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CORREGEDORIA DO MPF  

 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00282390-2020| 
PORTARIA Nº 54, DE 30 DE JULHO 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 1.00.002.000060/2020-17, para apuração do estrito cumprimento das regras 

gerais de distribuição de procedimentos derivados de Forças-Tarefa da Operação Lava Jato. 
Art. 2º Designar a Procuradora Regional da República RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE NASCIMENTO, 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 do artigo 236,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, a Sindicante deverá encaminhar os 
autos à Corregedoria do Ministério Público Federal. 

Art. 5º A Sindicante tem sua sede na Procuradoria Regional da República da 1ª Região, Setor de Autarquia Sul, Quadra 5, Lote 8, 
Bloco "E" - Brasília-DF, CEP: 70.070-911. 

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

 
ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00282376-2020| 
PORTARIA Nº 55, DE 30 DE JULHO DE 2020 

 
Instauração de Inquérito Administrativo. 
 

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, III, e pelo art. 3º, VI e XI, ambos do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal 
(Resolução CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), 
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RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CMPF, autuado sob nº 1.00.002.000061/2020-53, para apurar a 

responsabilidade funcional de membro do Ministério Público Federal nos fatos descritos na DECISÃO nº 100/2020-ER, que se enquadram no art. 236, 
incisos III, VI e IX, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 128, § 5º, inciso II, alínea “b”, da CRFB/1988 c/c o 237, inciso II (é vedado ao membro do MPU 
exercer a advocacia), da LC 75/93 c/c o 1º, inciso II, da Lei nº 8.906/1994. 

Art. 2º Designar os Procuradores Regionais da República ANTÔNIO CARLOS WELTER, JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR 
e CLAUDIO DUTRA FONTELLA para comporem a Comissão de Inquérito Administrativo, sob a presidência do primeiro nominado, e cumprirem os 
encargos desta designação. 

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 Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão observem com exatidão os limites apuratórios, limites esses 
que poderão ser ampliados com autorização da CMPF, precedida da indispensável provocação nesse sentido pela presidência dos trabalhos e a devida 
intimação do indiciado acaso julgado necessário, ante a notícia de novos fatos surgidos ao longo da instrução processual, ficando a critério da Comissão 
a confirmação ou a substituição do tipo infracional. 

Art. 5º Após a finalização dos trabalhos e a elaboração do respectivo parecer conclusivo, a Comissão deverá encaminhar os autos à 
Corregedoria do Ministério Público Federal. 

Art. 6º A Comissão de Inquérito tem sua sede na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, Rua Otávio Francisco Caruso da 
Rocha, 800 - Praia de Belas - Porto Alegre-RS, CEP: 90.010-395 e funcionará nas dependências determinadas por seu presidente. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Art. 8º Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 
ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00281650-2020| 
PORTARIA Nº 57, DE 31 DE JULHO DE 2020 

 
Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos de Comissão de Inquérito 
Administrativo Disciplinar. 
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 248, e pelo art. 3°, XVII, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução 
CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), em atenção à solicitação contida no Ofício nº 14/2020, do Presidente da Comissão de Inquérito 
Administrativo, Subprocurador-Geral da República Onofre de Faria Martins. 

RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.000101/2019-

23, constituída pela PORTARIA CMPF nº 8, de 6 de fevereiro de 2020, para conclusão dos trabalhos, ficando convalidados os atos praticados no período 
de 02 a 13 de abril de 2020. 

Publique-se no Diário do Ministério Público Federal. 
 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00282250-2020| 
EDITAL Nº 23, DE 31 DE JULHO DE 2020 

 
Institui correição ordinária no estado do Ceará e comunica horário de atendimento 
ao público. 
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pelo art. 65, II, da Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, c/c o art. 3º, I, III, XXVI, e § 1º, da Resolução nº 100, de 3 de novembro de 2009, torna pública a realização 
de correição ordinária no estado do Ceará. 

CONSIDERANDO a natureza das atividades prestadas pelos Órgãos do Ministério Público Federal, 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, CF); 

CONSIDERANDO os propósitos delineados pelo planejamento estratégico da Instituição, especialmente a missão em promover a 
realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa do estado democrático de direito e a seus valores traduzidos na autonomia institucional, o 
compromisso, a transparência, a ética, a independência funcional, a unidade, a iniciativa e a efetividade; 

CONSIDERANDO a competência da Corregedora-Geral para dirigir a Corregedoria do Ministério Público Federal; designar, dentre 
os Corregedores Auxiliares, aqueles que comporão a comissão de correição; e fiscalizar o atendimento ao expediente forense e participação dos atos 
judiciais, quando for obrigatória a sua presença; ou assistência a outros, quando conveniente ao interesse do serviço; 

CONSIDERANDO a função precípua da Corregedoria de orientar e fiscalizar as atividades funcionais dos Membros do Ministério 
Público Federal (art. 63, LC 75/93, e art. 1º da Resolução nº 100, de 3 de novembro de 2009); 

CONSIDERANDO que o principal objetivo da correição ordinária consiste em verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a 
pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC nº 75/93); 

CONSIDERANDO que esta Corregedoria é o Órgão competente para adotar as providências institucionais quanto ao recebimento, 
análise e autuação de representação em face de Membro do MPF ou registrar elogios direcionados à classe, sem prejuízo das atribuições conferidas às 
Salas de Atendimento ao Cidadão (SAC) em funcionamento em todas as Unidades da instituição;  

CONSIDERANDO o esforço nacional e a necessidade de fortalecimento das estratégias de enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19). 

RESOLVE: 
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DETERMINAR a realização de correição ordinária nos ofícios da Procuradoria da República no Ceará/Maracanaú e nas Procuradorias 
da República nos municípios de Crateús/Tauá, Juazeiro do Norte/Iguatu, Limoeiro do Norte/Quixadá e Sobral no período de 21 a 25 de setembro de 
2020. 

DESIGNAR os Procuradores Regionais da República Antônio Carlos de Vasconcellos Coelho Barreto Campello, Francisco Machado 
Teixeira e Rafael Ribeiro Nogueira Filho para, sob a presidência desta Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, compor a comissão de correição 
ordinária. 

COMUNICAR a realização de atendimento ao público no dia 23 de setembro de 2020, das 9 às 15 horas horário oficial de Brasília, 
diretamente por esta signatária, por meio de ferramenta institucional e mediante horário previamente agendado com esta Corregedoria. 

COMUNICAR que, em virtude da momentânea política de gestão institucional implementada pelas Portarias PGR/MPU nº 60, de 12 
de março de 2020, e PGR/MPU Nº 76, de 19 de março de 2020, e das questões de saúde pública, o atendimento ficará restrito aos órgãos listados no art. 
7° do Ato Ordinatório nº 17/2019. Será expedido ofício com todas as informações pertinentes e, se houver interesse pelo atendimento, deverão manifestar-
se dentro do prazo indicado. 

Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 
 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 
Subprocuradora-Geral da República 

Corregedora-Geral do Ministério Público Federal 
 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00282694-2020| 
PORTARIA Nº 82, DE 31 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que a 5ª Vara Federal de Mato Grosso do Sul/MS encaminhou cópia do Processo nº 0009680-07.2015.4.03.6000 

à 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação da recusa em não oferecer acordo de não persecução penal em relação a uma das 
partes; 

RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 2ª CCR 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00019073-2020| 

PORTARIA Nº 58, DE 31 DE JULHO DE 2020 
 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 

especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 
CONSIDERANDO, ainda, a alteração na indicação de Promotores de Justiça encaminhada pela E. Procuradoria-Geral de Justiça de 

São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-00018985/2020), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 31/07/2020; 
CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2019/2021 (período compreendido entre os dias 04/01/2019 a 03/01/2021, 

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

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

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

391ª EMBU DAS ARTES  SANDRA REIMBERG  1 a 2 e 27 a 31 
191ª IBIÚNA  LUIZ FERNANDO BUGIGA REBELLATO  10 a 31 
330ª TEODORO SAMPAIO VICTOR RIBEIRO TRAVAIN  16 a 31 

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

posteriores alterações; os seguintes Promotores de Justiça anteriormente designados para atuarem na condição de Promotores Eleitorais Substitutos, nos 
períodos abaixo discriminados, junto às Zonas Eleitorais respectivamente indicadas: 
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ZONA LOCAL PROMOTOR (A) SUBSTITUTO (A) JULHO/2020 
330ª TEODORO SAMPAIO (CARGO VAGO) 16 

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

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

 
SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00011688-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 31 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por seu Promotor de Justiça que a presente subscreve, no exercício 
das funções eleitorais junto à 1ª Zona Eleitoral (Recife/PE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos art. 127, caput e art. 14, §9º da Constituição 
da República; art. 22 da Lei Complementar nº 64/90; art. 36, da Lei 9.504/97; art. 2º da Resolução TSE nº 23.610/2019 e pela Portaria PGR/PGE nº 
01/2019; 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público 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; 

CONSIDERANDO que o art. 14, § 9º da Constituição Federal prevê a edição de Lei Complementar para proteger a normalidade e a 
legitimidade das eleições contra a influência do abuso do poder econômico e político; 

CONSIDERANDO que a previsão contida no artigo 36-A da Lei 9.504/97, com as alterações introduzidas pela Lei 13.165, de 
29/09/2015, deve ser interpretada levando-se em consideração as disposições da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 64/90 que trata do abuso 
de poder econômico, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social; 

CONSIDERANDO que o princípio da isonomia visa garantir a igualdade entre os candidatos para preservar o equilíbrio da disputa e 
dotá-los das mesmas oportunidades, evitando-se que aqueles com maior disponibilidade financeira sejam beneficiados; 

CONSIDERANDO que o Tribunal Superior Eleitoral ao editar a Resolução 23.610/2019, que trata da propaganda eleitoral para as 
eleições 2020, incluiu o § 3º no art. 10, dispondo que “os atos de propaganda eleitoral que importem em abuso do poder econômico, abuso do poder 
político ou uso indevido dos meios de comunicação social, independentemente do momento de sua realização ou verificação, poderão ser examinados na 
forma e para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990”; 

CONSIDERANDO o documento oriundo da Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco encaminhando, no dia 13/07/2020, 
denúncia apresentada por Raphaella Maria Valois Krauss em 19/05/2020, perante o serviço Denúncia Online do Ministério Público Federal, noticiando 
que “o PASTOR JÚNIOR TÉRCIO, pré-candidato a vereador do Município do Recife, faz propaganda eleitoral por meio de adesivos microperfurados 
em veículos e por meio da emissora de seu sogro, PASTOR TÉRCIO, além de promover ações sociais com o objetivo de divulgar seu nome e imagem”; 
e 

CONSIDERANDO a necessidade de se realizar diligências para a plena apuração dos fatos acima referidos; 
RESOLVE: 
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL - PPE, para investigar os fatos noticiados, no âmbito 

de suas atribuições, com a finalidade de apurar as responsabilidades para adoção das medidas legais cabíveis, determinando as seguintes providências: 
I – autue-se e registre-se a presente portaria; 
II – junte-se a Notícia de Fato n° 006/2020 aos autos em análise; 
III – notifique-se a noticiante, por intermédio do e-mail indicado na denúncia, a fim que encaminhe fotos/vídeos, no prazo de 02 

(dois) dias, acerca dos adesivos microperfurados em veículos do PASTOR JÚNIOR TÉRCIO e de seus apoiadores; 
IV – após o decurso do prazo constante no item anterior, com ou sem remessa dos vídeos/fotos, notifique-se o PASTOR JÚNIOR 

TÉRCIO, preferencialmente, através de e-mail, para que apresente no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, esclarecimentos acerca da denúncia em apreço; 
e 

V – remeta-se cópia da presente portaria ao Procurador Regional Eleitoral, para fins de conhecimento. 
 

HÉLIO JOSÉ DE CARVALHO XAVIER 
Promotor de Justiça Eleitoral - 1ª ZE 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00011695-2020| 
PORTARIA Nº 2, DE 31 DE JULHO DE 2020 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 002/2020. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu Promotor de Justiça em exercício na 109ª Zona Eleitoral – Santa Cruz do 
Capibaribe/PE, no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro nas disposições contidas art. 127, caput, da Constituição Federal, 
Lei Complementar 69/90, Lei Complementar 75/93, art. 32, III, da Lei 8.625/93 e no art. 58 da Portaria 01/2019 PGR/PGE; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (Constituição da República, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral exercer juntamente com a Justiça Eleitoral a função fiscalizatória e 
de poder de polícia, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral (LC n. 75/93, art. 72, caput; Código Eleitoral, arts. 18, 24, 27); 
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CONSIDERANDO o processo eleitoral, a realização de eleições e a garantia do direito fundamental de sufrágio; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, 

contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições e se produzam resultados eleitorais legítimos; 
CONSIDERANDO que este Promotor de Justiça Eleitoral tomou conhecimento de que tramita na Câmara dos Vereadores o Projeto 

de Lei 25/2020, que tem por finalidade a distribuição gratuita de bens (absorventes), a mulheres que não possuem condições financeiras de adquiri-los 
todos os meses; 

CONSIDERANDO que o art. 73, §10 da Lei 9.504/1997 prevê que, no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa; 

CONSIDERANDO que a distribuição gratuita de absorventes não possui qualquer relação com os recentes casos de calamidade 
pública provocados pelo COVID-19, até porque, a condição física da mulher (ciclo menstrual), sempre existiu, não sendo proporcional o entendimento 
de que só agora, venham os parlamentares a aprovar esse projeto; 

CONSIDERANDO que a realização de NOVOS programas sociais devem ser autorizados em lei e JÁ ESTAREM EM EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO ANTERIOR; 

CONSIDERANDO que o Projeto de Lei 25/2020 tem por fim um novo programa social sem qualquer previsão orçamentária e em 
confronto com a legislação eleitoral; 

RESOLVE INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL nos termos do art. 58 da Portaria 01/2019 
PGR/PGE, para apuração de suposta prática de CONDUTA VEDADA, determinando para tanto: 

1) o registro do presente procedimento no SISTEMA ARQUIMEDES; 
2) a autuação da presente portaria e a juntada aos autos da Recomendação Eleitoral 01/2020; 
3) a expedição de ofício à Procuradoria Regional Eleitoral, comunicando o feito e solicitando a devida publicação; 
4) a realização das diligências explicitadas na Recomendação 01/2020; 

 
LÚCIO CARLOS MALTA CABRAL 

Promotor de Justiça Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00021759-2020| 

PORTARIA Nº 21, DE 24 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, 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; 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção dos interesses difusos e coletivos, nos 

termos da legislação acima apontada. 
CONSIDERANDO que a defesa dos direitos e interesses coletivos inserem-se entre as funções institucionais do Ministério Público 

Federal, estando prevista no art. 6.º, VII, a, c e d, da Lei Complementar 75/93 (Lompu). 
CONSIDERANDO o teor do art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, segundo o qual “São direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.11.000.000687/2019-17, instaurado com o objetivo de apurar “possível 

irregularidade na elaboração de laudos por parte dos médicos peritos do INSS em Maceió (APS Tabuleiro dos Martins, Jatiúca e Ary Pitombo".  
CONSIDERANDO o vencimento do prazo de tramitação deste procedimento preparatório, nos termos do art. 2º, §§ 6º e 7º, da 

Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE converter este procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 
Grupo Temático: 1ª Câmara - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral 
Tema: 6101 - Auxílio-Doença Previdenciário (Benefícios em Espécie/DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
Resumo: Tutela coletiva. Manifestação 20190040942. INSS. Benefício previdenciário. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. 

