considerando o poder de paridade de compra do PIB, é de U$ 14 mil, 
enquanto que, com a educação básica, é U$ 3.829,00; 

d) o bloqueio proposto para as universidades e institutos federais é reflexo do contingenciamento que está acontecendo não só no 
MEC, mas em todos os ministérios; 

e) as despesas de pessoal foram priorizadas ao longo dos últimos anos, comprimindo as despesas discricionárias; 
f) o bloqueio de dotação orçamentária realizado pelo MEC foi operacional, técnico e isonômico para todas as universidades e 

institutos, atingindo apenas 3,4% do orçamento total das universidades federais; 
g) o orçamento dessas instituições, para 2019, totaliza R$ 49,6 bilhões, dos quais 85,34% são despesas de pessoal, 13,83% são 

despesas discricionárias e 0,83% são despesas para cumprimento de emendas parlamentares impositivas; 
h) sobre os "cursos de filosofia e sociologia terem seus recursos descentralizados", a secretaria está realizando estudos e pesquisas 

para avaliar a possibilidade de inserir um componente de empregabilidade na atual matriz orçamentária do MEC, cuja função é determinar os recursos a 
serem repassados às universidades federais; 

i) os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm dado ênfase especial para os cursos de 
ciências exatas, tecnologia, engenharia e matemática, os quais representam apenas 17% do total de matrículas na educação superior; 

j) o ato administrativo de indicação de programações bloqueadas ocorre desde o exercício de 2016, mas, em 2019, em virtude do 
contingenciamento de 31,4% nas despesas discricionárias do MEC - percentual significativamente superior em relação aos anos anteriores - foi necessário 
aplicar bloqueio de 30% à dotação das universidades e institutos federais, sendo certo que, caso o cenário econômico melhore no segundo semestre, os 
valores serão reavaliados; 

k) 40% dos recursos foram liberados para cobertura de despesas prioritárias e relevantes, 30% permanecem disponíveis para execução 
(ainda sem limite liberado, porém sem incidência de bloqueios) e 30% bloqueados, a não ser que o cenário fiscal evolua positivamente; 

l) a série histórica dos limites de movimentação e empenho ao longo dos últimos três anos apresenta tendência de ampliação de 
recursos disponíveis para execução ao final de cada exercício financeiro em decorrência da evolução positiva da arrecadação de receitas da União a partir 
do segundo semestre, refletindo favoravelmente na liberação de recursos; 

m) as dotações previstas na LOA têm natureza meramente autorizativa, não impositiva, e por isso não geram direito subjetivo à sua 
plena execução. 

Por sua vez, o Ministério da Economia encaminhou a Nota Informativa nº 3/2019/DEMOR/SEGES/SEDGG-ME (Documento 19), 
com os seguintes dados: 

a) o Decreto nº 9.725/219 faz parte de um conjunto de ações de reforma do Estado, que objetiva a simplificação administrativa, a 
desburocratização, a readequação da força de trabalho no Poder Executivo Federal e o enxugamento de níveis hierárquicos de órgãos e entidades; 

b) em paralelo, foram colocadas em curso outras ações dessa natureza, como a definição de critérios para ocupação de cargos 
comissionados (Decreto nº 9.727/2019) e o cumprimento de pré-requisitos para autorização de concursos públicos (Decreto nº 9.739/2019); 

c) a Administração Pública Federal detinha, em julho de 2018, cerca de 632 mil servidores civis ativos no Poder Executivo Federal e 
cerca de 909 mil cargos em comissão, funções de confiança e gratificações ocupadas (com quantitativo limitado); 

d) a título de exemplo, no mesmo período, o MEC e suas unidades vinculadas detinham 267 mil servidores civis ativos e 47 mil 
cargos em comissão e funções de confiança, representando, portanto, aproximadamente 47% do quantitativo total de cargos, funções e gratificações 
existentes no Poder Executivo Federal; 

e) o diagnóstico também mostrou, naquela época, que o Poder Executivo Federal detinha 40 tipologias diferentes de cargos em 
comissão, funções de confiança e gratificações (cada qual com sua legislação e remuneração), as quais, além de apresentar grande amplitude 
remuneratória entre si, ocasionam maiores dispêndios para sua efetiva gestão; 

f) com isso, no intuito de compatibilizar o grande quantitativo de tipologias com a diretriz governamental de racionalização da 
Administração Pública, o diagnóstico evidenciou a necessidade de redução, no âmbito do Poder Executivo Federal, do quantitativo de tipologias de 
cargos, funções e gratificações existentes; 

g) a redução tomou como premissa o não comprometimento da prestação dos serviços públicos, com a priorização, na seleção, de 
cargos, funções e gratificações vagos, de baixa demanda, baixa remuneração ou exclusivos de servidores efetivos de nível auxiliar, para os quais o Poder 
Executivo federal não realiza mais concursos públicos; 

h) do quantitativo total extinto, a ser extinto e com ocupação, concessão ou utilização vedados previsto no Decreto nº 9.725/2019, 
31% encontravam-se vagos; 

i) especificamente em relação aos cargos, funções e gratificações cortados relacionados ao MEC e suas vinculadas, eles representam 
13.926 de 21 mil de que trata o Decreto, uma vez que tais unidades correspondem a 114 dos 189 órgãos e entidades que hoje compõem a Administração 
Pública Federal; 

j) daquele universo, 2.769 funções jamais haviam sido distribuídas aos órgãos e entidades (extintas na data da publicação do Decreto, 
em 13/3/2019); 

k) outras 206 gratificações distribuídas ao MEC tiveram a concessão, ocupação e utilização vedadas a partir de 30/4/2019, dentre as 
quais 198 são Gratificações de Representação de Gabinete (apenas 5 estavam ocupadas em janeiro de 2019) e outras 8 são Gratificações Temporárias 
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das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE de nível auxiliar (destinadas a categoria profissional há muito 
não contratada pela administração); 

l) por fim, 11.261 funções gratificadas, distribuídas às universidades e institutos federais serão extintas em 31/7/2019, em sua grande 
maioria ocupadas por servidores efetivos, que não perderão seu cargo efetivo, além de se tratar de funções de menor valor remuneratório existentes nas 
instituições de ensino, com valores que variam de R$ 61,67 a R$ 270,83 mensais, as quais são ocupadas por funções de assessoria ou nos menores 
escalões hierárquicos; 

m) não houve corte de nenhum dos cargos de direção ou das funções de coordenação de curso nas instituições federais de ensino já 
instalados, pois pertencem a outras tipologias, sendo também preservadas, na íntegra, as funções gratificadas utilizadas nas funções de chefia das áreas 
administrativas de níveis 1 a 3, dotadas de maior valor remuneratório; 

n) tais cortes indicados no item "l" objetivam, ainda, harmonizar as instituições com as práticas mais modernas de redução de níveis 
hierárquicos que a atual gestão vem aplicando em toda a Administração, uma vez que, em criações recentes de universidades federais, ainda não 
instaladas, não houve previsão de criação de funções gratificadas de níveis 4 a 9; 

o) mesmo após o corte das funções mencionadas no âmbito do MEC, as 68 universidades federais e os 41 institutos federais 
permanecerão com quase 48 mil cargos, funções e gratificações, representando quase 50% do total existente atualmente no Poder Executivo Federal, sem 
impactar negativamente a execução e gestão das atividades dos órgãos e instituições envolvidos. 

Em 24 de maio de 2019, a UFRPE prestou os seguintes esclarecimentos (Documento 20): 
a) dentre as 460 funções gratificadas extintas pelo Decreto nº 9.725/2019, 107 pertenciam à atual Universidade Federal do Agreste 

Pernambucano (UFAPE) - que antes era uma unidade acadêmica pertencente à UFRPE em Garanhuns -, verificando-se que, em média, ela perdeu em 
torno de 22% das funções dos níveis 1 a 3 e 100% do nível 4; 

b) apesar de essas funções ainda estarem ocupadas, em razão da pendência do processo de inicialização da nova IFES, essa perda 
prejudicou em grande parte o seu planejamento, organização e funcionamento; 

c) com relação à extinção de 11.261 funções gratificadas dos níveis 4 a 9, no caso da UFRPE está prevista a perda de 83 funções nos 
níveis 4 a 6, que representam um gasto mensal de R$ 15.197,43 e anual de R$ 197.566,59; 

d) dessas 83 funções gratificadas, 73 estão ocupadas no momento (71 por servidores técnico-administrativos e 2 por docentes EBTT), 
lotados em setores estratégicos, assumindo responsabilidades como chefes de seção, coordenadores, secretários e chefes de apoio didático, em lugares 
que possuem uma alta demanda de atividades e atendimentos ao público; 

e) a extinção das funções pode levar ao desinteresse dos servidores que se encontram nessa situação em assumirem responsabilidades 
além das que seu cargo exige, bem como pode incorrer no fato de que alguns detentores dessas funções terão que ser removidos em razão da limitação 
das atribuições do seu cargo, sem perspectiva de reposição; 

f) a economia resultante da extinção dessas funções será ínfima em comparação com as consequências e os riscos de desorganização 
dos setores estratégicos e de prejuízo do serviço a ser prestado ao público; 

g) houve bloqueio de recursos referentes a bolsas de ensino, pesquisa, pós graduação e extensão, no percentual de 30%, que, se não 
forem recompostos, levarão vários alunos a abandonarem essas atividades, ante a ausência de recursos disponíveis para pagamento a partir de setembro 
de 2019; 

h) esse bloqueio impossibilitará a universidade de lançar novos editais para pagamento de auxílio pesquisador e, consequentemente, 
o início de novos projetos; 

i) o bloqueio promovido pelo Decreto nº 9.741/2019 põe em risco o próprio funcionamento da UFRPE, uma vez que, se não for 
revertido, poderá levar à suspensão de todas as atividades ao longo do segundo semestre de 2019; 

j) enquanto isso, a UFRPE suspendeu 110 postos terceirizados (equivalente a 12% de todos os funcionários prestadores de serviço da 
Universidade), com destaque para a dispensa de 26 vigilantes; 

k) ainda, foram suspensas diárias e passagens referentes à participação em eventos de qualquer natureza, mantendo-se apenas aquelas 
destinadas a reuniões administrativas, de Conselhos e de Câmaras, bem como para membros externos que participarão de bancas; 

l) limitaram-se para três dias as viagens para aulas práticas dos alunos de graduação, com limite de R$ 4 mil para custeio de 
hospedagem e alimentação de todos eles. 