Notícia de sucessivos indeferimentos dos requerimentos de benefício apresentados pelo manifestante. Suposta ocorrência de irregularidades/erros na 
realização das perícias. Requer intervenção do MPF. Maceió (AL). 

Diante do exposto, determino as seguintes providências: 
(1) Registrar e autuar a presente portaria, junto com as peças de informação a ela anexadas (art. 5º, III, da Resolução CSMPF nº 

87/2010); 
(2) Comunicar a instauração à 1ª Câmara - Direitos Sociais e Administrativos em geral; 
(3) Solicitar a publicação da portaria via Sistema Único; 

 
JÚLIA WANDERLEY VALE CADETE 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00017097-2020| 

PORTARIA Nº 41, DE 30 DE JULHO 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 foi instaurado Procedimento Preparatório no âmbito desta Procuradoria da República para apurar 
irregularidades no Incra, como: uso de servidores e de veículos para campanha política do candidato ao governo do Amapá Davi Alcolumbre no ano de 
2018, bem como a acusação de nepotismo supostamente praticado pela chefe de administração Silvânia Castro; 

CONSIDERANDO que, entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do art. 129, inc. II, da Constituição da 
República em cotejo com o art. 2º da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “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 o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que os fatos em apuração configuram, em tese, atos de improbidade administrativa; 
CONSIDERANDO que, após as várias diligências realizadas nos autos, ainda persiste a necessidade de colheita de informações e/ou 

documentos com o objetivo de permitir a completa análise do caso; 
Resolve converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição 

Federal, artigos 1º, 2º, §7º e 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, e artigos 1º e 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

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

PABLO LUZ DE BELTRAND 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00052800-2020| 

PORTARIA Nº 172, DE 31 DE JULHO DE 2020 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso das suas atribuições, tendo em vista o 
que consta na Resolução CSMPF/RSU nº 32, de 2 de abril de 2019, e em atendimento ao voto 1493/2020, exarado pelo Subprocurador-Geral da República 
Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, acolhido por unanimidade na deliberação da 4ª CCR, Sessão 570ª, de 1º de julho de 2020, resolve: 

Art. 1º. Designar a Procuradora da República LUDMILLA VIEIRA DE SOUZA MOTAA COSTA, lotada na PRM/Paulo Afonso, 
para oficiar nos autos Nº1.14.006.000120/2019-24. 

Art. 2º Caso o titular designado esteja gozando de desoneração ou esteja afastado, assumirá o encargo dos autos o substituto designado 
pela competente portaria. 

Art. 3º Caso o membro titular do ofício a que se refere a presente designação seja promovido ou removido para outro ofício ou unidade 
do MPF, oficiará no referido procedimento aquele que o suceder na titularidade do 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Paulo Afonso. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JULIANA DE AZEVEDO MORAES 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00033235-2020| 

PORTARIA Nº 83, DE 27 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelos 
artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988 e pelos artigos 6º, VII, alíneas "c" e "d" e 7º, inciso I, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, 
e 

Considerando os fatos narrados no Procedimento Preparatório 1.15.000.002391/2019-37, visando à apuração dos danos e das 
responsabilidades pelo avanço da obra de duplicação da rodovia CE-025 - Beach Park para além da faixa de servidão, em área correspondente a 0,16ha, 
como apontado no Relatório Técnico SEMACE 3260/2019/DIFLO/GECEF, ainda pendente da suficiente instrução, 

DETERMINA A CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL, deste Procedimento Preparatório, para que se dê continuidade à necessária 
apuração das ocorrências reportadas, imprescindível à adoção das medidas pertinentes ao caso, nos termos da Resolução CSMPF nº 87, de 6 de agosto 
de 2006. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para os fins 
previstos no § 4º do artigo 4º da Resolução CSMPF 87/2006. 

Reiterar à SEMACE os termos do Ofício PRCE 1648/2020, para que envie cópias do citado procedimento 11234924/2019, no estado 
em que esse se encontrar e, acaso não reste concluído, informar o prazo estimado para sua finalização, à vista do relatado no Ofício nº 
2768/2020/GS/DIFIS - GEFIS daquela Secretaria. 

 
NILCE CUNHA RODRIGUES 

Procuradora da República  
PR/CE - 6º Ofício 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00033476-2020| 

PORTARIA N° 75, DE 29 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Pública e na Resolução nº 87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório MPF/PR/GO nº 1.18.000.002241/2019-11, 
instaurado para apurar irregularidades inerentes aos contratos de prestação de serviços firmados pela Prefeitura de Caturaí/GO com as empresas YURI 
ROBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA – OAR ENGENHARIA e MSR ENGENHARIA – EIRELI, bem como a necessidade de se aguardar a resposta 
do Ofício nº 3707/2020, 

RESOLVE CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, a fim de dar continuidade à colheita 
de informações, documentos e outros elementos indispensáveis para subsidiar a atuação do Ministério Público Federal, pelo que DETERMINA, desde 
logo: 

a) a autuação desta portaria como ato de conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, bem assim a classificação do 
feito, no Sistema Único de Informações, com área de atuação "tutela coletiva", e a realização das anotações pertinentes nos registros desta Procuradoria 
da República; 

b) a solicitação de publicação desta portaria à PGR/Divisão de Editoração e Publicação - DIEP/SEJUD, via sistema Único de 
Informações. 

 
HELIO TELHO CORRÊA FILHO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JUA-MG-00002176-2020| 

PORTARIA Nº 8, DE 31 DE JULHO DE 2020 
 

REF.: Procedimento Preparatório N. 1.22.025.000077/2019-05. Objeto: Apurar 
possível infração ambiental, conforme o Auto de Infração nº 9152773/E (SEI 
6100598), em desfavor da empresa Cafec Florestal Ltda (São João do 
Paraíso/MG). Câmara:  Câmara de Coordenação e Revisão. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República do 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 que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 
de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 
que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 
prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos neste procedimento preparatório não são suficientes para 
autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 
Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento preparatório em epígrafe, para apurar possível infração 
ambiental, conforme o Auto de Infração nº 9152773/E (SEI 6100598), em desfavor da empresa Cafec Florestal Ltda (São João do Paraíso/MG), de modo 
a subsidiar a adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento. 

AUTUE-SE a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, mantendo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” 
do SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 4ª 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. 
DESIGNO a Assistente de Gabinete desta Procuradoria da República em Janaúba para secretariar o presente inquérito civil. 
Como providência inicial, determino: 
a) Reitere-se o Ofício n° 276/2020. 
Atendida a determinação supra, acautelem-se os autos no SJUR até a juntada das respostas ou a certificação do decurso dos respectivos 

prazos. Após, venham os autos conclusos. 
 

EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SLA-MG-00004106-2020| 
PORTARIA Nº 22, DE 30 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 
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efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 
medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem a 
titularidade da promoção do inquérito civil e, ainda que não de forma exclusiva, da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 
8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõe o artigo 2º, §7º, e artigo 5º da Resolução nº 
87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade de apurar ocorrência de eventuais irregularidades nas obras do Proinfância referentes aos 
Termos/Convênio n° 830029/2007, 6851/2013 e 6852/2013 no município de Morada Nova de Minas/MG; 

Determino a instauração do Inquérito Civil nº 1.22.011.000117/2019-60, fruto de conversão do procedimento preparatório de mesmo 
número e ordeno, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) remessa de cópia desta Portaria à respectiva CCR/MPF, via sistema Único, para publicação em veículo oficial. 
 

LUCIANA FURTADO DE MORAES 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00030866-2020| 
PORTARIA Nº 2020/0000654386, DE 1º DE JULHO DE 2020 

 
(PPE - Nº 001.2020.012715 - MP VIRTUAL) 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DE 1º GRAU, por seu Promotor Eleitoral no final identificado e designado para atuação 

na 1ª Zona Eleitoral de João Pessoa - Paraíba, com fundamento nos artigos 127, da CF/88, 78, da Lei Complementar 75/1993, 54, §2º e 58/65, da Portaria 
PGR/PGE nº 01/2019 e Anexo VI, da Portaria TRE 02/2011, 

RESOLVE instaurar o presente procedimento preparatório eleitoral, com prazo inicial de 60(sessenta) dias, determinadas as 
providências de regularização no final, em virtude de base fática inserida, em tese, como ilícito eleitoral não criminal, atinente à: propaganda eleitoral 
antecipada com violação ao artigo 36-A, da Lei 9.504/97, mediante pedido explícito de votos em relação às eleições municipais de 2020 em João 
Pessoa/PB, pelo pré-candidato GENILDO RODRIGUES ALVES, CPF - 910.169.914-87, através de posts em redes sociais de acesso público (perfil 
público de Facebook e Instagram) 

- Autuação e formalização via MP VIRTUAL do MPPB, observando-se a necessidade de publicação, salvante sigilo de tramitação já 
registrado; 

- observância de regularidade do prazo de tramitação, sempre com conclusão para eventual análise de prorrogação, caso superado o 
tempo fixado; 

- ciência à Procuradoria Regional Eleitoral da Paraíba, por meio hábil, para providências de praxe; e 
- conclusão para atendimento às diligências probatórias complementares definidas, em linha sequencial. 
 

ADRIO NOBRE LEITE 
 Promotor Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PTB-PR-00002359-2020| 
PORTARIA Nº 16, DE 31 DE JULHO DE 2020 

 
Instauração de Inquérito Civil. Autos nº 1.25.014.000137/2019-07. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições, com fundamento no 

artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); nos artigos: 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 
75/93; nas Resoluções nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público e nº 87/06, na redação consolidada pelo Conselho Superior do MPF; 

RESOLVE: Instaurar inquérito civil com o fito de apurar possível irregularidade no PROBEM 2019/2 realizado pela FADEP, 
conforme noticiado por CAROLINE MULLER SOSSMEIER. 

Assim sendo, DETERMINO: 
1) O registro e a autuação desta Portaria e dos documentos que a acompanham como Inquérito Civil, vinculado à 1ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF; 
2) Seja comunicada esta instauração à 1ª CCR, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do CSMPF, bem como sejam efetuadas 

as publicações referidas nos artigos 5º, inciso VI e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/06. 
 

WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00004900-2020| 

PORTARIA Nº 29, DE 16 DE JULHO DE 2020 
 

Ref.: NF nº 1.26.008.000253/2019-60. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 
da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

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

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

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

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar possíveis 
irregularidades no Convênio 0317, para melhorias sanitárias domiciliares em 2017, celebrado pelo município de Joaquim Nabuco e a Fundação Nacional 
de Saúde (FUNASA). 

Por conseguinte, determino que seja providenciada a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o registro 
correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Designo o servidor Rafael Carlos Pereira, técnico administrativo, para atuar neste procedimento, enquanto lotado neste gabinete. 
 

NATALIA LOURENCO SOARES 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00004891-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 30 DE JULHO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo nº 1.26.002.000327/2015-94. 
 

Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar o cumprimento da lei Complementar n° 131/2009, no que se refere a 
disponibilização de acesso a informações, por meio da implantação de portais da transparência, pelo município de Santa Cruz do Capibaribe/PE. 

No começo do projeto "Ranking Nacional dos Portais da Transparência", as aferições promovidas constataram uma situação geral 
insatisfatória e precária dos sites das prefeituras pernambucanas (vide informações disponíveis na página 
<http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking>). 

Em razão disso, no âmbito desta Procuradoria da República, primeiramente foi instaurado o PA 1.26.002.000092/2014-50 com o 
intuito de acompanhar a implantação e regularização dos portais da transparência nos municípios da área de atribuição, momento em que foi realizada 
Audiência Pública com o escopo de divulgar a necessidade de implementação das disposições da Lei nº 12.527/2011, e para o qual foram convidados 
todos os municípios, Câmaras de Vereadores, dentre outros órgãos. 

Após a realização do evento, foram expedidas Recomendações aos 36 municípios, a fim de que fossem implantados os chamados 
Portais de Transparência, por intermédio do qual deveriam ser disponibilizadas as informações elencadas na Lei nº 12.527/2011 e, em seguida, 
determinou-se a instauração de outros 35 Procedimentos de Acompanhamento, um para cada município integrante da área de atribuição desta unidade, 
momento em que foi autuado o presente procedimento, permanecendo o PA 1.26.002.000092/2014-50 adstrito ao município de Caruaru. 