Em seguida, o IFPE prestou as seguintes informações (Documento 21): 
a) no instituto, serão extintas 69 funções gratificadas de nível 4 e 36 funções gratificadas de nível 5, cujos valores totalizam um 

montante anual de despesa de R$ 345.777,51; 
b) tais funções constituem o principal meio de exercício de docentes nas atividades administrativas e pedagógicas nas Pró-Reitorias 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como de servidores técnico-administrativos, ocupantes de cargos extintos e com formação acadêmica para exercer 
determinadas tarefas não inseridas no seu cargo, descaracterizando o desvio de função; 

c) o bloqueio orçamentário resultou no cancelamento de todas as atividades formativas dos docentes e servidores a partir de maio de 
2019, bem como na redução orçamentária de 38,5% no planejamento de execução dos recursos da pesquisa e da inovação; 

d) também houve a suspensão das formações em Pesquisa Aplicada e Inovação Tecnológica em todos os campi do IFPE, exceto o de 
Pesqueira, o que impactará nos indicadores institucionais de pedidos de regsitro de propriedades intelectuais em um momento estratégico para a instituição 
(em 2018, o IFPE ficou em segundo lugar em número de depósitos de propreidades intelectuais junto ao INPI); 

e) redução das 50 bolsas e 30 auxílios para pesquisadores e projetos de pesquisa, respectivamente, para 30 e 20; 
f) também será inevitável uma redução substancial do quantitativo de bolsas de iniciação científica e tecnológica no edital vigente, 

com previsão de implementação em agosto de 2019. 
A UFPE, por sua vez, apresentou os seguintes dados (Documento 23): 
a) haverá a extinção de 54 FG-04, 46 FG-05 e 272 FG-06, ou seja, de 372 funções gratificadas no âmbito da referida instituição de 

ensino, as quais representam, anualmente, uma despesa de R$ 814.277,88; 
b) há servidores que estão lotados em setores estratégicos, responsáveis pela coordenação das atividades ali desenvolvidas, que 

possuem funções gratificadas que serão extintas por força do Decreto nº 9.725/2019, prejudicando, inclusive, o desenvolvimento de atividades que se 
vinculam direta ou indiretamente a projetos de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional em todas as unidades gestoras da UFPE; 

c) a UFPE possui hoje o quantitativo de 42 mil estudantes e conta com 2.470 docentes, 3.980 técnicos administrativos, 3.619 
aposentados, 2.045 beneficiários de pensão, 273 médicos residentes e 376 professores substitutos; 
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d) ainda, conta com 75 programas de mestrado, 17 programas de mestrado profissional, 53 programas de doutorado, além de 564 
grupos de pesquisa e 804 laboratórios. 

Em 28 de junho de 2019, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) remeteu cópias da Nota Técnica nº 
99/2019/DDR/SETEC/SETEC e da Nota Técnica nº 20/2019/GAB/SETEC/SETEC (Documentos 26.2 e 26.3), as quais afirmam, em síntese, o seguinte: 

a) o IFPE possui dotação de custeio de R$ 72.045.396,00 (setenta e dois milhões, quarenta e cinco mil e trezentos e noventa e seis 
reais), sendo que R$ 34.581.789,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais) se encontram liberados para 
execução; 

b) em 27/6/2019, o IFPE já havia empenhado R$ 28.894.333,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, trezentos e 
trinta e três reais), correspondente a 83,6% do limite de custeio liberado até a referida data, dispondo, portanto, de margem de empenho de despesas 
equivalente a R$ 5.687.456 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) até o momento; 

c) a Setec/MEC, em conjunto com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (CONIF), tem empreendido constante diálogo para identificar eventuais problemas associados à execução orçamentária da rede federal que 
está sob a sua supervisão; 

d) na medida em que ocorrer o aumento da arrecadação federal, o MEC terá condições para aproximar a execução orçamentária dos 
valores previstos na LOA 2019; 

e) do orçamento aprovado originalmente pela LOA 2019, 75% são despesas obrigatórias e emendas parlamentares impositivas, 
enquanto apenas 25% são despesas discricionárias, sendo que o contingenciamento atinge apenas essas últimas, de modo que estão garantidos todos os 
recursos necessários para o pleno pagamento de todas as despesas obrigatórias; 

f) desses 25% restantes, 40% já estão à disposição das instituições em virtude da liberação de limite (ainda não foi totalmente 
empenhado), 30% aguardam liberação de limite e apenas os 30% finais estão contingenciados em virtude do quadro macroeconômico e poderão ser 
liberados, em respeito à LC nº 101/2000, quando a arrecadação federal assim permitir. 

Juntou-se ofício da 1ª CCR/MPF, contendo relato de reunião com a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, em 7 de junho 
de 2019, para tratar do contingenciamento do orçamento geral dos institutos e universidades federais, bem como cópia da Nota Informativa SEI nº 
27/2019/DEMOR/SEGES/SEDGG-ME, referente ao Decreto nº 9.725/2019 (Documento 28). 

Considerando os elementos até então colhidos nestes autos, este órgão ministerial ajuizou a Ação Civil Pública nº 0814238-
77.2019.4.05.8300, com o escopo de suspender os efeitos concretos do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, no que concerne à UFPE, UFRPE e 
IFPE (Documentos 37 e 38). 

Prosseguindo na instrução quanto ao objeto remanescente, expediu-se novo ofício ao MEC, para que prestasse informações 
atualizadas sobre a previsão de liberação dos recursos contingenciados pelo Decreto nº 9.741/2019 à UFPE, UFRPE e IFPE (Documento 42). 

As referidas instituições de ensino também foram instadas a informar: i) sobre a situação orçamentária atual da instituição; ii) que 
atividades foram atingidas pelo bloqueio efetuado pelo Decreto nº 9.741/2019; iii) se houve a liberação dos recursos contingenciados com base no Decreto 
nº 9.741/2019; iv) se, no ano de 2018, houve contingenciamento, corte ou redução no seu orçamento, especificando o valor e percentual, em caso positivo; 
v) demais considerações e informações pertinentes sobre os eventuais efeitos negativos do referido decreto no seu âmbito (Documentos 43 a 45). 

As respostas foram juntadas aos autos como Documentos 47, 51, 52, 55 e 58. 
Juntou-se a Informação nº 99/2019/PFDC, elaborada a pedido da signatária (Documento 59), que trata sobre o impacto do 

contingenciamento no âmbito das instituições federais de ensino de Pernambuco (Documento 60). 
Acostaram-se matéria jornalística intitulada "Governo desbloqueia R$ 1,15 bilhão de orçamento de universidades e institutos federais" 

(Documento 61.1), bem como notícia, publicada no portal eletrônico do MEC, de liberação de todo orçamento bloqueado das universidades e institutos 
federais (Documento 62.1). 

Em face disso, provocou-se o MEC para que: i) informasse se teria havido a liberação dos recursos bloqueados da UFPE, UFRPE e 
IFPE, indicando, em caso positivo, o valor liberado, especificando o que é referente a custeio e o que é referente a capital; ii) indique se ainda remanesce 
bloqueado ou contingenciado algum valor de recursos orçamentários referentes à UFPE, UFRPE e IFPE, bem como ao orçamento de 2019, e, em caso 
positivo, assinale o valor referente a custeio e a capital (Documento 64). 

Em resposta, após reiteração (Documento 68), o MEC informou que: i) houve descontingenciamento e desbloqueio total das dotações 
no âmbito das Universidades Federais, de modo que a UFPE e a UFRPE contam, atualmente, com a integralidade do orçamento aprovado na Lei 
Orçamentária Anual de 2019; ii) especificamente com relação à liberação de recursos para a UFPE e a UFRPE, foram indicados, por meio de tabela, os 
valores de orçamento e limites de movimentação e empenho equivalentes a 100% do orçamento de custeio e 100% do orçamento de capital (Documento 
69). 

Instado a prestar as informações faltantes (Documento 71), o MEC relatou ter sido liberado, para o IFPE, o montante de R$ 
72.045.396,00 (setenta e dois milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais), referente a custeio, e R$ 2.000.923,00 (dois milhões, 
novecentos e vinte e três reais), referente a capital, o que totaliza R$ 74.046.319,00 (setenta e quatro milhões, quarenta e seis mil trezentos e dezenove 
reais), totalidade do orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual de 2019 (Documento 76). 

Considerando, portanto, a informação do MEC de que as instituições de ensino disporiam da integralidade do orçamento aprovado 
na LOA 2019, expediram-se ofícios a elas, a fim de que se manifestassem sobre o assunto (Documentos 78 a 80). 

Em resposta à requisição ministerial, a UFPE, a UFRPE e o IFPE noticiaram o descontingenciamento da integralidade dos recursos, 
a partir de outubro de 2019, frisando, todavia, os grandes empecilhos advindos da medida adotada pelo Governo Federal por meio do Decreto nº 9.741, 
de 29 de março de 2019 (Documentos 91, 92 e 101). 

É o que se põe em análise. 
De início, destaca-se que, em 25 de julho de 2019, o MPF/PE propôs a Ação Civil Pública nº 0814238-77.2019.4.05.8300, com o 

escopo de suspender os efeitos concretos do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, no que concerne à UFPE, UFRPE e IFPE. 
Em 20 de novembro de 2019, o juízo da 5ª Vara Federal de Pernambuco proferiu sentença resolutiva de mérito, cuja parte dispositiva 

se transcreve abaixo: 
III - DISPOSITIVO 
Posto isso, confirmo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a União 

a abster-se de exonerar e dispensar os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, 
na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco e no Instituto Federal de Pernambuco, bem como de extinguir 
os cargos em comissão e as funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725/2019, igualmente no âmbito da UFPE, da UFRPE e do IFPE, afastando 
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os efeitos concretos do aludido decreto apenas no âmbito do Estado de Pernambuco, proferindo-se, em conseqüência,  julgamento com a resolução do 
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. 

Isenta a União de custas, nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996. 
Sem honorários advocatícios, por critério de simetria, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (art. 18 da Lei n° 

7.347/85). 
Sentença sujeita ao reexame necessário (artigo 496, I, CPC). 
Oficie-se ao Exmo. Desembargador Relator no Agravo de Instrumento nº 0810951-77.2019.4.05.0000, dando-lhe ciência da presente 

sentença. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Assim, conforme consignado no Despacho nº 13173/2019, parte do objeto deste procedimento extrajudicial foi judicializada, e a 

apuração foi mantida para apurar os efeitos consectários ao direito à educação dos alunos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), decorrentes da aplicação do Decreto nº 9.741, de 29 
de março de 2019. 

O referido decreto, como visto, promoveu o contingenciamento de parte dos recursos orçamentários destinados às instituições acima 
indicadas. 

O MEC explicou que, do orçamento aprovado originalmente pela LOA 2019, 75% são despesas obrigatórias e emendas parlamentares 
impositivas, enquanto 25% são despesas discricionárias. Desses 25% (que foram alvo do contingenciamento), 40% já estão à disposição das instituições 
em virtude da liberação de limite (ainda não foi totalmente empenhado), 30% aguardam liberação de limite e apenas os 30% finais estão contingenciados 
em virtude do quadro macroeconômico e poderão ser liberados, em respeito à LC nº 101/2000, quando a arrecadação federal assim permitir. 

Outrossim, afirmou que a série histórica dos limites de movimentação e empenho ao longo dos últimos três anos apresenta tendência 
de ampliação de recursos disponíveis para execução ao final de cada exercício financeiro em decorrência da evolução positiva da arrecadação de receitas 
da União a partir do segundo semestre, refletindo favoravelmente na liberação de recursos. 

. 
Após, por meio do Decreto nº 10.119, de 21 de novembro de 2019, o MEC promoveu o desbloqueio de todas as dotações 

orçamentárias relativas ao ano de 2019, informação essa que foi ratificada pela UFPE, UFRPE e IFPE, conforme expedientes mais recentes protocolados 
pelas referidas instituições. 

Assim, não há necessidade de dar prosseguimento ao presente inquérito civil. 
A essa conclusão também chegou a PRDC/RS no IC nº 1.29.000.001795/2019-18, cujo arquivamento foi homologado pelo 

Naop/PFDC-4ª Região em 21 de maio de 2020: 
EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. APURAR OS EFEITOS CONSECTÁRIOS AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL RIO-GRANDENSE-IFSUL E AO DIREITO À EDUCAÇÃO DE SEUS ALUNOS, DECORRENTES DO 
BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO NO DECRETO Nº 9.711, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019. LIBERAÇÃO TOTAL DO RECURSO DO 
CUSTEIO PELO GOVERNO FEDERAL. DESBLOQUEIO FOI DE 30% DO ORÇAMENTO TOTAL PARA ESTA NATUREZA, OU SEJA, PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. ESGOTAMENTO DO 
OBJETO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

Posto isso, com amparo no art. 9º da Lei nº 7.347/85 e no art. 17, caput, da Resolução nº 87/2006 - CSMPF, decido pelo arquivamento 
deste feito. 

Por se tratar de feito instaurado de ofício, é dispensada a comunicação a que alude o art. 17, § 1º, da Res. 87/2006 - CSMPF. Assim, 
encaminhem-se os autos ao Naop/PFDC-5ª Região, no prazo estipulado no § 2º do mesmo dispositivo, para revisão. 

 
CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00031836-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 719, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
 Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito Civil 
nº 1.26.000.001368/2020-85 
 

1. RELATÓRIO 
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar, articuladamente ao MPPE, a observância dos 

termos da Nota Técnica nº 02/2020 do CAOP-MPPE, com a finalidade de coibir a prática de abuso de preço nas mensalidades escolares durante o período 
da suspensão das aulas por força da pandemia do coronavírus. Por outro lado, acompanhar a cobrança de preços quando for possível converter aulas 
presenciais em telepresenciais, ante a evidente redução de custos com o ensino a distância. 

Como medidas instrutórias foram expedidos ofícios ao Ministério Público de Pernambuco, à Secretaria Nacional do Consumidor, à 
3ª Câmara de Coordenação e Revisão e ao Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Pernambuco (Sinepe). 

O MPPE foi oficiado a informar se expediu recomendações às entidade educacionais de Pernambuco, nos termos da Nota Técnica nº 
20/2020 do CAOP-PE, todavia não aportou nos autos resposta. 

Contudo, aos autos foi juntada cópia da petição inicial de ação civil pública ajuizada pelo parquet estadual em face de diversas escolas 
de ensino fundamental e médio temo como tema o objeto dos autos. 

A Senacon foi provocada para informar se foi expedida orientação, recomendação ou diretriz quanto à matéria, mas também não 
respondeu. 

A 3ª CCR, por sua vez, foi chamada nos mesmos termos, e como resposta aportou o ofício nº 123/2020/3ª CCR, o qual supriu as 
informações requisitadas à Senacon na medida em que foi remetida cópia da Nota Técnica nº 26/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, no bojo da qual 
dispôs-se sobre os alinhamentos acerca da proteção dos direitos dos consumidores diante do fechamento das instituições de ensino e da suspensão das 
aulas presenciais, decorrentes da pandemia da covid-19. 
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Naquela oportunidade, informou a 3ª CCR, ainda, a elaboração de diversos documentos técnicos sobre o assunto, a exemplo da Nota 
Técnica nº 17/2020/DEE/CADE, da Nota Técnica Conjunta dos Núcleos de Defesa do Consumidor das Defensoriais Públicas Estaduais (CONDEGE), 
do Parecer nº 5/2020 do Conselho Nacional de Educação, dentre outros. 

Por fim, o Sindepe apresentou o documento PR-PE-00029772/2020 tecendo esclarecimentos sobre a questão, em resumo afirmando 
não dispor de dados para mensurar o custo médio por aluno dos estabelecimentos de ensino do estado de Pernambuco, todavia remetendo documento já 
apresentado ao MPPE sobre as medidas encartadas na Nota Técnica nº 20/2020. 

Eis o cenário atual. 
2. ANÁLISE 
Em que pese a questão não revelar, à primeira vista, interesse federal, porquanto cabe aos estados e municípios dispor e fiscalizar as 

atividades de ensino fundamental e médio, este procedimento de acompanhamento foi instaurado com a finalidade de proceder-se à atuação coordenada 
naquilo que eventualmente estivesse a cargo do MPF. 

A questão que envolve o preço das mensalidades escolares adquire relevância dado o panorama pandêmico que se sucedeu, na medida 
em que, diante da suspensão das atividades presenciais, em especial dos estabelecimentos de ensino, com a oferta de aulas telepresenciais como alternativa 
para não se esgotar o ano letivo, justificada a redução dos custos das empresas prestadoras deste serviço. 

A abrangência do problema revela a necessidade de conjunção de esforços dos órgãos de fiscalização, em especial do Ministério 
Público, para seu enfrentamento. 

Neste contexto, apesar da tentativa de apanhamento de subsídios efetuada neste procedimento, sobreveio notícia de que o Ministério 
Público de Pernambuco ajuizou ação civil pública sobre a questão, obtendo-se, na oportunidade, tutela de urgência que determinou redução do valor da 
mensalidade em escolas particulares em razão da pandemia (a decisão foi posteriormente suspensa pelo TJPE)1. 

Logo, por ora, diante da atuação judicial do MPPE, esgota-se a razão da manutenção do procedimento. 
Contudo, ressalta-se a possibilidade de seu reavivamento acaso exsurja a necessidade de colheita de novos subsídios que indiquem 

espaço de atuação do MPF sobre o assunto. 
3. CONCLUSÃO 
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito 

Civil. 
Desnecessária remessa à 3ª CCR para fins de homologação, devendo-se, contudo, comunicá-la (art. 12 da Res. CNMP nº 174/17). 
Cumpra-se. 

 
ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCAO JUNIOR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012391-2020| 

PORTARIA Nº 57, DE 26 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 UNIÃO / PI; 

CONSIDERANDO que o citado município não respondeu às requisições ministeriais para informação acerca das obras no âmbito do 
ente, razão pela qual já estão sendo tomadas as medidas legais cabíveis; 

CONSIDERANDO que, de acordo com as informações da Secretaria Estadual de Educação, as obras referentes às unidades estaduais 
já se encontram concluídas e 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 1.27.000.000637/2019-15, em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto acompanhar 
as obras no Município de União/PI referente à construção ou reforma de quadras escolares e escolas, seguindo as orientações do Grupo de Trabalho 
Proinfância; 

2 – Oficiar ao FNDE, requisitando informações acerca da execução física, financeira e prestação e contas referentes às obras 
municipais. 

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

CARLOS WAGNER BARBOSA GUIMARÃES 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-GON-RJ-00006529-2020| 

PORTARIA Nº 17, DE 29 DE JUNHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais 
(art. 129, III e V, da CR), e legais (art. 8º, §1°, da Lei n° 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n° 75/93) e ainda: 

Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, inciso III, da CRFB/88); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente, nos termos do art. 129, III, da 
Constituição da República e art. 5°, III, “d” da LC n° 75/1993; 

Considerando que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas e jurídicas, às sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, por força do artigo 225 da Constituição da República; 

Considerando o procedimento preparatório n° 1.30.020.000420/2019-81, que visa apurar possível poluição da Lagoa de Juturnaíba, 
localizada na REBIO Poço das Antas, em razão de colocação de boia na lagoa supostamente sem autorização pertinente. 

Considerando que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do §1° do art. 4° da Resolução n° 87/2006 do CSMPF, com a 
redação dada pela Resolução n° 106/2010 do CSMPF, encerrou-se em relação ao referido procedimento; 

RESOLVE, nos termos do art. 2°, §7° e art. 4°, I a VI, ambos da Resolução CNMP n° 23/07, converter o procedimento preparatório 
n° 1.30.020.000420/2019-81 em inquérito civil, destinado a apurar possível poluição na Lagoa de Juturnaíba, localizada na REBIO Poço das Antas, em 
razão de colocação de boia na lagoa supostamente sem autorização pertinente. 