Analisando-se, pois, o presente feito, verifica-se que o município de Santa Cruz do Capibaribe acatou a Recomendação expedida pelo 
MPF (documento PRM-CRU-PE-00009234/2016). 

Neste ponto, cumpre registrar que, para a maior parte dos casos, foram ajuizadas ações civis públicas conjuntamente visando compelir 
os municípios a se adequarem às disposições contidas na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e na Lei Complementar 131/2009 (Lei da 
Transparência). Processos números: 0800418-87.2016.05.8302, 0800430-04.2016.05.8302, 0800436- 11.2016.05.8302, 0800430-04.2016.05.8302, 
0800483-82.2016.05.8302, 0800484-67.2016.05.8302, 0800426-64.2016.05.8302, 0800482-97.2016.4.05.8302, 0800438- 78.2016.4.05.8302, 0800485-
52.2016.4.05.8302. 

Restou, porém, um número residual de investigações em aberto, não judicializadas à época, em razão de o município possuir site de 
qualidade aceitável, embora ainda apresentasse problemas pontuais, cuja resolução estava se tentando obter extrajudicialmente, sem necessidade do 
oferecimento de uma ACP, sendo esse o caso do município de Santa Cruz do Capibaribe. 

Posteriormente, determinou-se o sobrestamento do feito, a fim de que se aguardasse a finalização do levantamento sobre os Portais 
da Transparência realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

Cumpre ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco criou o Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco 
(ITMPE), levantamento realizado anualmente pela Corte de Contas, que avalia a transparência pública dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, 
mediante a fiscalização dos respectivos sítios oficiais e portais de transparência. 

A averiguação da disponibilização de informações e recursos essenciais à transparência pública tem sido apurada desde 2015 pelo 
TCE/PE, órgão que, além da fiscalização, procede à responsabilização dos prefeitos pelo descumprimento das diretrizes dispostas na legislação vigente 
em termos de transparência, formalizando tal feito em Processo de Gestão Fiscal. 

Com relação ao município de Santa Cruz do Capibaribe, em pesquisa, nesta data, ao site do TCE, verifica-se que houve evolução no 
seu nível de transparência, pois sua classificação passou do nível moderado, em 2017, para o nível desejado, em 2018. Não há, ainda, o resultado do ano 
de 2019. 

Efetuou-se, ainda, pesquisa ao site da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, constatando-se a existência do portal da transparência 
com a disponibilização das informações legalmente previstas, não só da Prefeitura como também do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de 
Assistência Social e do Regime Próprio de Previdência Social. 
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É o relato do necessário. 
Da análise dos autos, verifica-se que as informações prestadas pelo município em epígrafe demonstram esforço considerável no 

sentido de proceder às adequações impostas pela Lei n. 12.527/2011, atuando, inclusive, no sentido de garantir a atualização das informações disponíveis 
nos respectivos Portais da Transparência e sites oficiais, o que assevera ter sido atingido o objetivo do presente procedimento de acompanhamento, não 
havendo novas providências a serem adotadas. 

A Lei de Acesso à Informação tem por escopo garantir que todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público sejam 
públicas, ou seja, acessíveis às pessoas físicas e jurídicas de maneira transparente, haja vista que a regra, em se tratando de ato da administração é a 
publicidade. Nesse sentido, justificou-se a instauração do presente procedimento, visando o efetivo cumprimento das diretrizes dispostas no bojo da 
legislação vigente. 

Passados cinco anos desde a instauração deste procedimento, não se vislumbra a utilidade da sua manutenção. 
Ademais, verifica-se que o acompanhamento objeto deste procedimento já é amplamente realizado pelo TCE/PE, órgão de controle 

que possui melhores condições (maior número de servidores, maior estrutura, maior capilaridade, entre outras) de permanecer efetuando a fiscalização, 
sempre informando ao Ministério Público acerca de eventuais ilegalidades. 

Diante do exposto, o Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, promove o arquivamento do presente PA, 
não se fazendo necessária sua remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) por força do disposto no art. 12 da Resolução CNMP nº. 174/2017. 

Comunique-se à 5ª CCR o presente arquivamento. 
Não há representante a ser notificado, tendo em vista a instauração por dever de ofício. 

 
PATRICK MONTEMOR FERREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00004889-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo nº 1.26.002.000332/2015-05. 
 

Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar o cumprimento da lei Complementar n° 131/2009, no que se refere a 
disponibilização de acesso a informações, por meio da implantação de portais da transparência, pelo município de Brejo da Madre de Deus/PE. 

No começo do projeto "Ranking Nacional dos Portais da Transparência", as aferições promovidas constataram uma situação geral 
insatisfatória e precária dos sites das prefeituras pernambucanas (vide informações disponíveis na página 
<http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking>). 

Em razão disso, no âmbito desta Procuradoria da República, primeiramente foi instaurado o PA 1.26.002.000092/2014-50 com o 
intuito de acompanhar a implantação e regularização dos portais da transparência nos municípios da área de atribuição, momento em que foi realizada 
Audiência Pública com o escopo de divulgar a necessidade de implementação das disposições da Lei nº 12.527/2011, e para o qual foram convidados 
todos os municípios, Câmaras de Vereadores, dentre outros órgãos. 

Após a realização do evento, foram expedidas Recomendações aos 36 municípios, a fim de que fossem implantados os chamados 
Portais de Transparência, por intermédio do qual deveriam ser disponibilizadas as informações elencadas na Lei nº 12.527/2011 e, em seguida, 
determinou-se a instauração de outros 35 Procedimentos de Acompanhamento, um para cada município integrante da área de atribuição desta unidade, 
momento em que foi autuado o presente procedimento, permanecendo o PA 1.26.002.000092/2014-50 adstrito ao município de Caruaru. 

Analisando-se, pois, o presente feito, verifica-se que o município de Brejo da Madre de Deus acatou a Recomendação expedida pelo 
MPF (documento PRM-CRU-PE-00005529/2016), ocasião em que informou que já possuía um portal de transparência, cujo site estava sendo modificado 
com o intuito de reforçar a transparência dos atos administrativos. 

Neste ponto, cumpre registrar que, para a maior parte dos casos, foram ajuizadas ações civis públicas conjuntamente visando compelir 
os municípios a se adequarem às disposições contidas na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e na Lei Complementar 131/2009 (Lei da 
Transparência). Processos números: 0800418-87.2016.05.8302, 0800430-04.2016.05.8302, 0800436- 11.2016.05.8302, 0800430-04.2016.05.8302, 
0800483-82.2016.05.8302, 0800484-67.2016.05.8302, 0800426-64.2016.05.8302, 0800482-97.2016.4.05.8302, 0800438- 78.2016.4.05.8302, 0800485-
52.2016.4.05.8302. 

Restou, porém, um número residual de investigações em aberto, não judicializadas à época, em razão de o município possuir site de 
qualidade aceitável, embora ainda apresentasse problemas pontuais, cuja resolução estava se tentando obter extrajudicialmente, sem necessidade do 
oferecimento de uma ACP, sendo esse o caso do município de Brejo da Madre de Deus. 

Com a mudança da gestão municipal, em 2017, encaminhou-se cópia da recomendação expedida em maio de 2016, para dar ciência 
ao novo gestor e informar que nova avaliação seria realizada no Portal da Transparência do município, com a possível tomada de providência judicial em 
caso de verificação de não obediência da transparência municipal. 

Posteriormente, determinou-se o sobrestamento do feito, a fim de que se aguardasse a finalização do levantamento sobre os Portais 
da Transparência realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

Cumpre ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco criou o Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco 
(ITMPE), levantamento realizado anualmente pela Corte de Contas, que avalia a transparência pública dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, 
mediante a fiscalização dos respectivos sítios oficiais e portais de transparência. 

A averiguação da disponibilização de informações e recursos essenciais à transparência pública tem sido apurada desde 2015 pelo 
TCE/PE, órgão que, além da fiscalização, procede à responsabilização dos prefeitos pelo descumprimento das diretrizes dispostas na legislação vigente 
em termos de transparência, formalizando tal feito em Processo de Gestão Fiscal. 

Com relação ao município de Brejo da Madre de Deus, em pesquisa, nesta data, ao site do TCE, verifica-se que houve evolução no 
seu nível de transparência, pois sua classificação passou do nível insuficiente, em 2017, para o nível desejado, em 2018. Não há, ainda, o resultado do 
ano de 2019. 

Efetuou-se, ainda, pesquisa ao site da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, constatando-se a existência do portal da transparência 
com a disponibilização das informações legalmente previstas. 

É o relato do necessário. 
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Da análise dos autos, verifica-se que as informações prestadas pelo município em epígrafe demonstram esforço considerável no 
sentido de proceder às adequações impostas pela Lei n. 12.527/2011, atuando, inclusive, no sentido de garantir a atualização das informações disponíveis 
nos respectivos Portais da Transparência e sites oficiais, o que assevera ter sido atingido o objetivo do presente procedimento de acompanhamento, não 
havendo novas providências a serem adotadas. 

A Lei de Acesso à Informação tem por escopo garantir que todas as informações produzidas ou sob guarda do poder público sejam 
públicas, ou seja, acessíveis às pessoas físicas e jurídicas de maneira transparente, haja vista que a regra, em se tratando de ato da administração é a 
publicidade. Nesse sentido, justificou-se a instauração do presente procedimento, visando o efetivo cumprimento das diretrizes dispostas no bojo da 
legislação vigente. 

Passados cinco anos desde a instauração deste procedimento, não se vislumbra a utilidade da sua manutenção. 
Ademais, verifica-se que o acompanhamento objeto deste procedimento já é amplamente realizado pelo TCE/PE, órgão de controle 

que possui melhores condições (maior número de servidores, maior estrutura, maior capilaridade, entre outras) de permanecer efetuando a fiscalização, 
sempre informando ao Ministério Público acerca de eventuais ilegalidades. 

Diante do exposto, o Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, promove o arquivamento do presente PA, 
não se fazendo necessária sua remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), por força do disposto no art. 12 da Resolução CNMP nº. 174/2017. 

Comunique-se à 5ª CCR o presente arquivamento. 
Não há representante a ser notificado, tendo em vista a instauração por dever de ofício. 

 
PATRICK MONTEMOR FERREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00038316-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 808, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
Procedimento Administrativo nº 1.26.000.001695/2016-51. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO 
 

Trata-se de Procedimento de Acompanhamento instaurado nesta Procuradoria da República com o intuito de apurar a regularidade 
da tramitação do Processo de Tombamento Federal nº 1.058-t-82 (Casa nº 263 na Rua da União, localizada no bairro do Recife/PE), que encontra-se em 
instrução, visando, em especial, verificar a publicidade das decisões do Conselho Consultivo do IPHAN, assim como o cumprimento dos prazos 
procedimentais e do disposto no Memorando nº 16/2012 do IPHAN. 

Em 13/10/2017 foram requisitadas ao IPHAN/PE informações atualizadas acerca do processo de tombamento supracitado. Em 
resposta, a autarquia preservacionista informou que o processo se encontra em fase de identificação e complementação de dados, além de ainda ser 
necessária uma pesquisa documental, arrolamento dos bens móveis e definição de poligonais e normatização. 

Em 28/08/2018, a autarquia encaminhou a Nota técnica nº 271/2018/COTEC IPHAN-PE/IPHAN-PE, a qual informava que se optou 
pelo estabelecimento de articulação com outras instituições de pesquisa e de salvaguarda do patrimônio cultural, como a Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), a FUNDAJ e o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco (IAHGP), bem como 
com a Prefeitura Municipal do Recife e a comunidade. Deste modo, em 24/08/2018, já haviam sido desenvolvidas algumas ações para a viabilização 
dessa cooperação, dentre elas se destacam: 

a) Solicitação à FUNDARPE de cópia do Processo de Tombamento da Casa nº 263, Rua da União, bairro do Recife/PE, para auxiliar 
na instrução do Processo 918-T-74, a qual foi atendida e os referidos autos encontravam-se em análise no IPHAN; 

b) Solicitação da Certidão de Propriedade e de Ônus Reais do imóvel em questão ao Cartório Único de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos de Pessoa Jurídica, que também foi cumprida; 

c) Análise do estado da arte do processo de tombamento à luz da Portaria nº 11/1986/Iphan, elaboração de uma Planta de Situação 
(falada) do imóvel e seu entorno imediato e o envio de ofícios para as instituições supracitadas; 

d) Agendamento de uma vistoria em setembro de 2018 no bem para a elaboração de uma Planta de Locação (falada) da Casa da União 
com a localização e registro fotográfico da sua tipologia, principais bens móveis integrados e identificação do seu estado de conservação e uso; 

e) Organização de discussões sobre os aspectos do tombamento do bem cultural, dependendo da confirmação das instituições 
convidadas e a liberação de recursos financeiros para o evento. 

Em 05/02/2019, o IPHAN reiterou os fatos acima destacados, declarando que não houve alterações no processamento do tombamento 
federal. 

Em 19/06/2019, a autarquia informou que havia procedido a vistoria no imóvel para subsidiar a instrução do Processo 1.058-T-82. 
Diante desse cenário, foram expedidos ofícios ao IPHAN/PE, para que esta autarquia apresentasse novas informações quanto ao 

Processo Administrativo em andamento na unidade local, e à FUNDARPE e à Prefeitura do Município de Recife, requisitando informações sobre a 
existência de algum instrumento de proteção histórico-cultural do imóvel objeto deste Procedimento de Acompanhamento no âmbito estadual e municipal, 
respectivamente. 

Em resposta, o IPHAN/PE informou, em 08/07/2020, que o parecer técnico se encontra em fase de elaboração, com contribuições 
das áreas de arquitetura, história, antropologia e sociologia, bem como que o parecer final será encaminhado ao Departamento de Patrimônio Material e 
Fiscalização do IPHAN para análise e pronunciamento final. 