À secretaria de tutela coletiva para autuação, registro e juntada dos documentos anexos, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO” 
o seguinte: 

Assunto: “Apurar possível poluição na Lagoa de Juturnaíba (Piscicultura "Pescados Juturnaíba"), localizada na REBIO Poço das 
Antas, em razão de colocação de boia na lagoa supostamente sem autorização pertinente.” 

Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar em cumprimento ao disposto no art. 6° da Resolução CSMPF n° 
87/06 e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4° da Resolução CNMP n° 23/07, à 4ª CCR, cientificando-a da instauração do presente inquérito 
civil. Promover as publicações regulares. 

Designo a equipe técnica deste gabinete para secretariar o presente inquérito civil. 
Como diligência inicial, expeça-se ofício à APA da Bacia do Rio São João / Mico-Leão-Dourado requisitando que apresente 

informações sobre a piscicultura desenvolvida pela "Pescados Juturnaíba", atividade supostamente licenciada pelo Município de Silva Jardim, que utiliza 
tanques em uma porção da lagoa. Caso constatado que não houve prévia apreciação da atividade pelo ICMBio, promover vistoria no local e constatar a 
existência de eventuais dados ambientais. 

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00059070-2020| 
PORTARIA Nº 69, DE 28 DE JUNHO DE 2020 

 
Referência: Notícia de Fato nº 1.00.000.014860/2019-93. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo indicado, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, I, “h”; II, “b”; III, “b”, V, “b”; 6o, VII, “a”, 
“b”, e XIV, “f”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, nas leis nº 7.347/85 e nº 8429/92; 

Considerando o acórdão do TCU nos auto da Tomada de Contas Especial Nº 005.970/2019-9, INSTAURADA PELA SECRETARIA 
ESPECIAL DE CULTURA EM FACE DE BÁRBARA CORTESE CALDAS - OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS 
OBTIDOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PRONAC 09-8070, QUE TINHA POR OBJETO A EDIÇÃO DE ROMANCE INTITULADO "SEU 
ZÉ; 

Considerando que, em princípio, os fatos não são passíveis de apuração de atos de improbidade e, portanto, não sujeitos à instauração 
de inquérito civil; 

RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE OUTRAS ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO 
CIVIL, para apurar a cobrança dos valores citados, bem como a eventual ausência de prestação de contas; 

1- oficie-se ao setor competente da AGU para informar se houve ajuizamento de ação de cobrança/execução; 
2- oficie-se à Secretaria Nacional de Cultura indagando das medidas tomadas para ressarcimento dos valores e prestação de contas 

do projeto. 
 

DANIEL DE ALCANTARA PRAZERES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00006155-2020| 
ADITAMENTO À PORTARIA nº 37/2018 

 
 INQUÉRITO CIVIL 1.30.015.000046/2018-11. PROJETO DE 
ASSENTAMENTO OSVALDO DE OLIVEIRA, LIGADO À COMUNIDADE 
CÓRREGO D'OURO - RELATO DE DIFICULDADES VIVENCIADAS 
PELOS ASSENTADOS 
 

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, todas estabelecidas no artigo 127 da Constituição 
da República Federativa do Brasil; 
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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 que o inquérito civil nº 1.30.015.000046/2018-11 narra a dificuldade de acesso das famílias que vivem no PA Osvaldo 
de Oliveira à Comunidade Córrego D'Ouro em decorrência da queda de uma ponte e demais questões; 

Considerando a publicação da Portaria nº 37/2018 que instaurou o referido inquérito civil, tendo por objeto “apurar as medidas 
adotadas pelo Município de Macaé em prol das famílias residentes no Projeto de Assentamento Osvaldo de Oliveira, ligado à Comunidade Córrego 
D'Ouro.”; 

Considerando que nas reuniões do dia 07 e 13 de março de 2020 houve a indicação de demanda pelos créditos iniciais (para aquisição 
de comida, ferramenta, utensílios domésticos – fornecido logo na instalação das famílias – R$5.200,00) fornecidos pelo INCRA e aquisição de 
maquinários (caminhão e trator) decorrente de emenda parlamentar do Congresso Nacional; 

Considerando a insuficiência dos elementos de convicção fornecidos e, consequentemente, a necessidade de colheita de maiores 
elementos de prova para a apuração dos fatos e de suas circunstâncias; 

Resolve ADITAR a Portaria nº 37/2018, a fim de ampliar o objeto deste inquérito civil, para que conste: acompanhamento das 
medidas para a construção da ponte no Assentamento Osvaldo de Oliveira, demanda pelos créditos iniciais (para aquisição de comida, ferramenta, 
utensílios domésticos – fornecido logo na instalação das famílias – R$5.200,00) fornecidos pelo INCRA e aquisição de maquinários (caminhão e trator) 
decorrente de emenda parlamentar do Congresso Nacional, tratados nas reuniões dos dias 07 e 13 de maio de 2020. 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão o 
aditamento da Portaria nº 37/2018 desde 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. 

 
30 de junho de 2020 

 
FÁBIO BRITO SANCHES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00026540-2020| 

PORTARIA Nº 15, DE 26 DE JUNHO DE 2020 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no exercício das atribuições legais 
que lhes foram conferidas, 

Considerando que a Resolução nº 159, de 6 de outubro de 2015 (com as alterações promovidas pela Resolução CSMPF nº 191, de 5 
de fevereiro de 2019), do Conselho Superior do Ministério Público Federal, previu a manutenção de escala de membro para atuação em regime de plantão 
eleitoral (art. 1º, §2º), a ser veiculada por portaria subscrita pelo(a) titular da Procuradoria Regional Eleitoral em cada Estado (art. 2º); 

RESOLVE: 
Art. 1º – Divulgar a escala do plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, referente ao período de 

1º a 31.07.2020: 
 

FUNÇÃO PROCURADOR PERÍODO 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

SUBSTITUTO 
RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 1º a 3.07.2020 

PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 4 a 12.07.2020 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

SUBSTITUTO 
RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 13 a 17.07.2020 

PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 18 e 26.07.2020 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

SUBSTITUTO 
RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 27 a 31.07.2020 

 
Art. 2º – Ficam revogadas as disposições anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 
Procuradora Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00026507-2020| 
PORTARIA Nº 16, DE 27 DE MAIO DE 2020 

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

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, 
da Resolução n. 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as modificações introduzidas pela Resolução n. 
106, de 06 de abril de 2010 e da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e: 

CONSIDERANDO a existência do presente procedimento instaurado para apurar possíveis irregularidades na fila de espera para 
realização de procedimento cirúrgico na glândula tireoide, que deve ser realizado pelo Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL; 

 CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão expirou e que há necessidade de prosseguir na instrução do feito; 
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RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.28.000.001978/2019-71 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e 
formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as 
seguintes providências: a) encaminhem-se os autos à COJUD, para fins de registro e reautuação; b) fica designado(a) o(a) Técnico(a) Administrativo(a) 
lotado(a) junto a este Gabinete para secretariar o presente inquérito. 

Após os registros de praxe, publique-se no Diário Oficial da União e registre-se a presente conversão no Sistema Único, para 
conhecimento da 4ª CCR/MPF, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público. 

 
VICTOR MANOEL MARIZ 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-PFU-RS-00005420-2020| 

PORTARIA Nº 13, DE 30 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 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, III, e Lei Complementar n° 75/93, art. 5º, II, 
“d”, e art. 6º, VII); 

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 os termos do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: aos remanescentes das comunidades 
dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório (PP) autuado sob o n. 1.29.004.000590/2019-85, instaurado para apurar suposto não 
fornecimento de água potável na comunidade quilombola de Arvinha, em Sertão/RS; 

CONSIDERANDO, ainda, o esgotamento de prazo de tramitação do citado PP; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL (6ª CCR) com objetivo de verificar suposto não fornecimento de água potável na 

comunidade quilombola de Arvinha, em Sertão/RS. 
Dessa forma, determina-se ao cartório que, após proceder ao registro do presente inquérito: 
1) autue-se a portaria; 
2) aguarde-se a resposta ao ofício cadastrado como documento 27. 

 
FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00005069-2020| 
PORTARIA Nº 26, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.29.002.000198/2020-90 em 
Inquérito Civil para apurar possíveis irregularidades na exclusão de Candidatos 
com Deficiência do ENEM Digital 2020. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais 
e regulamentares, com fulcro nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, e 7º, I, e 8º da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir do recebimento do Manifesto Público sobre a Exclusão 
de Candidatos com Deficiência do ENEM Digital, encaminhado pelo Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

CONSIDERANDO que o próprio sítio de internet do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
apresenta expressa informação de que, na versão Digital do ENEM 2020: “Não haverá recursos de acessibilidade  tais como: prova em braile, prova 
ledor, tradutor intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), video prova em Libras, prova com letra ampliada ou super ampliada, uso de leitor de 
tela, guia-intérprete, auxílio para leitura, auxílio para transcrição,  leitura labial, tempo adicional, sala de fácil acesso,  mobiliário acessível)”, disponível 
em: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/; 

CONSIDERANDO que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a principal forma de acesso ao Ensino Superior no Brasil; 
CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de 

eventuais providências judiciais ou extrajudiciais; 
RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.29.002.000198/2020-90 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, objetivando a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. Encaminhem-se os autos à 
Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul para as seguintes providências iniciais: 

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

a) Descrição resumida do(s) fato(s) investigado(s):  Apurar possíveis irregularidades na exclusão de Candidatos com Deficiência do 
ENEM Digital 2020; 

b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep); 
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c) Autor(es) da representação: Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
II - Oficie-se Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para que se manifeste sobre o teor da 

manifestação encaminhada peloConselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 
III - Publique-se a presente Portaria, conforme previsto no art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-RSL-SC-00000713-2020| 
PORTARIA Nº 9, DE 8 DE MARÇO DE 2020 

 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II, da 

Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 2006, 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público e  

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 
art. 129, II); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a instauração de inquérito civil, nos termos do arts. 1º da Lei 7.347/1985, para 
a proteção do patrimônio público e social, e de qualquer interesse difuso ou coletivo; 

CONSIDERANDO a existência do NF nº 1.33.000.000569/2020-21, instaurado a partir de representação apresentada que narra 
possíveis ilegalidades na concessão de aumento no Conselho Regional de Educação Física em SC; 

RESOLVE converter a NF nº 1.33.000.000569/2020-21 em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 
1. Providencie-se os registros de praxe no Sistema Único. Caso necessário, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª CCR, 

para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
2. Oficie-se ao Conselho Federal de Educação Física solicitando-se, no prazo de 30 dias, apreciação da regularidade dos fatos narrados 

na representação inicial, mantendo-se o sigilo do denunciante; 
3. Com a resposta, ou transcorrido o prazo fixado, conclusos. 
 

ALISSON NELICIO CIRILO CAMPOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-BNU-SC-00003891-2020| 
PORTARIA Nº 12, DE 19 DE JUNHO DE 2020 

 
INQUÉRITO CIVIL. 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, VII, e 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar nº 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/2007; 

CONSIDERANDO que o Auto de Infração nº 021744-B, lavrado em 23 de julho de 2019 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), expõe dano ambiental causado em área de preservação permanente referente à mata ciliar do Ribeirão Jundiá em uma área 
de 3.688,74 metros, intitulada pelo órgão ambiental como "área 2", no interior do Parque Nacional da Serra do Itajaí (PNSI); 

CONSIDERANDO que, em fiscalização in loco, o ICMBio identificou que o Sr. Osnilo (ou Osnildo) Heck teria promovido o 
desmatamento no imóvel supostamente de propriedade do Sr. Aristides Grignani, CPF nº 399.396.779-87, inclusive que tal intervenção teria sido realizada 
sob ordem do Sr. Aristides; 

CONSIDERANDO que a área em questão foi destinada, ao menos em parte, ao plantio de mandioca, sendo que o restante da área 
encontra-se coberta por vegetação herbácea regenerante; 

CONSIDERANDO que a vegetação nativa que sofreu intervenção insere-se no Bioma Mata Atlântica, tipologia Floresta Ombrófila 
Densa, segundo consta no "Documento 1, Página 11" dos autos nº 1.33.001.000011/2020-35; 

RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL a partir dos autos nº 1.33.001.000011/2020-35 para promover a responsabilização pela recuperação do 

dano ambiental no local mencionado, determinando, de início, as seguintes providências: 
a) Autue-se esta portaria e o procedimento que a acompanha; registre-se e publique-se (via Sistema Único/MPF), a fim de que se 

efetue a comunicação à E. 4ª CCR, conforme a praxe, com a observação do disposto nas citadas resoluções dos conselhos do Ministério Público. 
b) Solicite-se à Assessoria de Perícia, Pesquisa e Análise (ASSPA) do Ministério Público Federal a obtenção de dados de qualificação 

e de endereço dos senhores Osnilo (ou Osnildo) Heck, CPF desconhecido, e Aristides Grignani, CPF nº 399.396.779-87. 
c) Aguarde-se resposta ao Ofício nº 311/2020. Retornem os autos conclusos assim que apresentada resposta, decorrido seu prazo ou 

apresentadas novas informações. 
 

RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONÇALVES 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-MFR-SC-00002882-2020| 
PORTARIA Nº 14, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
 n. PRM-MFR-SC-00002350/2020 
 

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

a) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
b) considerando as incumbências previstas no artigo 6º, inciso VII, e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993; 
c) considerando o disposto na Resolução 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Instaura procedimento administrativo, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por objeto acompanhar as tratativas 

a serem realizadas entre a prefeitura de Jaraguá do Sul/SC e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, no que diz respeito à 
necessidade/possibilidade de pavimentação asfáltica de uma rua do Conjunto Rural Rio da Luz, que é objeto de Termo de Ajustamento de Conduta 
assinado pela prefeitura, IPHAN e MPF (IC n.º 1.33.011.000131/2012-1). 

Autor da representação: Prefeitura de Jaraguá do Sul/SC. 
Determina que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
Publique-se. 

 
RUI MAURICIO RIBAS RUCINSKI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-BNU-SC-00003890-2020| 
PORTARIA Nº 15, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
INQUÉRITO CIVIL. 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, VII, e 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar nº 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/2007; 

CONSIDERANDO a existência de edificação no imóvel localizado na rua Dois de Setembro, nº 1133, bairro Itoupava Norte, 
Blumenau/SC, onde atualmente encontra-se instalada e em funcionamento a pessoa jurídica de direito privado denominada ATÔMICA 
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03830911/0001-34; 

CONSIDERANDO que o imóvel em questão encontra-se integralmente inserido em área de preservação permanente (APP) em 
virtude da proximidade com o Rio Itajaí-Açu que, no ponto, a largura média do corpo hídrico se situa entre 90 e 100 metros, o que implica faixa de APP 
de 100 metros, conforme registrado no Laudo nº 1475/2018-SETEC/SR/PF/SC (Documento 1, Página 252); 

CONSIDERANDO que a certidão de inteiro teor, apresentada pelo 3º Ofício de Registro de Imóveis de Blumenau (Documento 21, 
Páginas 1 até 4), consigna que o imóvel em questão foi matriculado sob o nº 17.530 em 19 de maio de 1995 sem qualquer benfeitoria e é de propriedade 
do Sr. MARIO EUGENIO BINDER, CPF nº 006.179.549-68; 

CONSIDERANDO que o Município de Blumenau, através do Ofício SEPLAN/DRCU nº 003/2020 (Documento 23, Página 1) e do 
Ofício SEPLAN nº 009/2020 (Documento 24, Página 1), informou que foi encontrado o registro de Aprovação nº 16824, de 1996, referente a comércio 
com 206,52 m², além de habite-se emitido em 31 de outubro de 1996; 

CONSIDERANDO que o Laudo nº 1475/2018-SETEC/SR/PF/SC (Documento 1, Página 252) registrou que foi identificada "uma 
ampliação de 70 m² na porção sul da edificação, construída entre março de 2014 e maio de 2016", bem como houve "desflorestamento no prolongamento 
sul do terreno entre 2003 e 2008, ainda que possivelmente associado a outra obra situada no terreno vizinho, a oeste do imóvel". 

RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL a partir dos autos nº 1.33.001.000017/2020-11 para promover a responsabilização pela recuperação do 

dano ambiental no local mencionado, determinando, de início, as seguintes providências: 
a) Autue-se esta portaria e o procedimento que a acompanha; registre-se e publique-se (via Sistema Único/MPF), a fim de que se 

efetue a comunicação à E. 4ª CCR, conforme a praxe, com a observação do disposto nas citadas resoluções dos conselhos do Ministério Público. 
b) Oficie-se à Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Município de Blumenau requisitando que informe se expediu 

certidão de regularização ambiental para o imóvel em questão, encaminhando-se cópia de eventual documento emitido pela municipalidade, em como de 
todos os eventuais estudos que embasaram tal providência. 

c) Solicite-se à Assessoria de Pesquisa e Análise (ASSPA) cópia do ato constitutivo da empresa ATÔMICA DESENTUPIDORA E 
DEDETIZADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03830911/0001-34; 

d) Registre-se o nome do Sr. MARIO EUGENIO BINDER como "interessado" nos autos, no Sistema Único do MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. 

Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos com minuta de ofício de notificação ao (à) sócio (a)-administrador(a) da 
empresa ATÔMICA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA, bem como o atual proprietário do imóvel, Sr. MARIO EUGENIO BINDER, 
residente e domiciliado na rua Araras, nº 579, bairro Velha, Blumenau/SC, conforme consta na certidão de inteiro teor do imóvel (Documento 21, Página 
3), a fim de que informe se possui interesse em firmar TAC visando à recuperação do dano ambiental. 

 
RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONÇALVES 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SSP-SP-00005625-2020| 

PORTARIA Nº 22, DE 29 DE JUNHO DE 2020 
 

Autos nº 1.34.015.000213/2020-91 
 

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

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III e VI da Constituição Federal estabelecem ser função institucional do Ministério Público 
“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos” e “expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva”; 

CONSIDERANDO que o art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 
“instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos”; 

CONSIDERANDO que o art. 8º, incisos II e IV, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público estabelece que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a “acompanhar e fiscalizar, de forma 
continuada, políticas públicas ou instituições;” e “embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil”; 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público dispõe que 
o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade 
dos atos, previsto para o inquérito civil. 

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Administrativo terá por objeto acompanhar as providências a serem adotadas pelo 
Município de Catanduva para garantir o fornecimento da merenda escolar durante o período de suspensão das aulas letivas, em virtude da situação de 
calamidade pública decorrente da pandemia do novo corona vírus (Covid-19), e em conformidade com a Resolução FNDE n.º 2, de 09 de Abril de 2020. 

RESOLVE, com base no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceitua o artigo 9º da Resolução nº 174, 
de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, CONVERTER a NF Nº 1.34.015.000213/2020-91, por meio da presente PORTARIA, 
em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o escopo de acompanhar as providências a serem adotadas pelo Município de Catanduva para garantir 
o fornecimento da merenda escolar durante o período de suspensão das aulas presenciais, em virtude da situação de calamidade pública decorrente da 
pandemia do novo corona vírus (Covid-19). 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) seja providenciada a devida autuação no Sistema Único, feitas as anotações necessárias quanto aos presentes autos; 
b) a designação da servidora Ana Maria Estartere Assola de Carvalho, Técnica Administrativa para fins de auxiliar na instrução do 

presente PA. 
Publique-se, também, na forma do que preceitua o artigo 9º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 
Registre-se. 