Também em 08/07/2020, a Procuradoria-Geral do Município do Recife encaminhou o Ofício nº 037/2020-DPPC/SEPLAN de 
07/07/2020 subscrito pela Gerente Geral de Preservação do Patrimônio Cultural – Secretaria de Planejamento Urbano (SEPLAN), o qual explana que: a) 
o bem objeto deste Procedimento Administrativo é uma edificação classificada como Imóvel Especial de Preservação – IEP nº 250, localizado no bairro 
da Boa Vista, protegido pela Lei municipal nº 16.284/97; b) também incide sobre o imóvel as normativas de regulação do solo urbano da Lei nº 
18.046/2014, referente ao Plano Específico da Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Bairro da Boa Vista – ZEPH 08, com 
parâmetros urbanísticos direcionados para o Setor de Preservação Ambiental – SPA; c) o monumento é tombado pelo Estado de Pernambuco desde 1983, 
ano em que o Conjunto da Rua da União foi inscrito no Livro de Tombo de Edifícios e Monumentos Isolados pela FUNDARPE. 

Em 21/07/2020, a FUNDARPE encaminhou a NOTA TÉCNICA GGPPC nº 66, elaborada pela Gerência Geral de Preservação do 
Patrimônio Cultural, que comunica ser a Casa nº 263 da Rua da União, localizada no bairro Boa Vista, em Recife/PE bem tombado pelo Estado de 
Pernambuco, conforme disposto no Decreto nº 8.826 de 26 de setembro de 1983, que homologou a Resolução nº 10/83 do Conselho Estadual de Cultura 
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– CEC, atual Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural – CEPPC, e encontra-se inscrito no Livro de Tombo II – Edifício e Monumentos 
Isolados, folha 8, nº 77. Além disso, informou que o imóvel em questão abriga o Espaço Pasárgada, Equipamento Cultural do Estado, administrado pela 
própria FUNDARPE. 

Esse é o quadro. 
Como sabido o tombamento é o principal instrumento de proteção de bens dotados de intrínseco valor histórico-cultural. Previsto na 

Constituição da República de 1988 (art. 216, § 1º) e regulamentado pelo Decreto-Lei 25/37, é assim definido por Hely Lopes Meirelles (Direito 
Administrativo Brasileiro – Editora RT, São Paulo: 21ª ed., 1996, pág. 491): “declaração pelo Poder Público do valor histórico, artístico, paisagístico, 
turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa razão, devam ser preservados, de acordo com a inscrição em livro próprio”. 

Por evidente, a finalidade motora de procedimentos extrajudiciais como o presente é assegurar a adequada tramitação da proposta de 
tombamento, a fim de que o bem revestido de valor histórico-cultural não se ressinta da adequada proteção. Dito de outro jeito: busca-se, ao fim e ao 
cabo, que se ultime a análise da proposta de tombamento para que o bem – que porventura goze de valor histórico-cultural – não fique desprotegido. 

No presente caso, não se visualiza, nos últimos anos, uma demora injustificável do IPHAN, conforme acima resumido. 
Destaque-se, por outro lado, que o bem em questão, além de juridicamente protegido na órbita municipal, já é tombado em nível 

estadual. Com efeito, da leitura da NOTA TÉCNICA Nº 66 - GGPPC, vê-se que, por iniciativa da própria FUNDARPE - Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco, foi promovido o tombamento estadual do conjunto de edificações da Rua da União em 1983, estando inscrito no 
Livro de Tombo de Edifícios e Monumentos Isolados pela FUNDARPE, bem como que o imóvel objeto deste procedimento administrativo abriga o 
Espaço Pasárgada, sendo administrado diretamente pela própria Fundação Estadual. 

Desse modo, considerando inexistir, desde a instauração dos presentes autos, mora injustificável do IPHAN, e, ademais, tendo em 
vista que o bem já se acha juridicamente protegido, desnecessário o prosseguimento deste feito. 

Sendo assim, promovo o arquivamento deste procedimento de acompanhamento. 
Providências de praxe nos moldes do art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017, sendo, pois, desnecessária a remessa dos autos à 

Câmara para fins de homologação. 
 

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00038348-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 832, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
Procedimento Administrativo nº 1.26.000.001692/2016-17. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO 
 

Trata-se de Procedimento de Acompanhamento instaurado nesta Procuradoria da República com o intuito de apurar a regularidade 
da tramitação do Processo de Tombamento Federal nº 918-t-74 (Casa Grande do Engenho Camaragibe, localizada em Camaragibe/PE), que se encontra 
em instrução, visando, em especial, verificar a publicidade das decisões do Conselho Consultivo do IPHAN, assim como o cumprimento dos prazos 
procedimentais e do disposto no Memorando nº 16/2012 do IPHAN. 

Em 21/02/2018, foram requisitadas informações atualizadas sobre o referido processo de tombamento ao IPHAN/PE, o qual informou 
em resposta que, em decorrência da complexidade do bem objeto deste procedimento, foi necessário o estabelecimento de uma articulação com outras 
instituições como a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), a Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), o Arquivo 
Histórico Judaico de Pernambuco (AHJP) e o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco (IAHGP), bem como a Prefeitura do 
Município de Camaragibe e a comunidade. Ademais, detalhou quais medidas foram adotadas até o presente momento, dentre elas se destacam: 

a) O convite para participação da instrução do processo à FUNDARPE, FUNDAJ, AHJP e IAHGP, aceito apenas pela FUNDAJ e 
IAHGP; 

b) A solicitação ao Cartório Único de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica – Cartório Mauro Lima – a 
Certidão de Propriedade e de Ônus Reais sobre ela incidente do imóvel situado à Avenida Doutor Belmínio Correia, s/n, conhecido como Engenho 
Camaragibe, tendo sido entregue em 19/09/2017; 

c) A organização e realização de seminário com as entidades convidadas, a Prefeitura Municipal de Camaragibe e público em geral 
para discutir aspectos do tombamento do bem cultural, estando pendente apenas a confirmação da participação das entidades e a liberação de recursos 
financeiros para o evento. 

Diante desse cenário, os autos foram acautelados pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, sendo encaminhado outro oficio solicitando 
novas informações ao IPHAN/PE em 02/08/2018. 

Em 13/08/2018, a autarquia federal preservacionista informou que o Processo Administrativo se encontrava no Departamento do 
Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM) em Brasília, para a apreciação do pedido de tombamento provisório do conjunto histórico e paisagístico 
do antigo engenho Camaragibe. 

Os autos foram acautelados novamente, no prazo de 90 (noventa) dias. Findo este lapso temporal, foi expedido novo ofício ao 
IPHAN/PE, que reiterou, em 13/02/2019, que o processo de tombamento ainda estava para a apreciação da Coordenação Geral de Identificação (CGID) 
do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM) em Brasília. 

Em 07/06/2019, foram requisitadas informações atualizadas sobre o Processo de Tombamento nº 918-t-74 ao Departamento Nacional 
de Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM). Em resposta, o DEPAM informou em 24/06/2019 que o referido processo se encontra no departamento 
após manifestação técnica da Superintendência para avaliação, porém ainda não teve sua análise concluída, ou seja, não houve decisão do Conselho 
Consultivo do IPHAN, bem como que, em decorrência da quantidade de processos de tombamento aguardando a análise técnica, o andamento do Processo 
nº 918-t-74 terá prioridade estabelecida pela Coordenação Geral de Identificação e Reconhecimento. Em resposta, o DEPAM informou em 11/03/2020 
que o Processo objeto deste Procedimento de Acompanhamento ainda não foi analisado em consequência do grande fluxo de processos antigos que foram 
encaminhados ao Departamento. 

Diante deste cenário, foram expedidos ofícios à FUNDARPE e à Prefeitura do Município de Camaragibe, requisitando informações 
sobre a existência de proteção histórico-cultural do imóvel Casa Grande do Engenho Camaragibe. 

Em resposta, a FUNDARPE encaminhou a Nota Técnica GGPPC nº 62 de 06/07/2020, que informa ser a Casa Grande e sua área 
circundante e respectiva paisagem do antigo Engenho Camaragibe bem tombado pelo Estado de Pernambuco desde 1987, por meio do Decreto nº 



DMPF-e Nº 145/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 3 de agosto de 2020 Publicação: terça-feira, 4 de agosto de 2020 13 
 

 
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. 

 

12.550/1987 que homologou a Resolução nº 01/1987 do Conselho Estadual de Cultura – CEC, atual Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio 
Cultural – CEPPC. 

Esse é o quadro. 
Como sabido o tombamento é o principal instrumento de proteção de bens dotados de intrínseco valor histórico-cultural. Previsto na 

Constituição da República de 1988 (art. 216, § 1º) e regulamentado pelo Decreto-Lei 25/37, é assim definido por Hely Lopes Meirelles (Direito 
Administrativo Brasileiro – Editora RT, São Paulo: 21ª ed., 1996, pág. 491): “declaração pelo Poder Público do valor histórico, artístico, paisagístico, 
turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa razão, devam ser preservados, de acordo com a inscrição em livro próprio”. 

Por evidente, a finalidade motora de procedimentos extrajudiciais como o presente é assegurar a adequada tramitação da proposta de 
tombamento, a fim de que o bem revestido de valor histórico-cultural não se ressinta da adequada proteção. Dito de outro jeito: busca-se, ao fim e ao 
cabo, que se ultime a análise da proposta de tombamento para que o bem – que porventura goze de valor histórico-cultural – não fique desprotegido. 

No presente caso, não se visualiza, nos últimos anos, uma omissão do IPHAN em relação ao procedimento de tombamento do bem 
em questão. Note-se que, no caso: i) em setembro de 2015, se detectou a necessidade de se efetuar um diagnostico por equipe técnica do Grupo de 
Trabalho para Avaliação dos Processos de Tombamento do IPHAN/PE; ii) em razão da complexidade do diagnostico, bem como da criação e extinção 
de diversas instituições de preservação durante o tramite do referido processos, não foi possível ao IPHAN/PE apresentar um cronograma para viabilizar 
a sua finalização; iii) em novembro de 2016 houve a conclusão do diagnóstico produzido pelo Grupo de Trabalho, encaminhando seus resultados à 
Coordenação Técnica do IPHAN/PE, qual seja a necessidade da inscrição do imóvel Engenho Camaragibe no Livro do Tombo Histórico e no Livro do 
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; iv) em junho de 2017, advieram restrições orçamentárias e contingenciamento de todo o orçamento 
das unidades vinculadas ao Ministério da Cultura, o que impediu a continuidade  da elaboração/complementação de pesquisas históricas, iconográficas, 
antropológicas, etc., com o objetivo de determinação do valor cultural e eventual relevância nacional, delimitações de área de entorno e definição de 
parâmetros de intervenção; v) apesar disso, o processo não ficou estagnado, tendo sido elaborada, posteriormente, a NOTA TÉCNICA nº 72/2018/COTEC 
IPHAN-PE/IPHAN-PE, de 14 de março de 2018; vi) em seguida, ainda se fez diligencia, buscando certidões junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 
vii) foram elaboradas uma Planta de Situação (falada) do Engenho Camaragibe, com a representação das faces de quadra de seu entorno imediato, e uma 
Planta de Locação (falada) do imóvel em questão, com a localização e registro fotográfico de suas principais construções e elementos paisagísticos; viii) 
posteriormente, os autos foram encaminhados para o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM) do IPHAN, localizado em Brasília, 
por meio da NOTA TÉCNICA nº 176/2018/COTEC IPHAN-PE/IPHAN-PE, datada de 15 de junho de 2018, para a apreciação do pedido de tombamento 
provisório do conjunto histórico e paisagístico do antigo Engenho Camaragibe. 

Destaque-se, por outro lado, que o bem em questão já é tombado em nível estadual. Com efeito, da leitura da Nota Técnica nº 62 
(7506503)-GGPPC, vê-se que, por iniciativa do então Conselho Estadual de Cultura – CEC (atual Conselho Estadual de preservação do Patrimônio 
Cultural – CEPPC), foi promovido o tombamento estadual da Casa Grande, sua área circundante e respectiva paisagem do antigo Engenho Camaragibe 
em 1987, homologado pelo Decreto nº 12.550 de 07 de agosto deste mesmo ano. 

Desse modo, considerando inexistir, desde a instauração dos presentes autos, mora injustificável do IPHAN, e, ademais, tendo em 
vista que o bem já se acha juridicamente protegido (porque tombado pelo Estado), desnecessário o prosseguimento deste feito. 

Sendo assim, promovo o arquivamento deste procedimento de acompanhamento. 
Providências de praxe nos moldes do art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017, sendo, pois, desnecessária a remessa dos autos à 

Câmara para fins de homologação. 
 

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00038095-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 858, DE 30 DE JULHO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.26.000.001722/2020-71. 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado nesta Procuradoria da República para apurar notícia de possível descumprimento, 
por parte de autoridade previdenciária (INSS), de decisão judicial que consta do despacho inserido no Id. 4058300.13607474 dos autos do Processo 
Judicial Eletrônico nº 0809776-14.2018.4.05.8300 (JF/PE). 

Com vistas à instrução dos autos, foi encaminhado ofício ao INSS requisitando informações acerca do cumprimento da referida 
decisão. 

Em resposta, o INSS informou que o seu cumprimento se deu em 18/06/2020 e acrescentou que: i) em 2019, o INSS teve mais de 
7.200 aposentadorias sem reposição e, com a determinação política-governamental de suspensão de realização de concursos públicos, encontrou como 
única alternativa viável para o enfrentamento do problema a centralização em equipes desterritorializadas, para equalizar a força de trabalho; ii) por meio 
da Resolução n. 691/2019, em outubro de 2019, o cumprimento das sentenças e decisões judiciais foi centralizado na Central de Análise de Benefícios – 
Demandas Judiciais – CEAB/DJ, visando, principalmente, evitar discrepâncias entre unidades de atendimento que possuíam capacidade operacional 
inferior à demanda e unidades com maior capacidade de resposta, aumentando a produtividade e evitando atraso nos cumprimentos das ordens judiciais; 
iii) diante da nova organização administrativa, a CEAB/DJ passou a receber todas as demandas de cumprimentos de decisões judiciais envolvendo matéria 
de benefício de toda a 5ª Região (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe); iv) as demandas obedecem à ordem cronológica 
de chegada e aos prazos judicias fixados, observando-se filas virtuais, cujo andamento é disseminado pelos servidores que compõem a Central, espalhados 
entre as várias gerências executivas do INSS na 5ª Região; v) no estágio inicial de implementação do projeto, a falta de uniformidade dos prazos judiciais 
para cumprimento dificultou em muito o andamento dos trabalhos, mas mesmo assim, com o nivelamento da força de trabalho e a criação do programa 
de gestão de teletrabalho, a produtividade média dos servidores aumentou em 65%, de modo que se verificou salto de 8 atividades/dia por servidor para 
13 atividades/dia; vi) somado a isso, com o fechamento das unidades do INSS por conta da pandemia, foi publicada a Portaria 575 da Presidência do 
INSS, de 04 de maio de 2020, pela qual houve a alocação de mais 105 servidores para a Central; vii) em março/2020, no início da pandemia, a CEABDJ 
da 5ª Região contava com mais de 18.000 processos pendentes de cumprimento, e, agora em 28/07/2020, há apenas 695 processos pendentes, todos com 
prazo em dia; viii) em nenhum momento houve desídia, dolo ou culpa, por parte de qualquer servidor quanto ao cumprimento, até porque não existe um 
servidor específico para o cumprimento de determinado processo, como assim o era em relação à antiga APSDJ. As demandas observam a ordem 
cronológica de chegada, combinado com os prazos judiciais fixados. Isso para que não ocorra qualquer privilégio, observando, assim, a impessoalidade; 
ix) o INSS, em face da nova realidade vivenciada, vem se reestruturando e inovando as rotinas administrativas, e, diante do gigantismo da autarquia, essa 
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nova dimensão careceu e carece de tempo para alcançar os resultados almejados e, agora, os frutos estão começando a ser colhidos, depois de um 
trabalhado avassalador de toda a equipe. 

Apesar de a resposta do INSS informar o cumprimento do aludido despacho e fazer referência à anexação de comprovante, este 
deixou de ser anexado. Todavia, em consulta ao referido Processo Judicial Eletrônico nº 0809776-14.2018.4.05.8300, foram identificados documentos 
comprobatórios do cumprimento da decisão, conforme arquivos ora anexados aos presentes aos autos. 

Eis o que se põe em apreciação. 
Verifica-se que houve, de fato, no caso, atraso no cumprimento da decisão judicial. Cumpre destacar, no entanto, que tal conduta não 

induz, necessariamente, à configuração de improbidade administrativa. 
Nesse contexto, importa tecer algumas considerações sobre a necessidade de se observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade na tipificação dos atos de improbidade administrativa, devendo-se levar em conta, para tanto, o próprio conceito do termo 
“improbidade”, bem como a severidade das penas impostas àqueles atos, nos termos do art. 37, § 4º, da Carta Magna. 

Sobre o assunto, oportuno transcrever algumas lições do Exmo. Sr. Procurador da República José Roberto Pimenta Oliveira, o qual 
cita os ensinamentos de Márcio Cammarosano, in verbis: 

“7. Da razoabilidade/proporcionalidade da tipificação dos atos de improbidade administrativa 
Relativamente à definição dos 'atos de improbidade administrativa', observa Márcio Cammarosano: 'Também entendemos, como 

Marcelo Figueiredo e José Afonso da Silva que improbidade é imoralidade administrativa especialmente qualificada, que a relação é entre conteúdo e 
continenti, de sorte que toda improbidade constitui ofensa à moralidade administrativa, mas não basta que haja ofensa a esta para que, ipso facto, se tenha 
também como caracterizada aquela. 

A Constituição não define os comportamentos qualificáveis como improbidade administrativa. É certo, todavia, que implicando 
sanções das mais severas, a definição dos comportamentos que mereçam referida qualificação cabe à lei, observados os parâmetros semânticos que se 
deve extrair do próprio sistema constitucional. 

Probo, do latim probus, é aquele cujo procedimento caracteriza-se pela retidão de caráter, pela honestidade. Em sentido amplo designa 
também aquele que se comporta de maneira justa, criteriosa no cumprimento dos seus deveres. É o homem íntegro, honrado. (...)” (destaques 
acrescentados) 

Mais adiante, conclui José Roberto Pimenta Oliveira: 
“De fato, se a culpa em suas modalidades tradicionais (negligência, imprudência e imperícia) na prática da conduta, for 

caracterizadamente involuntária (vontade não teleologicamente orientada para um certo resultado, no caso, ofensa aos valores juridicizados pela 
moralidade administrativa), não há que ser apenada, com base no art. 37, § 4º. Nestas hipóteses de ilegalidade, por ação ou omissão culposa, existe a 
ampla previsão genérica de responsabilização civil, administrativa e penal, quando cabíveis. A hipótese normativa da improbidade administrativa não se 
confunde com a hipótese normativa que faz irromper a responsabilização civil. O sistema atribui a primeira um rol de sanções rigorosas que ultrapassa a 
segunda (mera recomposição patrimonial de danos materiais e imateriais causados). Todavia, não é possível descartar hipóteses em que a aparente culpa 
é via mascarada de conduta ímproba do agente, presente então o móvel repudiado pelo sistema jurídico, o que autoriza o sancionamento. 

Estas ilações devem guiar a interpretação e aplicação da lei na concretização dos tipos exemplificativos de improbidade administrativa 
nela descritos, diferenciados em razão do resultado da conduta ímproba: enriquecimento ilícito (art. 9º), dano material ao Erário Público (art. 10) e dano 
moral ao Patrimônio Público (art. 11), tendo em vista a forma de tipificação adotada na Lei 8.429/92. 

Acerca dos tipos sancionatórios, alerta Fábio Medina Osório que 'admite-se tipificação de condutas através de cláusulas gerais, mas 
necessária uma razoável descrição do comportamento proibido, não sendo tolerável previsão tão ampla que signifique, na prática, inexistência de previsão 
normativa'. Esta crítica, ao nosso parecer, dirige-se sobretudo aos tipos do art. 11, demasiadamente genéricos, a ponto de em tese englobar qualquer 
irregularidade no seio da função administrativa. Somente a avaliação dos elementos objetivos e subjetivos do caso, à luz da razoabilidade, permite 
aquilatar a presença daquele plus axiológico sancionado pelo comando constitucional.” (destaques acrescentados)” 

Ainda sobre o conceito de ato ímprobo, esclarecedoras são as lições José Afonso da Silva: 
“A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da Constituição, que pune 

o ímprobo com a suspensão dos direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade administrativa consiste no dever de o 'funcionário servir a Administração 
com honestidade, procedendo no exercício de suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrente em proveito pessoal ou de outrem 
a quem queira favorecer' O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa”. 

Com efeito, não é todo ato que se adequa formalmente aos tipos previstos na Lei n. 8.429/92 que deve ser enquadrado como ato de 
improbidade, sendo importante, para tanto, observar as circunstâncias do caso específico, analisando-se a real intenção do agente público, a fim de aferir 
a sua desonestidade e ausência de integridade moral. 

Feitas essas considerações, no caso presente, não obstante o verificado atraso para o INSS cumprir a decisão judicial em tela, levando 
em conta as informações e justificativas prestadas pela autarquia previdenciária, especialmente, a ausência de responsabilidade atribuída a servidor 
específico em razão da demora, este órgão ministerial não vislumbra qualquer medida a ser adotada no caso. 

Ademais, verificou-se um aumento da produtividade dos servidores envolvidos no cumprimento dessas tarefas, nessa época de 
pandemia da Covid-19, e, ainda, restou demonstrado que a demanda reprimida estava altíssima, mas com as medidas administrativas recém adotadas os 
prazos estão em dia na CEABDJ da 5ª Região, que passou a receber todas as demandas de cumprimentos de decisões judiciais envolvendo matéria de 
benefício de toda a 5ª Região (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe). 

Sendo assim, sem maiores delongas, promovo o arquivamento do presente Procedimento Preparatório, considerando que o fato que 
embasou sua instauração já se encontra solucionado, não tendo havido identificação de eventual servidor específico do INSS que tenha agido com desídia, 
dolo ou dado causa à verificada demora no atendimento da demanda judicial em tela. 

Comunique-se a presente decisão ao representante (MM. Juízo da 5ª Vara Federal/JFPE), nos termos do art. 17 da Resolução CSMPF 
n. 87, de 2006, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3º daquele dispositivo. 

Em seguida, encaminhem-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins de revisão, no prazo estipulado no §2º do art. 
17 da Resolução CSMPF n. 87, de 2006. 

 
MABEL SEIXAS MENGE 

Procuradora da República 
 



DMPF-e Nº 145/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 3 de agosto de 2020 Publicação: terça-feira, 4 de agosto de 2020 15 
 

 
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. 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00038031-2020| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 859, DE 31 DE JULHO DE 2020 

 
Ref.: Notícia de Fato MPF/PRPE n. 1.26.000.002364/2020-14. 
 

Cuida-se de notícia de fato instaurada nesta Procuradoria da República a partir de representação formulada por ERICA SILVA DE 
ALMEIDA, na qual relata dificuldades ao efetuar inscrição do Programa Universidade Para Todo - PROUNI. 

Da análise dos fatos narrados na representação, percebe-se que se trata de demanda relativa a interesse individual. Não há nos autos 
comprovação de direito difuso, coletivo ou individual homogêneo que justifique a atuação do Ministério Público. 

A Constituição Federal, no art. 127, define o Ministério Público, como sendo, in verbis: 
Art. 127. 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. 
Vê-se que a norma em comento impõe o dever de atuação do Ministério Público no que tange a direitos individuais apenas quando 

estes forem classificados como homogêneos, obstando a atuação do órgão ministerial quanto a direitos individualmente considerados. 
Outrossim, a Lei Complementar nº 75/93 que dispõe sobre as atribuições do Ministério Público da União, no art. 15, expressamente 

veda atuação do membro ministerial na proteção do direito individual disponível: 
Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais 

lesados. 
§ 1º Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a 

outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos. 
§ 2º Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, 

com os elementos colhidos, será encaminhado à Defensoria Pública competente. 
Nesse mesmo sentido, o teor do Enunciado n. 9, da egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF: 
É cabível o indeferimento de instauração de inquérito civil quando a notícia de fato versar sobre direito individual disponível e as 

peculiaridades da situação concreta inviabilizarem o tratamento coletivo da questão, desde que observado o prazo de 30 dias previsto no art. 5º-A, da 
Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Assim, não cabe a este órgão ministerial a defesa de direitos individuais, de sorte que se for necessária a adoção de medida judicial 
para o problema enfrentado pelo (a) representante, para defesa do seu interesse individual potencialmente lesado, esta deve ser adotada por meio de 
advogado constituído ou da defensoria pública, caso não possua meios para prover a defesa de seus interesses em juízo. 

Sendo assim, sem maiores delongas, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução 
CNMP n. 174/2017 (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018), in verbis: 

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: 
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; 
II - 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; 
III - 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. 
(...) 
§ 4º Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses 

ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. 
Comunique-se ao representante, conforme disposto do art. 4º, §1º, daquele dispositivo. Em havendo recurso, voltem-me os autos para 

apreciar eventual reconsideração (§3º). Não havendo recurso no prazo previsto, arquive-se, nos termos do art. 5º. 
 

MABEL SEIXAS MENGE 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00072054-2020| 
PORTARIA Nº 315, DE 29 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício 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, “d”; III, “b” e “e”; 
V, “a” e “b”; 6o, VII, “a” e “c”, e XIV, “e” e “f”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, na lei nº 7.347/85 e lei nº 8.429/92, e, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade, nos 
termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, I, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
direitos do cidadão, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO os elementos de informação obtidos no Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003889/2019-09, e a necessidade 
de prosseguir as investigações a fim de verificar a verossimilhança dos fatos; 

RESOLVE converter o procedimento preparatório em referência em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de apurar a existência de 
possível lesão ao direito do cidadão, diante da falta de um protocolo de atendimento específico para moradores de rua, no tocante à concessão do Benefício 
de Prestação Continuada, adotado pelo INSS, no Município do Rio de Janeiro, determinando a realização das seguintes diligências: 

1) Remeta-se cópia desta Portaria à PFDC, 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) Expeça-se ofício ao INSS solicitando informações acerca da adoção de um protocolo específico para requerimento de BPC por 
moradores de rua, em atendimento ao art. 23, §2º, da Lei da LOAS; 
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3) À Divisão de Cível Extrajudicial da PRRJ para os registros necessários; 
4) Adote-se a seguinte ementa: 
“CIDADÃO – INSS – AUSÊNCIA DE PROTOCOLO ESPECÍFICO ADOTADO PELO INSS PARA REQUERIMENTO DE 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A MORADORES DE RUA - POSSÍVEIS IRREGULARIDADES RIO DE JANEIRO” 
5) acautele-se em cartório, pelo prazo de 45 dias. 