 
ELEOVAN CESAR LIMA MASCARENHAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00068078-2020| 
PORTARIA Nº 94, DE 30 DE JUNHO DE 2020 

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

V, alínea a, bem como no art. 6º, inc. VII, alínea d, da Lei Complementar nº 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; no art. 2º, § 4º, da Resolução nº 
23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal;  

CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso II, da Constituição Federal estabelece ser função institucional 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 segurança”; 

CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece que: “incumbe ao Ministério Público da União, 
sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais: I – instaurar inquérito civil e outros procedimentos correlatos (...)”; 

CONSIDERANDO que o documento cadastrado na Procuradoria da República em São Paulo sob a etiqueta PR-SP-00067621/2020 
contém cópias de peças do Procedimento Administrativo nº 1.34.001.004025/2017-95; 

CONSIDERANDO que a decisão que homologou promoção de arquivamento nos autos do Inquérito Civil nº 1.34.001.004025/2017-
95 sugeriu a instauração de novo Procedimento Administrativo a fim de acompanhar a conclusão do PADO nº 53500.053021/2018-91 instaurado pela 
ANATEL em face da empresa CLARO S/A; 

CONSIDERANDO que no inciso IV e parágrafo único do art. 8º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional 
do Ministério Público dispõe que: Art. 8º O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade fim destinado a: (…)... IV – embasar outras 
atividades não sujeitas a inquérito civil. Parágrafo único. O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada 
pessoa, em função de um de um ilícito específico; 

RESOLVE, com base no art. 9º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, 
INSTAURAR, por meio da presente PORTARIA, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo por objeto acompanhar a conclusão do PADO nº 
53500.053021/2018-91 instaurado pela ANATEL em face da empresa CLARO S/A. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único, em razão do deliberado na presente portaria, 

distribuindo-se os autos a este signatário, por dependência ao Inquérito Civil nº 1.34.001.004025/2017-95; 
b) autue-se em Procedimento Administrativo com a seguinte ementa: “CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR 

ADICIONADO. Acompanhamento da conclusão do PADO nº 53500.053021/2018-91 instaurado pela ANATEL em face da empresa CLARO S/A; 
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c) a remessa de cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informação (Resolução 
n.º 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); 

d) a tramitação dos autos pelo prazo de 01 ano, ou até que seja exaurido o seu objeto; e 
e) após, tornem-me os autos conclusos, para expedição de ofício à ANATEL para que forneça informações atualizadas do PADO nº 

53500.053021/2018-91. 
Registre-se. 

 
PATRICK MONTEMOR FERREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00068027-2020| 
PORTARIA Nº 172, DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas 

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

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 
arts. 5o, incisos I, alínea h, e 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 é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública que diga respeito à responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo e à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos (art. 1º, incisos I, IV e VII, Lei 7.347/1985); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem 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 acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica 
e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO o recebimento da nota técnica de nº 3/2020 – CMA, de 21 de maio de 2020, elaborada pela Comissão de Meio 
Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público e encaminhada pela 4ª CCR do MPF; 

CONSIDERANDO que referida nota técnica refere-se à atuação dos membros do Ministério Público brasileiro para a prevenção de 
danos ambientais decorrentes da ampliação ou construção de cemitériosemface da elevada estimativa de mortos em razão da pandemia de Covid-19; 

CONSIDERANDO que a nota técnica traz a notícia de que municípios estariam fazendo covas rasas, valas comuns ou coletivas, além 
da construção de “cemitérios de campanha”, havendo ainda a possibilidade de sepultamentos em massa por conta do novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO que a situação emergencial pode acarretar sepultamentos em desacordo com  a legislação ambiental, gerando 
contaminação do solo e dos lençóis de água superficiais e subterrâneos pelo necrochorume decorrente processo de decomposição dos cadáveres, podendo 
atingir mananciais  de abastecimento público,além  da liberação de gases ou odores pútridos que podem poluir o ar, colocando em risco o meio ambiente 
e a saúde pública, situação que se torna ainda mais grave em regiões sujeitas a alagamentos ou fortes chuvas, além da influência de marés; 

RESOLVE: 
converter a Notícia de Fato de nº 1.34.001.004778/2020-04 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, sujeito à revisão pela 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF, visando apurar os fatos, bem como subsidiar futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais. 
 

MATHEUS BARALDI MAGNANI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00003134-2020| 
ADITAMENTO DE PORTARIA Nº 20, DE 24 DE ABRIL DE 2020 

 
Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas a Inquérito Civil 
n° 1.34.033.000065/2020-96 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto nos artigos 127, 
caput, e 129 da Constituição da República, e ainda, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem como na Resolução 
CNMP nº 23/07, e ainda: 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Administrativo de Outras Atividades Não Sujeitas 
a Inquérito Civil n° 1.34.033.000065/2020-96, instaurado com o objetivo de acompanhar a apresentação do Plano de Gestão Integrada da Orla por parte 
do Município de Ubatuba que determinará possível ocupação de faixa de areia, pela obra do muro de 22 m2, construído no imóvel localizado na Rua 
Custódio Alves Barreto, nº 20, Praia da Fortaleza, Ubatuba-SP, de propriedade de Flávio Ribeiro Vieira de Almeida, registrado perante SPU sob RIP 
7209 0000929-10/RIP Spiunet nº 77209.00929.000-6" 

CONSIDERANDO a portaria de PA nº 20, restou publicada com erro quanto a este objetivo, ficando confuso seu objeto por mero 
erro de digitação da referida portaria, onde constou o seguinte texto "acompanhar a apresentação do Plano de Gestão Integrada da Orla por parte do 
Município de Ubatuba que determinará possível ocupação de faixa de areia, pela obra do muro de 22 m2, construído no imóvel Plano de Gestão Integrada 
da Orla devidamente registrado perante SPU sob RIP 7209 0000929-10/RIP Spiunet nº 77209.00929.000-6" . 
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RESOLVE: 
a) ADITAR A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO do presente Procedimento Administrativo de Acompanhamento para constar como 

objeto: "acompanhar a apresentação do Plano de Gestão Integrada da Orla por parte do Município de Ubatuba que determinará possível ocupação de 
faixa de areia, pela obra do muro de 22 m2, construído no imóvel localizado na Rua Custódio Alves Barreto, nº 20, Praia da Fortaleza, Ubatuba-SP, de 
propriedade de Flávio Ribeiro Vieira de Almeida, registrado perante SPU sob RIP 7209 0000929-10/RIP Spiunet nº 77209.00929.000-6" 

b) Após os registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, 
art.6º e art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2010 e artigo 9º da Resolução CNMP 174/2017 

 
MARIA REZENDE CAPUCCI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00004716-2020| 
DECISÃO Nº 74, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 
ARQUIVAMENTO. Notícia de Fato n.º 1.34.007.000163/2020-41 
 

Por meio do Ofício Circular n.º 22/2019 a Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR-SP) encaminhou a diversas 
Procuradorias da República em Municípios do Estado “cópia integral dos autos” do Inquérito Civil (IC) n.º 1.34.001.0010000/2016-59, “para cognição 
e adoção das providências temáticas cabíveis no âmbito da [respectiva] atribuição territorial”. 

Aquele IC fora instaurado, com vinculação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF), “para apurar 
eventuais irregularidades em licitação para construção de pré-escolas pela empresa MPV [rectius: MVC] Componentes Plásticos Ltda.” 

Sua instauração fora provocada pelo recebimento, em anexo ao Ofício Circular n.º 3/2016/PGR/5ª CCR/MPF, de cópia do 
OF/NCA/PR/RS n.o171/2016 do Núcleo de Controle da Administração da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, relativo ao IC 
n.º1.29.000.003222/2015-03 e no qual se lê: 

De acordo com dados obtidos durante a instrução do referido feito, o FNDE/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
realizou licitação, na modalidade Regime Diferenciado de Contratações Públicas, Pregão n.o94/2012/abrangência sul e sudeste, objetivando o Registro 
de Preços consignado em Ata/Ata de Registro de Preços nº 59/2013, para construção de escolas do Programa Proinfância, no valor de R$ 65.635.423,00 
(...) tendo sagrado-se vencedora da seleção a empresa MVC Componentes Plásticos Ltda., pertencente às emprsas Artecola Química E Marcopolo S.A., 
com sede no Município de São José dos Pinhais/PR. 

Ocorre, no entanto, que a grande maioria das obras a serem realizadas não foi executada pela empresa, de forma que as pré-escolas, 
que deveriam ser construídas por financiamento do Proinfância, estão inacabadas, ou nem mesmo foram iniciadas, nos Estados do RJ, ES, MA, BA, SE, 
AL, PE, PI e SP, em um total de 1.114 Municípios brasileiros, segundo relatos repassados ao Ministério Público Federal. 

(...) 
Sendo assim, considerando-se que a matéria repete-se em vários Estado do País, havendo a necessidade de adoção de medidas junto 

ao FNDE nos Estados e Municípios, a fim de que fiscalize, execute e adote as medidas pertinentes para garantia do patrimônio público e da prestação do 
serviço de educação infantil, apresento as presentes informações acompanhadas dos documentos que seguem, a esta Egrégia 5a Câmara de Coordenação 
e Revisão para adoção das medidas que entender cabíveis. 

Pois bem. No IC n.º 1.34.001.0010000/2016-59 a PR-SP requisitou ao FNDE que fornecesse “listagem nominal dos municípios que, 
no Estado de São Paulo, aderiram ao Proinfância, nos termos pactuados na Ata de Registro de Preços n.o 59/2013, para construção de pré-escolas por 
meio da empresa MVC Componentes Plásticos Ltda.”. 

Em resposta, o FNDE esclareceu que nenhum município no estado de São Paulo aderiu ao Proinfância nos termos da Ata de Registro 
de Preços n.º 59/2013, para a construção de pré-escolas por meio da empresa MVC Componentes Plásticos Ltda., dado que essa Ata esteve disponível 
apenas para as entidades dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Acrescentou, entretanto, que 53 municípios paulistas – listados no anexo – foram autorizados pelo FNDE a utilizarem a Ata de 
Registro de Preços n.o 55/2013, com vistas à contratação de unidades escolares do Proinfância junto à empresa Casa Alta Construções Ltda. 

Contudo, nenhum desses Municípios está submetido à competência territorial do 4º Ofício da Procuradoria da República no Município 
de Marília (Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbé, Guarantã, Lins, Pongaí, Promissão e Sabino). 