 
ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00031908-2020| 

PORTARIA Nº 19, DE 29 DE JULHO DE 2020 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, que ao final subscreve, no exercício 
de suas atribuições institucionais e nos termos do artigo 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, em consonância com o 
disposto no § 3º do artigo 27 da Lei nº 4.737/65, bem como de acordo com o preceituado na Resolução nº 30/2008, do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

Considerando os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNMP nº 30/2008 e pela Portaria PGR/PGE nº 1/2019, para a indicação e 
a designação de membros do Ministério Público para exercer função eleitoral em 1º grau; 

Considerando a Resolução conjunta nº 1/2009-PRE/PGJ que fixa critérios para as designações dos membros do Ministério Público 
para o exercício da função eleitoral de 1º grau no Estado do Rio Grande do Norte; 

Considerando o teor do ofício nº 169/2020 – PGJA, através do qual são indicados os membros do Ministério Público que passaram 
(ão) a oficiar junto aos Juízos Eleitorais ali especificados, 

RESOLVE: 
I – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, o Promotor de Justiça da Comarca de São Rafael, 

BALTAZAR PATRÍCIO MARINHO DE FIGUEIREDO, para oficiar perante o Juízo Eleitoral da 19ª Zona – São Tomé, a partir de 20 de julho de 2020 
até ulterior deliberação, em razão da conclusão do ofício até então exercido por seu antecessor. 

II – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, o 2º Promotor de Justiça da Comarca de Caicó, 
GERALDO RUFINO DE ARAÚJO JÚNIOR, para oficiar perante o Juízo Eleitoral da 27ª Zona – Jucurutu, a partir de 3 de julho de 2020 até ulterior 
deliberação, tendo em vista o afastamento temporário da titular do ofício, decorrente de licença maternidade, e encerrando, em 2 de julho de 2020, a 
atuação do Promotor de Justiça MARCELO COUTINHO MEIRELES, no âmbito dessa Zona Eleitoral. 

III – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, a 19ª Promotora de Justiça da Comarca de 
Mossoró, PATRÍCIA ANTUNES MARTINS, para oficiar perante o Juízo Eleitoral da 33ª Zona – Mossoró, no período de 14 de julho a 12 de agosto de 
2020, em substituição ao titular, durante sua momentânea ausência. 

IV – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, o 15º Promotor de Justiça da Comarca de 
Mossoró, GUGLIELMO MARCONI SOARES DE CASTRO, para continuar oficiando perante o Juízo Eleitoral da 35ª Zona – Apodi, até 20 de julho de 
2020. 

V – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, o 6º Promotor de Justiça da Comarca de 
Mossoró, ÍTALO MOREIRA MARTINS, para oficiar perante o Juízo Eleitoral da 35ª Zona – Apodi, a partir de 21 de julho de 2020 até ulterior 
deliberação, em razão da conclusão do ofício até então exercido pelo seu antecessor. 

VI – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, o 1º Promotor de Justiça da Comarca de 
Mossoró, RODRIGO PESSOA DE MORAIS, para oficiar perante o Juízo Eleitoral da 36ª Zona – Caraúbas, a partir de 19 de julho de 2020 até ulterior 
deliberação, em razão da conclusão do ofício até então exercido por seu antecessor. 

VII – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, o 13º Promotor de Justiça da Comarca de 
Mossoró, DANIEL LESSA DE AZEVEDO DA ALDEIA, para continuar oficiando perante o Juízo Eleitoral da 58ª Zona – Mossoró, até 20 de julho de 
2020. 

VIII – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, o 15º Promotor de Justiça da Comarca de 
Mossoró, GUGLIELMO MARCONI SOARES DE CASTRO, para oficiar perante o Juízo Eleitoral da 58ª Zona – Mossoró, a partir de 21 de julho de 
2020 até ulterior deliberação, em razão da conclusão do ofício até então exercido pelo seu antecessor. 

IX – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, a 9º Promotora de Justiça da Comarca de 
Mossoró, KARINE DE MEDEIROS CRISPIM, para oficiar perante o Juízo Eleitoral da 63ª Zona – Portalegre, a partir de 19 de julho de 2020 até ulterior 
deliberação, em razão da conclusão do ofício até então exercido pelo seu antecessor. 

X – Inalterar o exercício, perante as respectivas Zonas Eleitorais, dos demais Promotores que, atuando na forma do art. 79, da Lei 
Complementar nº 75/93, representam o Ministério Público Eleitoral, de forma a tornar desnecessária nova designação. 

XI – Oficiar à Presidência do E. Tribunal Regional Eleitoral, cientificando-lhe do conteúdo desta. 
XII – Ficam revogados os atos designatórios anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria. 
Publique-se. 

 
CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAL-RS-00003641-2020| 

PORTARIA Nº 9, DE 31 DE JULHO DE 2020 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da 
Constituição da República; artigo 5º, inciso III, alínea "b" e “e” e o art. 6°, inciso VII, alínea "b" e“c” da Lei Complementar n. 75/1993, 
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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; 

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

CONSIDERANDO, que, dentre as funções acima mencionadas, o Ministério Público Federal deve resguardar máxima efetividade 
dos direitos fundamentais dos cidadãos, sobretudo, no caso em apreço, a defesa dos direitos e interesses das populações tradicionais; 

CONSIDERANDO, ainda, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação 
civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO o apurado nos autos do Procedimento Preparatório n. 1.29.016.000193/2019-74, no qual se constatou o uso 
indevido do veículo destinado ao transporte dos membros da Comunidade Quilombola de Salto do Jacuí e o arrendamento irregular das terras ocupadas 
por tal comunidade; 

RESOLVE 
INSTAURAR o presente Inquérito Civil, vinculado à 6ª CCR/MPF, tendo como objeto “Apurar a venda e o arrendamento irregular 

de terras quilombolas, bem como a cobrança e uso particular de veículo do SUS, destinado à comunidade remanescente de quilombo, em Salto do 
Jacuí/RS”. 

NOMEAR os servidores lotados neste Ofício para atuar como secretários neste inquérito. 
DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 
1. Junte-se a presente portaria aos autos eletrônicos, conforme Instrução Normativa SG n. 14, de 12.9.2016; 
2. Promovam-se as alterações necessárias no sistema de registro da Instituição; 
3. Junte-se a íntegra do Procedimento Preparatório n. 1.29.016.000193/2019-74 aos autos, resguardando-se o sigilo de dados do (as) 

representante (s) constantes nos DOCs 1, p. 8 e 6, p. 2-3 e 7; 
DAR CIÊNCIA à 6ª CCR/MPF, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF n. 87/2010. 
Publique-se. 
Após, contate-se o(as) representante(s) mencionados nos DOCs 1, p. 8 e 6, p. 2-3 e 7, do PP n. 1.29.016.000193/2019-74, 

questionando-os acerca dos seguintes pontos: a) se ainda persistem os fatos narrados à Promotoria da Justiça de Salto do Jacuí/RS, mormente quanto à 
cobrança de valores para o transporte dos membros da comunidade quilombola; b) se tal cobrança, ocorre em virtude do transporte dos membros da 
Comunidade Quilombola de Salto do Jacuí até ao ESF Harmonia ou para destino diverso a requerimento e no interesse de seus membros; c) se além do 
Sr. Luciano Pinto Leocádio, há outros membros responsáveis pela condução do veículo Logan. Certifique-se. 

Após, façam-se concluso, inclusive para instauração de expediente para investigar os fatos (a conduta do comunitário e a omissão dos 
agentes públicos da prefeitura) sob o ponto de vista da probidade (5ª CCR). 

 
HENRIQUE FELBER HECK 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BGO-RS-00003752-2020| 
PORTARIA Nº 13, DE 31 DE JULHO DE 2020 

 
  O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais (artigo 129, caput, e incisos I e IX, da 

Constituição da República), legais (artigo 6º, inciso V; artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993) e regulamentares (artigos 8º a 13 da Resolução 
CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017); 

CONSIDERANDO as notícias de obtenção indevida do benefício emergencial por cidadãos que, em princípio, não se enquadram na 
regra legal de emergência em razão da crise sanitária causada pela pandemia do vírus SARS-COV-2; 

Determina a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar as apurações a cargo da 
Controladoria-Geral da União, nomeadamente no que tange a eventuais casos de envolvimento de servidores públicos que obtiveram indevidamente 
pagamentos do referido auxílio. 

Inicialmente, expedir ofício à Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul, solicitando que envie a seguinte 
documentação: 

a) relação de todas as pessoas físicas que receberam o benefício em todos os meses, até o presente momento, nas cidades da região 
que integram a circunscrição territorial da PRM-Bento Gonçalves; 

b) relação de procedimentos instaurados para apurar percepção indevida, em relação às pessoas que residem na circunscrição 
territorial da PRM-Bento Gonçalves; 

c) relação de procedimentos instaurados para apurar percepção indevida por servidores públicos federais, estaduais e municipais, 
lotados na circunscrição territorial da PRM-Bento Gonçalves. 

Na missiva, informar quais são as cidades abrangidas por esta Procuradoria da República e solicitar que os dados sejam encaminhados 
em meio digital, no prazo de 15 dias. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente procedimento administrativo, inclusive para fins de 
publicação da portaria (art. 9º da Res. CNMP nº 174/2017). 

 
ALEXANDRE SCHNEIDER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SLI-RS-00009258-2020| 
PORTARIA Nº 16, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições previstas no 

art. 129, III, da CR/88, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, e: 

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; 
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CONSIDERANDO o conteúdo do Procedimento Preparatório 1.29.009.000149.2020-97, instaurado com o objetivo de “apurar a 
possível prática de irregularidades na ausência de repasse, por parte do Município de Santana do Livramento/RS, de verbas federais oriundas do FUNDEB 
e PNAE/PNCA/PNA, destinados para pessoas com deficiência, especialmente em favor da APAE de Santana do Livramento/RS”; 

CONSIDERANDO que a ocorrência de irregularidades pode representar danos aos interesses da União, notadamente a retenção 
indevida de recursos federais pelo município de Santana do Livramento; 

CONSIDERANDO a necessidade de obter esclarecimentos sobre os fatos, porquanto resulta impossível arquivar o expediente ou 
ajuizar ação civil pública, nos termos do artigo 2º, §7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a existência de providências em andamento; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, fulcro no artigo 2º, §7º, da Resolução CNMP nº 23/2007, vinculando-o à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, com o seguinte objeto: “Apurar a possível prática de irregularidades na ausência de repasse, por parte do Município de Santana 
do Livramento/RS, de verbas federais oriundas do FUNDEB e PNAE/PNCA/PNA, destinados para pessoas com deficiência, especialmente em favor da 
APAE de Santana do Livramento/RS, no período entre 2014 e 2020”. 

DETERMINO, como medida inicial, aguarde-se a conclusão dos prazos de resposta dos ofícios pendentes; se fluído os lapsos 
temporais, sem manifestação, reiterem-se. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante notificação no Sistema Único, à 5ª CCR; 
PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP; AFIXE-SE a presente 
Portaria no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

 
RODRIGO SALES GRAEFF 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00006251-2020| 
PORTARIA Nº 32, DE 24 DE JULHO DE 2020 

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

Constituição da República, arts. 6º, inciso VII, alínea 'c', 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei complementar n. 75/93; Lei n. 7.347/85 e, 
Considerando a notícia do indeferimento do Auxílio Emergencial instituído pela Lei 13.982/2020 a indígena, mesmo estando, em 

tese, preenchidos os requisitos para a concessão do benefício; 
Considerando as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal de defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas, previstas no artigo 129, incisos III, V e VI, da Constituição Federal e artigo 5º, inc. II, alínea 'd', e inc. III, alínea 'e', da Lei Complementar 
75/93; 

Considerando a autuação, nesta Unidade do MPF, da Notícia de Fato n. 1.29.002.000253/2020-41 com base na documentação 
mencionada; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público Federal, no exercício de suas funções, instaurar inquérito civil, procedimentos 
administrativos correlatos e pertinentes (Lei Complementar n. 75/93, art. 7º, inciso I, in fine), objetivando a defesa dos direitos e interesses das populações 
indígenas (Lei Complementar n. 75/93, art. 6º, inciso VII, alínea 'c'), resolve instaurar, com base no que dispõe a Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, 
do Conselho Superior do Ministério Público, inquérito civil, vinculado ao 1º Ofício desta Procuradoria da República no Município de Caxias do Sul, 
tendo por objeto a apuração dos referidos fatos. 

Proceda-se às anotações e registros pertinentes. 
Publique-se, em cumprimento ao art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2010 e comunique-se à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal para os fins previstos no art. 6º da mesma Resolução. 
Solicite à Caixa Econômica Federal a revisão do indeferimento do pedido. 

 
SÔNIA CRISTINA NICHE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00006558-2020| 
PORTARIA Nº 38, DE 30 DE JULHO DE 2020 

 
Instauração de Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos III e VI, da Constituição da República; nos artigos 5º, III, “d”, 6º, VII, “b”, 7º, I, e 8º, incs. I a 
IX, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993: 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, bem como as funções institucionais de promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127, caput, e 129, II e VI, da CRFB, e artigos 5º e 6º da Lei 
Complementar n.º 75/93); 

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

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

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo dever do 
Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade (arts. 205 e 208, IV, da CRFB); 
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CONSIDERANDO que, conforme determina o art. 206 da CRFB, a ação administrativa dos entes federados para a concretização do 
direito à educação deve ser orientada pelos princípios, dentre outros, da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (inciso I) e da 
garantia do padrão de qualidade (inciso VII); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO as informações encaminhadas pelo CAO Educação no sentido de que foram pactuadas obras do Programa 
PROINFÂNCIA no território do Município de Carazinho, em relação às quais resta necessária a verificação da completa execução e efetivo 
funcionamento da unidade escolare respectiva; 

 CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para 
proteção do patrimônio público e social (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que o investigatório tem o objetivo de “apurar as razões fáticas e jurídicas que obstaram a conclusão da obra da 
Escola Municipal de Educação Infantil Padre Gildo, no Município de Carazinho/RS, objeto do Termo de Convênio nº PAC2 6026/2013”, a qual possui 
status de “inacabada”, tendo apenas 35,61% de evolução 

DETERMINO, com amparo nas disposições do art. 129, III, da CF, art. 8º, da Lei n.º 7.347/1985, art. 25, IV, alínea “a”, da Lei n.º 
8.625/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007, com alterações introduzidas pela Resolução CNMP nº 161/2017, a instauração de INQUÉRITO CIVIL, 
vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, mantendo-se o atual objeto, a saber: “apurar as razões fáticas e jurídicas que obstaram a conclusão da 
obra da construção da Quadra Escolar Coberta 001/2013, no Município de Maximiliano de Almeida/RS, executada com recursos federais repassados por 
meio do Termo de Convênio nº 10754/2014”. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante remessa de cópia do presente ato à 1ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do MPF pelo Sistema Único; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, 
da Res. 23/2007, do CNMP. AFIXE-SE a presente Portaria no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

Por fim, cumpra-se o determinado no despacho retro. 
 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00046468-2020| 
PORTARIA Nº 97, DE 30 DE JULHO DE 2020 

 
(NF - 1.29.000.002063/2020-89) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por intermédio do Órgão Ministerial signatário, nos termos do que dispõe a Resolução 87, 
de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público; no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e, especialmente: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal 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 (CF, artigo 127, 
caput); 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal instaurar inquéritos civis públicos e procedimentos administrativos 
correlatos (art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993); 



DMPF-e Nº 145/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 3 de agosto de 2020 Publicação: terça-feira, 4 de agosto de 2020 20 
 

 
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 o esgotamento do prazo de tramitação do procedimento e a necessidade de conversão para realização de novas 
diligências e prosseguimento da apuração, principalmente tendo em vista o entendimento da Corregedoria Regional de Polícia Federal no sentido da 
impossibilidade do fornecimento de ordens de missão policial ao controle externo em razão de tais documentos tratarem de comunicações de caráter 
administrativo, tal conclusão aparentemente conflitando com o entendimento do STJ (REsp. 1.365.910) e do DESPACHO Nº 4300/2016 - 
DICOJI/CGCOR/COGER/PF; 

RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
da Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, CONVERTER o presente procedimento em Inquérito Civil 
com a finalidade de "Adotar providências para garantir o acesso dos membros do Controle Externo da Atividade Policial do MPF/RS a todos os 
documentos relacionados às ordens de missão (OMP) expedidas pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul, bem como apurar eventuais responsabilidades 
decorrentes da negativa injustificada". 

À assessoria do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional para que: 
- realize os registros necessários e comunique à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF dentro do prazo previsto no artigo 6º 

da Resolução do CSMPF nº 87/2010; 
- mantenha controle atualizado do andamento do inquérito civil, observando as disposições da Resolução CSMPF nº 87/2010, em 

especial seu artigo 15; 
- expeça ofício à Corregedoria Regional de Polícia Federal a fim de requisitar esclarecimentos necessários. 
Registre-se. Publique-se. 

 
CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00046290-2020| 
PORTARIA Nº 98, DE 30 DE JULHO DE 2020 

 
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. Objeto: Adotar medidas em relação 
a casas/edificações irregulares em unidade de conservação – Parque Nacional da 
Lagoa do Peixe (PNLP) – em áreas de preservação permanente – dunas. Processos 
originários: IPLs 5072218-02.2018.4.04.7100, 5025578-38.2018.4.04.7100, 
5025680-60.2018.4.04.7100, 5072070-88.2018.4.04.7100, 5072196-
41.2018.4.04.7100 e 5072062-14.2018.4.04.7100. Câmara/PFDC: 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão. PP originária: 1.29.000.003190/2019-61. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República firmatário, no uso de suas atribuições legais, e, 
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, assim como a 
instauração de inquérito civil e o ajuizamento de ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, das populações 
indígenas e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II, III e V, da CF/1988); 

CONSIDERANDO, também, ser atribuição do Ministério Público instaurar inquérito civil ou requisitar, de qualquer organismo 
público ou particular, documentos, certidões, informações, exames ou perícias, com o objetivo de esclarecer, solucionar ou aclarar fatos a respeito de 
interesse, direito ou bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 129, VI, da CF/1988; art. 8°, § 1°, da Lei nº 7.347/85 e art. 8º da LC nº 75/1993); 

CONSIDERANDO, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que 
vencido o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, o membro do Ministério Público promoverá o arquivamento do procedimento 
preparatório, ajuizará respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil; 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de adotar medidas em relação a casas/edificações irregulares 
em unidade de conservação – Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP) – em áreas de preservação permanente – dunas. Processos originários: IPLs 
5072218-02.2018.4.04.7100, 5025578-38.2018.4.04.7100, 5025680-60.2018.4.04.7100, 5072070-88.2018.4.04.7100, 5072196-41.2018.4.04.7100 e 
5072062-14.2018.4.04.7100. Em continuidade às diligências até agora efetivadas, bem como devido à necessidade de análise da minuta de petição inicial, 
DETERMINO: 

a) a remessa desta Portaria à Câmara correspondente, via Sistema Único, para fins de publicação na imprensa oficial; 
b) a designação dos servidores e estagiários lotados nesta Procuradoria da República para secretariarem o presente feito, sem 

necessidade de assinatura de termo de compromisso. 
Após, voltem conclusos para análise. 

 
CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-TBA-SC-00003872-2020| 

PORTARIA Nº 30, DE 30 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Município de Tubarão, por seu agente 
signatário, no uso da atribuição que lhe confere o art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 6º, VII, da Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, nos termos do artigo 6º, 
inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar nº 75/93; 
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CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 assevera que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

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

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

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

CONSIDERANDO que foi instaurado nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório n. 1.33.007.000343/2019-26, 
por conta de reunião realizada nesta Procuradoria da República entre MPF e IMA/SC, para tratar de assuntos relacionados à Estação de Tratamento de 
Esgoto Sanitário da CASAN localizada no Bairro Vila Vitória, no município de Laguna; 

CONSIDERANDO que o IMA esclareceu que vinha enfrentando problemas com a CASAN no que diz respeito à ETE da Vila Vitória, 
notadamente quanto a apresentação de relatórios e laudos que possam atestar a regularidade daquela estação, que não são atendidos pela Companhia, esta 
que já tinha recebido, inclusive, a penalidade administrativa máxima pelo órgão ambiental (multa diária por descumprimento das solicitações); 

CONSIDERANDO que, após requisição do MPF, a CASAN apresentou os documentos solicitados pelo IMA; 
CONSIDERANDO que o IMA realizou o embargo da Estação de Tratamento de Esgoto localizado no Bairro Vila Vitória, no 

Município de Laguna, uma vez que não restou devidamente comprovado pelos documentos apresentados a regularidade da referida ETE; 
CONSIDERANDO que foi realizado Termo de Audiência n. 02/2020realizado entre IMA e CASAN, para formalizar acordo tendo 

por objetivo o levantamento do embargo do empreendimento, desde que respeitadas algumas condicionantes indicadas pelo órgão ambiental; 
CONSIDERANDO a necessidade quanto a verificação do cumprimento de tais condicionantes pela CASAN e, ainda, se os 

documentos são, de fato, suficientes para demonstrar a regularidade da ETE - Vila Vitória; 
RESOLVE: 
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITOCIVIL, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, coma finalidade de apurar a regularidade no funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto situado no Bairro Vila 
Vitória, no Município de Laguna/SC, instalado pela CASAN. 

Autue-se e registre-se com a seguinte ementa: "CÍVEL. AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. APURAR A 
REGULARIDADE/EFICIÊNCIA DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO VILA VITÓRIA. MUNICÍPIO DELAGUNA.". 

Determino a adoção das seguintes providências: 
a) Registre-se a presente Portaria de Instauração, nos termos da Resolução n.87/2010 do CSMPF e da Resolução n. 23/2007 do 

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

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

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

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

Determino, ainda, a(s) seguinte(s) diligência(s): 
a) Oficie-se ao IMA de Tubarão, para que informe se a CASAN protocolou documentação solicitada no Termo de Audiência n. 

02/2020, visando o levantamento do embargo da ETE - Vila Vitória, notadamente: a) ART do profissional responsável pela operação/manutenção do 
sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários de Laguna; b)Relatório Técnico de Modelagem Numérica Hidrodinâmica do Estuário Lagunar revisto, 
assinado pelo(s) responsável (is) técnico(s) e acompanhado da(s) devida(s) ART(s), conforme descrito no Parecer Técnico nº 0149/2019; c) Programa de 
monitoramento da biota aquática, sedimentos e qualidade da água, conforme descrito no Parecer Técnico nº 0149/2019; d)Projeto com cronograma para 
a disposição final do efluente tratado da ETE, juntamente com a ART do responsável técnico, considerando toda a população de projeto da referida 
ETE(incluindo a bacia A – Mar Grosso); e) Esclarecimento quanto a existência ou não de by pass, conforme proposto no projeto de disposição final dos 
efluentes da ETE Vila Vitória – Laguna– SC, relatório final, de novembro de 2019, apresentado ao MPF em atendimento a Notificação n. 36/2019 em 
26/12/2019; e em caso positivo, que encaminhe cópia a esta Procuradoria da República, juntamente ao processo de licenciamento ambiental referente a 
esta ETE. 

Prazo para resposta: 10 (dez) dias. 
 

ELOI FRANCISCO ZATTI FACCIONI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00031244-2020| 
PORTARIA Nº 127, DE 30 DE JULHO DE 2020 

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

outorgadas pelo art. 129 da Constituição da República e: 
Considerando as atribuições dispostas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República; 
Considerando o encargo previsto no art. 6º, VII, b e art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993; 
Considerando a previsão constante da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de realizar diligências para averiguar a situação narrada na representação; 
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Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.33.000.000733/2020-08 em INQUÉRITO CIVIL, autuando-se esta portaria e os 
documentos que acompanham o feito, com a ementa que segue: 

CIDADANIA. INSS. PREVIDÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO PARA VALIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DE AUXILIO RECLUSÃO. 

Após os registros devidos, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os 
intentos constantes dos arts. 4º, VI e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
ROGER FABRE 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00006401-2020| 

PORTARIA Nº 1, DE 30 DE JULHO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VII, da Constituição da República; pelos artigos 3º, 9º, 10 e 38, inciso IV, da Lei Complementar n. 75/93; pela 
Resolução n. 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pela Resolução n. 127/2012, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (CSMPF); e 

CONSIDERANDO o art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, que trata do Acordo de Não 
Persecução Penal; 

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

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

CONSIDERANDO que, nos autos da ação penal n.º 5004456-43.2019.4.03.6103, MARCOS FREITAS DE SOUZA responde pela 
prática de delitos previstos no artigo 171, §3, na forma tentada, e no art. 304 c.c 297, todos do Código Penal; 

CONSIDERANDO que, naqueles autos, o MM. Juízo da 1ª Vara Federal de São José dos Campos determinou a intimação deste 
órgão ministerial para se manifestar quanto a eventual interesse em propor Acordo de Não Persecução Penal, na forma do art. 28-A do CPP; 

CONSIDERANDO que, em análise preliminar, verificou-se que MARCOS FREITAS DE SOUZA preenche os requisitos para o 
oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) com o seguinte objeto: "Acompanhar as tratativas para 
propositura de acordo de não persecução penal - ANPP para MARCOS FREITAS DE SOUZA, réu nos autos da Ação Penal nº 5004456-
43.2019.4.03.6103". 

Os autos deverão ser formados com cópia integral da Ação Penal nº 5004456-43.2019.4.03.6103. 
Distribuição vinculada a este subscritor, por prevenção aos autos referidos autos judiciais. 
Após as providências de praxe, façam-se os autos conclusos. 

 
RICARDO BALDANI OQUENDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00009349-2020| 
PORTARIA Nº 37, DE 31 DE JULHO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.34.012.000544/2020-51. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante ao final assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e 
Considerando que este Órgão Ministerial, no desempenho de sua rotina de trabalho, teve notícia de suposto dano ambiental decorrente 

de vazamento de óleo, ocorrido em 25/03/2019, pelo Tanker CD ITAIPU durante operação de abastecimento do navio STAR LIMA, que estava atracado 
no terminal da Embraport, atual DP World, no Porto de Santos/SP, conforme Auto de Infração nº. 09217834 – Série E, lavrado pelo IBAMA; 

Considerando a função institucional do Ministério Público, constitucionalmente prevista no artigo 129, III, de “promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”; 

Considerando que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição 
Federal; 

Considerando que “é proibida a descarga de óleo, misturas oleosas e lixo em águas sob jurisdição nacional, exceto nas situações 
permitidas pela Marpol 73/78, e não estando o navio, plataforma ou similar dentro dos limites de área ecologicamente sensível, e os procedimentos para 
descarga sejam devidamente aprovados pelo órgão ambiental competente” (art. 17 da Lei nº. 9.966/2000); 

Considerando que incumbe ao órgão federal de meio ambiente “avaliar os danos ambientais causados por incidentes nos portos 
organizados, dutos, instalações portuárias, navios, plataformas e suas instalações de apoio” e “encaminhar à Procuradoria-Geral da República relatório 
circunstanciado sobre os incidentes causadores de dano ambiental para a propositura das medidas judiciais necessárias”, conforme art. 27, inciso II, 
alíneas “b” e “c”, da Lei nº. 9.966/2000; 

Considerando que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio 
ambiente (art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

Resolve, com espeque no art. 129, III, da Constituição da República, art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e arts. 1º, I, e 
5º, I, da Lei nº 7.347/85; 

Instaurar Inquérito Civil para apurar, com maior desvelo, eventual dano ambiental decorrente de vazamento de óleo, ocorrido em 
25/03/2019, pelo Tanker CD ITAIPU durante operação de abastecimento do navio STAR LIMA, que estava atracado no terminal da Embraport, atual 
DP World, no Porto de Santos/SP, conforme Auto de Infração nº. 09217834 – Série E, lavrado pelo IBAMA; 
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Observem-se as formalidades instituídas pela Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP). 

Designam-se os servidores Débora Cecília Ferreira Pinto e João Paulo Lorenzi Sampaio, como assessores administrativa e jurídico, 
respectivamente. Sem prejuízo, havendo necessidade, poderão outros servidores lotados nesta Procuradoria da República exercer as referidas funções em 
caráter de substituição. 