Por essa razão, e com fundamento em aplicação analógica do art. 4º, inc. III, da Resolução n.º 174/17 do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 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 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00027135-2020| 

PORTARIA Nº 6, DE 29 DE JUNHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), pelo art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, e 
pelo art. 7º, I, da Lei Complementar (LC) n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO-SE que o Ministério Público Federal (MPF) é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme dispõe o 
art. 1° da Lei Complementar n. 75/1993; 
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CONSIDERANDO-SE que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de 
sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, da CRFB, c/c art. 8º, II, da LC n. 75/93); 

CONSIDERANDO-SE as atribuições desta Procuradoria Regional dos Direitos dos Cidadãos (PRDC) relativas à tutela dos direitos 
do cidadão, conforme art. 29, I e parágrafo único, e (discriminação de raça) e j (direito à saúde), da Portaria PR-SE n. 19, de 31 de janeiro de 2019, que 
dispõe sobre o Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal no estado de Sergipe; 

CONSIDERANDO-SE a necessidade de transparência na publicação, pelos órgãos de saúde estadual e municipais, dos dados 
referentes às pessoas infectadas e mortas pela pandemia do novo coronavírus, de forma que se possa ter em conta a variável "raça/cor", a condição social 
e de gênero; 

CONSIDERANDO-SE que outros estados e municípios já vêm realizando publicações nesse sentido, o que seria de suma importância 
para melhor compreender de que forma a contaminação está impactando as comunidades mais vulneráveis e os segmentos historicamente estigmatizados, 
a fim de que se possa cobrar medidas mais enérgicas na proteção ao povo negro e pobre do estado de Sergipe; 

CONSIDERANDO-SE que o art. 38, I, da LC n. 75/93 dispõe que o MPF possui atribuição para instaurar inquérito civil e outros 
procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP n. 174/2017 regulamenta a instauração de procedimento administrativo no âmbito 
do Ministério Público; 

RESOLVE, com fulcro no art. 8º da Resolução CNMP n. 174/2017, instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, vinculado à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), para acompanhar e fiscalizar a adoção de políticas públicas específicas voltadas à visibilidade 
dos impactos da pandemia sobre a população negra, por meio da utilização, pelo estado de Sergipe e os respectivos municípios, de marcadores étnico-
raciais de localização e de gênero na produção de dados oficiais de infecção e mortalidade da população pela covid-19, a fim de melhor direcionar as 
políticas públicas de atenção à saúde. 

 
MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00027250-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 29 DE JUNHO DE 2020 

 
Notícia de Fato n. 1.35.000.000541/2020-19 
 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar suposta conduta irregular de gerente da Caixa Econômica Federal, em Aracaju-
SE, consistente em negativa de saque de valor elevado de conta poupança de titularidade de José Lúcio Silva Barbosa de Carvalho. 

O manifestante informa que, no dia 19.3.2020, compareceu à agência Fausto Cardoso, da Caixa Econômica Federal, em Aracaju-SE, 
a fim de realizar um saque emergencial, de sua conta poupança, por motivos de saúde, quando foi informado pelo Gerente Thiago Reis de que a operação 
não poderia ser realizada porque o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19, não permite saques de valores elevados, bem 
como devido a suposta determinação do Presidente da CEF nesse sentido, por meio de informativo “CAIXA INFORMA”. Acrescenta que, ao ser indagado 
pelo manifestante sobre a lei ou o decreto que proibia a realização do saque pretendido, o mencionado gerente não soube lhe informar; que, em 27.3.2020, 
fez contato telefônico com o mesmo gerente, a fim de sensibilizá-lo da necessidade de efetuar o saque pretendido, mas teve sua solicitação negada outra 
vez, o que levou o manifestante a registrar, no mesmo dia, o Boletim de Ocorrência n. 113473. Ainda, informa ter registrado várias reclamações no SAC 
e na OUVIDORIA da Caixa Econômica Federal (Protocolos n. 9076524; n. 912584 e n. 9281906) e no Banco Central (Demandas n. 
2020106322_CAIXA_07-4-20; n. 2020122334_CAIXA_20-4-20; n. 2020146381_CAIXA_28-4-20 e n. 2020162983_CAIXA_28-4-20 (f. 2-18 do 
download integral das peças informativas). 

Em resposta à reclamação do Sr. José Lúcio, o Banco Central informou que encaminharia sua demanda à Caixa Econômica Federal 
(f. 5). A CAIXA, por sua vez, esclareceu que: 

[…] para realizar um saque emergencial superior a R$ 50.000,00, é necessário o provisionamento de saque correspondente, com no 
mínimo três dias de antecedência conforme dispõe na circular BACEN N.º 3.839 de 28 de junho de 2017 e nas normas internas, que informa que é vedada 
a realização de saque em espécie, de valor igual ou superior a R$ 50 mil, sem que haja o registro do provisionamento de saque correspondente, com no 
mínimo três dias úteis de antecedência, como medida de prevenção à Lavagem de Dinheiro. 

Porém, considerando os efeitos da pandemia de COVID-19 que estamos vivenciando, a CAIXA contingenciou o atendimento de suas 
Agências a partir de 23/03/2020, reduzindo o efetivo de empregados para 30% em suas unidades da Rede de Varejo, garantindo somente o atendimento 
de serviços categorizados como essenciais, conforme consta no “Caixa Informa” que está ostensivamente publicado em todas as Agências da Rede de 
Varejo da CAIXA. 

Com relação à ligação que o senhor informa ter feito no dia 27/03/2020, esta foi atendida pelo Gerente de Varejo Thiago Reis, já 
citado nesta ocorrência. Neste atendimento, o senhor se mostrou interessado em realizar no dia seguinte, um saque no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). O Gerente colocou diversas outras alternativas para o senhor fazer uso dos seus recursos, tais como transferências bancárias, DOC, TED, ou até 
mesmo realizando saques menores no autoatendimento, cujos limites diários foram ampliados para atender melhor aos clientes durante o 
contingenciamento do atendimento, mas o senhor informou que só interessava o saque de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em papel moeda. 

Frise por fim, que no contato telefônico o senhor confirmou estar de posse de seu cartão de débito e senha, bem como da assinatura 
eletrônica do Internet Banking CAIXA, o que lhe credencia a realizar a movimentação dos seus recursos por diversas outras formas não presenciais 
disponibilizadas [...] 

Em 7.5.2020, foi expedido o Ofício n. 203/2020-GSN/PR/SE ao Gerente Thiago Reis, solicitando-lhe esclarecimentos acerca dos 
fatos noticiados pelo Sr. José Lúcio (f. 25). Em sua resposta, o Sr. Thiago Reis asseverou que a reclamação feita pelo noticiante ao Banco Central do 
Brasil havia sido julgada improcedente e transcreveu a resposta dada pela Caixa Econômica Federal. Por fim, destacou que: 

[…] não houve confisco ou qualquer tentativa de confisco dos valores do cliente, os quais se encontram disponíveis para utilização e 
foram utilizados pelo cliente após o fato relatado […]. 

[…] não há qualquer conduta tipificada como ilícita, em qualquer das áreas do direito, administrativa, cível ou criminal, no 
atendimento prestado, tendo seguido as normas do BACEN, da CAIXA e as regras de civilidade e urbanismo dispensada a todos os clientes. […] que 
vivemos um momento totalmente diferente no convívio social e, como não poderia deixar de ser, o atendimento bancário tem sofrido diversas limitações, 
existindo decisões judiciais, inclusive em ACP movida pelo próprio MPF, decretos federais, estaduais e municipais restringindo o atendimento durante 
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essa pandemia, além das próprias orientações prestadas pelas autoridades de saúde e sanitária, de maneira que apenas os serviços essências devem ter 
seu atendimento mantido, que não era o caso do cliente aqui referido […]. 

Ato contínuo, foram encaminhadas as informações prestadas pelo Gerente Thiago Reis ao Sr. José Lúcio (f. 39-42), para sua ciência 
e manifestação, o que, todavia, não ocorreu, conforme certidão encartada à f. 43. 

É o que importa relatar. 
Pela documentação acostada aos autos, verifica-se se tratar de caso de lesão ou ameaça a direito individual disponível e não 

homogêneo, o que afasta a atribuição do Ministério Público Federal para atuar no caso, conforme o disposto no Enunciado n. 3, da 3ª CCR, in verbis: 
Quando, pelo exame da representação ou dos documentos presentes nos autos, restar inequívoco que a matéria objeto do feito é uma 

hipótese de lesão ou ameaça a direito individual disponível e não homogêneo, deve ser homologado o pedido de arquivamento, com fundamento na 
ilegitimidade da atuação do Ministério Público no caso sob análise. 

Não obstante, ainda que a demanda não versasse sobre direito individual disponível, não se vislumbra ilegalidade ou mesmo 
abusividade na conduta da Caixa Econômica Federal, uma vez que o procedimento necessário ao saque, em espécie, de valores iguais ou superiores a R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) foi estabelecido de forma impessoal e pretérita à demanda do requerente, visando a prevenção do cometimento de crimes 
e irregularidades atreladas ao Sistema Financeiro. Ademais, foi demonstrado que todos os meio alternativos ao saque em espécie estavam disponíveis ao 
cliente, afastando-se, nesse sentido, qualquer alegação de impossibilidade total de utilização dos seus saldos. 

Assim, não havendo outras medidas a adotar, promovo o arquivamento do presente feito, 
Dê-se ciência ao interessado (art. 4, §1º, da Resolução CNMP n. 174/2017). 
Se for apresentado recurso, devolvam-se os autos conclusos para apreciação. Caso o arquivamento não seja reconsiderado, 

encaminhem-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame desta promoção, conforme 
disposto no art. 4º, §3º, da Resolução n.174./2017 do CNMP. 

Não havendo recurso, remetam-se os autos ao Arquivo Geral desta Unidade, na forma do art. 5º, da Resolução CNPM n. 174/2017. 
 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 
Procuradora Regional da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PRM-AGA-TO-00004341-2020| 
PORTARIA Nº 4, DE 18 DE MARÇO DE 2020 

 
PEÇAS DE INFORMAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. 
 

O Ministério Público Federal, com fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 6º, inciso VII, da Lei 
Complementar nº 75/1993, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL a partir dos elementos de informação constantes do Procedimento Preparatório nº 
1.36.001.000075/2019-91, a fim de apurar suposta omissão no dever de prestar contas, pela Prefeitura de Sampaio do Tocantins, em relação aos recursos 
federais recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em 2014, no montante de R$ 103.800,00. 

Para tanto, considera: 
(a) O teor da representação criminal oriunda do Município de Sampaio-TO; e 
(b) O teor do Ofício nº 7010/2018/MDS/SNAS/DEFNAS/CGPCICAPC-RFF. 
DETERMINA seja: 
(a) autuado o procedimento, com base nos documentos e anexos referidos; 
(b) o feito secretariado pelo servidor Eduardo Rezende Ferreira, Técnico do Ministério Público da União, matrícula nº 25836; 
(c) publicada a Portaria no Diário do Ministério Público Federal eletrônico e por meio de fixação no local de costume desta unidade; 
(d) comunicada ao Órgão de Coordenação e Revisão respectivo a instauração do presente Inquérito Civil. 

 
ERON FREIRE DOS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00010674-2020| 
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO Nº 150, DE 18 DE JUNHO DE 2020 

 
INQUÉRITO CIVIL N. 1.36.000.001121/2013-93 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado, nesta Procuradoria da República no Tocantins, com o objetivo de apurar a situação ambiental 
do imóvel Chácara 14, localizado no Km 24, TO-010, especialmente quanto à necessidade de recuperação de 0,2623 ha em área de preservação 
permanente à margem do Lago UHE Lajeado. 

Os autos foram instaurados no 2° Ofício desta Procuradoria, a partir de comunicação do Ibama, no sentido de que constatara, em 
vistoria, a utilização da área com infringência das normas de proteção. A degradação ambiental da área ensejou a propositura da Ação Penal n.° 6001-
17.2012.4.01.4300. 

Após a instrução, foi proferido despacho de arquivamento, por ter sido demonstrado nos autos que a nova proprietária do imóvel 
havia adotado medidas para regenerar a área, como plantio de mudas de árvores silvestres. 

Em sua análise, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal registrou que as informações apresentadas pelo 
Ibama foram no sentido de que a área estava em estágio inicial de regeneração e ainda eram necessárias outras ações para sua recuperação. 

Assim, determinou-se o prosseguimento da instrução, para que fosse verificado, junto ao Ibama, se a área foi realmente recuperada. 
Ao retornarem, os autos foram redistribuídos a este 3º Ofício (PRDC-TO). 
Dando seguimento à instrução, em junho de 2015, oficiou-se ao Ibama requisitando a realização de vistoria no local. 
Em sua análise, o Ibama constatou que o desmatamento ainda estava evidente, pois mesmo com o plantio de diversas mudas de 

árvores silvestres, com o forte verão e a falta de acompanhamento e de irrigação, o plantio não surtiu o efeito esperado. 
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Instada a se manifestar sobre a não recuperação da área, a Proprietária relatou algumas medidas tomadas e enviou cópia do 
comprovante de aquisição de mudas. 

Em 2016, requisitou-se ao Ibama a realização de nova vistoria no local. Em seu laudo técnico, o Ibama registrou que houve um 
progresso quanto ao aparecimento de gramíneas e ervas invasoras, mas a regeneração da APP estava em fase inicial. 

Em abril de 2017, o Ibama realizou nova vistoria e constatou que a área continuava degradada. Na oportunidade, o Ibama propôs à 
proprietária que replantasse as árvores mortas pelo fogo com mudas de plantas com altura mínima de 1 m (um metro) e incrementar plantando também 
nas demais áreas da chácara. Em junho do mesmo ano, oficiou-se ao Ibama requisitando informações quanto ao cumprimento das medidas propostas à 
proprietária da chácara, na vistoria realizada em abril. O Ibama informou que havia enviado ofício à proprietária, mas ainda não tinha resposta, e faria 
nova vistoria somente depois que a interessada comprovasse as medidas adotadas para regeneração da área. 

Em agosto de 2018, oficiou-se novamente ao Ibama, requisitando que informasse quanto ao cumprimento das medidas propostas no 
laudo técnico ao proprietário atual da referida chácara, quanto à recuperação da APP degradada, Procedimento Administrativo n.° 02029000193/2011-
77-IBAMA. 

Em resposta, o Ibama informou que foi realizada vistoria em 01/11/2018, encaminhando o respectivo relatório. No referido 
documento, o Ibama ressaltou que a situação da área ainda era a mesma, ou seja, estava em fase de regeneração inicial. 

Nesse sentido, determinou-se: (a) o envio de novo ofício ao Ibama, requisitando cópia do Procedimento Administrativo n.° 
02029000193/2011-77-IBAMA; (b) a requisição de informações da proprietária da chácara sobre o laudo de vistoria do Ibama; e (c) a realização de 
reunião para tratar presencialmente sobre os fatos com a proprietária. 

Em resposta, a proprietária da chácara afirmou que, desde que adquiriu o imóvel, despendeu esforço econômico para reflorestar o 
local e, apesar de o Ibama ter informado que as mudas plantadas não sobreviveram, 10 (dez) mudas de plantas nativas, das 50 (cinquenta) plantadas 
inicialmente, sobreviveram, mesmo tendo ocorrido dois grandes incêndios no local. 

Destacou que, em 29/3/2019, o Ibama suspendeu o embargo da área e a desonerou da reposição florestal, conforme Parecer Técnico 
n.° 24/2019-NIBIO/TO/SUPES-TO apresentado. 

O Ibama apresentou a cópia integral do procedimento administrativo e ressaltou que “a providência de substituição do termo de 
embargo em nome do atual proprietário do imóvel tornou-se desnecessária, conforme entendimento do Parecer Técnico n.° 24/2019-NUBIO-TO/DITEC-
TO/SUPES-TO, o qual informa, dentre outras coisas, que atualmente não há edificações/estruturas na APP definida pela cota máxima maximorum, não 
havendo passivo ambiental a ser reparado”. 

No Parecer Técnico n.° 24/2019-NUBIO-TO/DITEC-TO/SUPES-TO, o Ibama esclarece que a desoneração não ocorreu por 
constatação de efetiva recuperação da área inicialmente aferida, mas porque houve alteração na distância da faixa de APP, a partir da Lei n.° 12.651/2012. 

Nessa linha, considerando a nova faixa da APP, o Ibama atestou que, “de acordo com a Cota maximorum não há edificações/estruturas 
na faixa de segurança do reservatório dentro do atual perímetro do imóvel”. 

Além disso, pontuou que “na nova conformação de faixa de segurança do reservatório se observa que esta faixa é consideravelmente 
estreita, porém por toda sua extensão se observa uma cobertura vegetal secundária ou em regeneração”. 

O Ibama ainda registrou o seguinte: 
Destarte, houve vistoria no imóvel de acordo com o Relatório de Vistoria (3874288), o qual apontou, dentre outras, que há a 

necessidade de “Manter a área em regeneração sob constante manutenção com aceiros e ao plantar, fazer covas adequadas com as espécies a serem 
plantadas e utilizar práticas de adubação para facilitar o desenvolvimento dos indivíduos plantados, não foi constatado a abertura de covas, tão pouco, o 
referido plantio”. Neste contexto, quanto a possíveis alterações na cobertura vegetal do imóvel, tem-se que dentro dos procedimentos  de  inscrição  no  
CAR  e  das  análises  a  serem  proferidas  pelo  NATURATINS,  caso  se detecte  que  estas  sejam  áreas  antropizadas  o  interessado  terá  que  aderir  
ao  Programa  de Regularização  Ambiental  (PRA),  no  intuito  de  recuperá-las/recompô-las,  consoante  o  disposto  no Decreto nº 7.830/2012. Ressalta-
se que para o caso em comento é passivo de cobrança da reposição florestal, nos termos do artigo 5º, § 1º, e artigo 10, inciso II, da Instrução Normativa 
nº 06/2006, cujo volume a ser reposto é de 10,492 m³ (0,2623 ha x 40,0 m³). Não obstante, considerando o pouco volume, 10,492 m³, entende-se que este 
se torna insignificante para fins de cobrança, visto que a reposição florestal na atual circunstância custa em média R$ 10,00/m³.  Assim, considerando 
que os custos para envio de correspondência ao interessado e possíveis diligências, para fins de cobrança da reposição florestal, serão mais onerosos que 
o cumprimento da mesma, sugere-se, pelo princípio da insignificância e da razoabilidade, desobrigar o interessado de tal incumbência. Diante do exposto, 
considerando que atualmente não há edificações nos limites da APP, entende-se que não há elementos suficientes que demonstre dano ambiental passivo 
de reparação. Assim, face aos apontamentos supra, entende-se que não se vislumbra óbice técnico ao desembargo da referida área. (destacou-se). 

Pois bem. O objetivo dos autos era apurar a recuperação ambiental de área degradada da Chácara 14, situada às margens do Lago 
UHE Lageado. 

Nesse sentido, as diligências empreendidas consistiram em requisitar a análise técnica do Ibama, que fazia as vistorias, notificava a 
proprietária para providências e apresentava as informações nos autos. 

Desde o início, o Ibama constatava em suas vistorias o plantio de mudas na área degradada, mas ressaltava que, com o sol intenso e 
as altas temperaturas próprias da região, assim como com a falta de irrigação efetiva, muitas não sobreviviam e a área era qualificada como “em fase 
inicial de regeneração”. 

Instada a se manifestar, a proprietária afirmava que tinha plantado novas mudas, mas, mesmo assim, o Ibama não atestava a 
recuperação da área. 

Em março de 2019, conforme devidamente demonstrado nos autos, o Ibama suspendeu o embargo da área e desonerou a proprietária 
da reposição florestal, atestando que não há mais passivo ambiental a ser reparado. 

Sabe-se que, como destacado no relatório, o Ibama deixou claro no Parecer Técnico n.° 24/20119-NUBIO-TO que a área inicialmente 
apurada não foi, de fato, recuperada pela proprietária. Contudo, a mudança legislativa quanto à faixa de APP situada às margens de lago artificial alterou 
o cenário e, seguindo as novas normas, o Ibama decidiu desonerar a proprietária da reposição florestal. 

O Ibama pontuou, também, que o passivo que necessita de recuperação é insignificante, não justificando a manutenção do embargo 
da área. 

Assim, tendo o Ibama desonerado a proprietária da recuperação da área, não se justifica o prosseguimento da presente investigação. 
Nessa linha, 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. 
Não há representante a ser comunicado, visto que os autos foram instaurados de ofício. 
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Proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, § 1°, 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. 

Após, remetam-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame desta 
promoção, na forma do art. 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 4ª 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 
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