Determinam-se como providências inaugurais: 
1. Autuação, registro e distribuição a este gabinete; 
2. A afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria da República em Santos/SP, no local de costume, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do retorno ao expediente forense regular; 
3. O envio de cópia desta, para fins de publicação em órgão oficial, à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 
 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00011162-2020| 
PORTARIA Nº 51, DE 20 DE JULHO DE 2020 

 
Autos nº 1.34.004.000721/2020-06. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Campinas e Região, no exercício das atribuições e nos termos do art. 129, inciso III, da 
Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 
da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto a apuração de possível nomeação 
de pessoa não técnica, para área específica dentro da Prefeitura de Paulínia. 

Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao 
MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) Vinculação do inquérito à 1º CCR e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 
b.1)(X) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações 

de caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. 
b.2) ( ) Declaro o sigilo, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP. ( ) Geral ( ) Parcial/autos apartados; 
c) Defino a prioridade atual do caso em: (  ) PRIO1, (  ) PRIO2, (X) PRIO3; 
d) Determino providências: (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, (X) remessa de ofício à Prefeitura 

Municipal de Paulínia para se manifestar em 30 (trinta) dias sobre a denúncia de desvio de função de funcionários. 
Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 

as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 
preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e registre-se. 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00011161-2020| 
PORTARIA Nº 52, DE 23 DE JULHO DE 2020 

 
Autos nº 1.34.004.000766/2020-72. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Campinas e Região, no exercício das atribuições e nos termos do art. 129, inciso III, da 
Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 
da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto a apuração de possível retorno 
das atividades do INSS de Campinas, podendo ampliar o contágio pelo COVIDE-19, devido a grande circulação de pessoas no local. 

Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao 
MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) Vinculação do inquérito à 1º CCR e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 
b.1)(X) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações 

de caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. 
b.2) ( ) Declaro o sigilo, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP. ( ) Geral ( ) Parcial/autos apartados; 
c) Defino a prioridade atual do caso em: (  ) PRIO1, (X) PRIO2, (  ) PRIO3; 
d) Determino providências: (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, (X) remessa de ofício à Gerência do 

Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) de Campinas para se manifestar em 20 (vinte) dias sobre a denúncia de possível retorno das atividades 
da agência do INSS em Campinas. 
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Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 
as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 
preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e registre-se. 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081136-2020| 
PORTARIA Nº 185, DE 20 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002880/2020-67, com 

a seguinte ementa: 
CIDADANIA. SEGURO DESEMPREGO. Demora de análise de pedido junto ao MTE - Ministério do Trabalho em Emprego 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.002880/2020-67 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081149-2020| 
PORTARIA Nº 195, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Administrativo nº 1.00.000.012041/2019-10, 

com a seguinte ementa: 
Acompanhamento do Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades no âmbito do empreendimento Copa do Povo Glebas A e B, em 

São Paulo/SP. 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.00.000.012041/2019-10 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081059-2020| 
PORTARIA Nº 196, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.001582/2020-50, com 

a seguinte ementa: 
SEGURIDADE SOCIAL. LOAS. INSS. Notícia de demora na análise de pedido de reativação do BPC - benefício de prestação 

continuada, pelo CADÚNICO. 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.001582/2020-50 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081058-2020| 
PORTARIA Nº 197, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.001684/2020-75, com 

a seguinte ementa: 
SEGURIDADE SOCIAL. INSS. Notícia de demora na análise de REVISÃO de valor de benefício, pelo INSS 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.001684/2020-75 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081188-2020| 
PORTARIA Nº 198, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.001024/2020-94, com 

a seguinte ementa: 
SEGURIDADE SOCIAL. Interessada alega o não pagamento de benefício já concedido pelo INSS, com recurso favorável. Solicita 

auxílio do MPF para implementação do benefício 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.001024/2020-94 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081060-2020| 
PORTARIA Nº 199, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.001581/2020-13, com 

a seguinte ementa: 
SEGURIDADE SOCIAL. INSS. Notícia de demora na análise de revisão de CTC do interessado, para pedido de aposentadoria junto 

à PMSP. 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.001581/2020-13 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081061-2020| 
PORTARIA Nº 200, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.001160/2020-84, com 

a seguinte ementa: 
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Assunto: SEGURIDADE SOCIAL. Seguro Desemprego. Notícia de bloqueio na liberação do seguro desemprego, tendo em vista 
informação de que fora realizado saque indevido do FGTS em nome da interessada. 

- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 
aplicáveis, determinando o quanto segue: 

Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.001160/2020-84 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081258-2020| 
PORTARIA Nº 201, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002591/2018-43, com 

a seguinte ementa: 
CIDADANIA. Interessado alega que está problemas de saúde e foi reprovado na perícia médica do INSS 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.002591/2018-43 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081257-2020| 
PORTARIA Nº 202, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.004767/2018-00, com 

a seguinte ementa: 
CONSUMIDOR. Empresas fabricantes de barras de apoio para pessoas com necessidades especiais. 
Notícia de desrespeito às especificações previstas na NBR 9050. 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.004767/2018-00 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081173-2020| 
PORTARIA Nº 203, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.000593/2019-89, com 

a seguinte ementa: 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIENTE AUDITIVO. Empresa Vivo de telefonia. Interessado informa ter apenas plano de 

internet e sem linha telefônica. Alega que, por não ter linha telefônica, não consegue ter acesso à CIC - Central de Atendimento ao Cliente da Vivo, a 
qual exige número de telefone. Falta de acesso à CIC para apresentar reclamação com intérprete 

- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 
aplicáveis, determinando o quanto segue: 
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Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.000593/2019-89 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081256-2020| 
PORTARIA Nº 205, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.21.000.003030/2018-20, com 

a seguinte ementa: 
CONCURSO PÚBLICO. TRT 2ª REGIÃO. Interessado alega inadequação na exigência de pontuação mínima para classificação para 

segunda fase - 240 (duzentos e quarenta) pontos-, considerando que em outros certames a exigência mínima é de 200 (duzentos) pontos 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.21.000.003030/2018-20 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081166-2020| 
PORTARIA Nº 208, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.001901/2019-93, com 

a seguinte ementa: 
SEGURIDADE SOCIAL. INSS. Notícia de refinanciamento de empréstimos consignados com desconto em folha, em benefício do 

INSS. Interessado alega que os refinanciamentos não foram autorizados e que, mesmo levando o problema ao conhecimento do INSS, está enfrentando 
dificuldades para obter o bloqueio das cobranças indevida 

- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 
aplicáveis, determinando o quanto segue: 

Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.001901/2019-93 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081161-2020| 
PORTARIA Nº 209, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002030/2019-25, com 

a seguinte ementa: 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Deficiente auditivo. Acessibilidade. FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas. Notícia de falta de 

intérprete de LIBRAS para o aluno Vinícius Faustino dos Santos Osório 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.002030/2019-25 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081253-2020| 
PORTARIA Nº 210, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002091/2019-92, com 

a seguinte ementa: 
CIDADANIA. Imóvel do INSS, localizado na Rua Martins Fontes nº 180, São Paulo - SP. Ocupação indevida por famílias. Medida 

judicial proposta pelo INSS, visando a reintegração de posse, que poderá afetar dezenas de moradores do imóvel invadido. (procedimento originador 
1.34.001.002532/2012-80) 

- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 
aplicáveis, determinando o quanto segue: 

Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.002091/2019-92 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081181-2020| 
PORTARIA Nº 213, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.009396/2018-44, com 

a seguinte ementa: 
CIDADANIA. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL. Notícia de demissão de trabalhadores que não possuem 

conhecimento tecnológico. Imposição de trabalho de venda online e não aceitação de trabalho realizado de forma presencia 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.009396/2018-44 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081248-2020| 
PORTARIA Nº 215, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002958/2019-18, com 

a seguinte ementa: 
CIDADANIA. Notícia veiculada acerca de medidas cautelares de proteção em benefício de Júlio Lancellotti (responsável pela 

Pastoral da População em Situação de Rua na cidade de São Paulo) e Daniel Guerra Feitosa (morador em situação de rua), adotadas pela CIDH - Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, em virtude dos diversos atos de violência e ameaça 

- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 
aplicáveis, determinando o quanto segue: 

Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.002958/2019-18 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081222-2020| 
PORTARIA Nº 221, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
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- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.003189/2019-67, com 
a seguinte ementa: 

CIDADANIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSIBILIDADE. Ministério do Trabalho - Rua Martins Fontes, 135, em São 
paulo - SP. Notícia de correntes sobre a calçada em frente ao prédio público, dificultando a passagem de cadeirantes e pessoas com deficiência. Dano 
local 

- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 
aplicáveis, determinando o quanto segue: 

Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.003189/2019-67 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081243-2020| 
PORTARIA Nº 222, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.003998/2019-79, com 

a seguinte ementa: 
SAÚDE. Ministério da Saúde. Notícia de problemas e mal atendimento (limitado) em posto do Ministério da Saúde para solicitação 

de documento CDAM - Certificado de Direito à Assistência Médica 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.003998/2019-79 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081228-2020| 
PORTARIA Nº 224, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.004455/2019-79, com 

a seguinte ementa: 
Seguridade Social. INSS. Interessado alega encontrar dificuldades junto ao INSS em incluir empresas em que teve vínculo 

profissional 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.004455/2019-79 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081141-2020| 
PORTARIA Nº 225, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006297/2019-91, com 

a seguinte ementa: 
SEGURIDADE SOCIAL. INSS. Interessado alega que o INSS não considerou seus pagamentos como contribuinte facultativo à título 

de pedido de concessão de aposentadoria 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 
aplicáveis, determinando o quanto segue: 

Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.006297/2019-91 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público). 

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081152-2020| 
PORTARIA Nº 226, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005098/2019-66, com 

a seguinte ementa: 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. Deficiência Auditiva. Falta de divulgação sobre condutor surdo através de Símbolo da Surdez. 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.005098/2019-66 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081216-2020| 
PORTARIA Nº 228, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005096/2019-77, com 

a seguinte ementa: 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSIBILIDADE. Mercado Pago. Interessado alega encontrar dificuldades no acesso ao 

aplicativo com o VoiceOver 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.005096/2019-77 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081128-2020| 
PORTARIA Nº 229, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.007172/2019-89, com 

a seguinte ementa: 
INSS. PERÍCIA. Interessado alega não ter sido comunicado sobre resultado de perícia médica 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.007172/2019-89 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00081140-2020| 
PORTARIA Nº 230, DE 31 DE JULHO DE 2020 

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

legais, e considerando que: 
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006901/2019-80, com 

a seguinte ementa: 
SEGURIDADE SOCIAL. Greve. Notícia de paralisação das atividades periciais, pelos peritos médicos judiciais, em face da falta de 

recursos para perícias no JEF/SP (Processo nº 0026136- 60.2019.4.03.6301), com prejuízo a beneficiários 
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 
Autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.006901/2019-80 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 

23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 
Registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público). 
 

FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00005834-2020| 
DECISÃO Nº 95, DE 31 DE JULHO DE 2020 

 
ARQUIVAMENTO PARCIAL E INCOMPETÊNCIA PARCIAL DO MPF. 
Notícia de Fato n.º 1.34.007.000161/2020-51 
 

1.Por meio do Ofício Circular n.º 4/20201 a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do Ministério Público Federal (MPF) 
encaminhou a todos os “Ofícios ligados ao setor de sua competência” (Lei Complementar n.º 75/93, art. 62, inc. I)2 cópia do Ofício n.º E49/2020, por 
meio do qual a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon) pediu ao MPF “atenção às questões 
relacionadas à gestão dos resíduos da construção e demolição em obras do Governo Federal no estado de São Paulo”.3 

Solicitei então à Secretaria do Patrimônio da União em São Paulo (SPU-SP) que informasse “se a União está atualmente executando, 
de forma direta ou indireta, alguma obra (construção, reforma ou ampliação) nos Municípios de Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbé, Guarantã, 
Lins, Pongaí, Promissão e Sabino”.4 

Em resposta, o Núcleo de Caracterização e Incorporação da SPU-SP informou que não identificou “registros de obras sendo 
executadas atualmente em nenhum deles por parte da União”.5 

Por essa razão, e com fundamento no art. 4º, inc. III, da Resolução n.º174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),6 
ARQUIVO parcialmente esta Notícia de Fato (NF). 

2.Eis o restante do Ofício n.º E49/2020: 
A Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição – Abrecon, organização governamental sem 

fins lucrativos de direito privado, (...) vem por meio deste ofício reforçar a comunicação a este órgão anecessidade em cobrar às cidades metas para a 
redução ou encerramento de aterros clandestino[s] de entulho e resíduo urbano, bem como de pontos viciados que oneram o órgão público. 

A falta de política pública na área resulta em prejuízo para o erário municipal e consumo de recursos financeiros importantes que 
fazem falta em áreas como saúde e educação. 

Além da negligência por parte do poder local com a questão dos resíduos da construção (popularmente conhecidos por entulhos), não 
há estímulo para a reciclagem ou a destinação adequada dos resíduos, o que coloca a cidade em um quadro preocupante do ponto de vista orçamentário, 
ambiental e social. 

Do ponto de vista ambiental, o descarte incorreto de entulho e outros resíduos contaminam o solo e as águas, desvaloriza ruas e bairros 
e oferece risco iminente aos cidadãos. Os crimes ambientais relacionados com o descarte clandestino de resíduos devoram recursos públicos e vandalizam 
o patrimônio municipal. 

(...) 
A atuação contundente da prefeitura nessa área é extremamente necessária, visto que a omissão do administrador acarretará em 

inúmeros casos de Dengue e eventuais óbitos de cidadãos inocentes, uma vez que os criadouros do mosquito Aedes Aegypti obtém condições perfeitas 
de reprodução em locais com descarte incorreto de lixo e entulho, e prejuízo para o erário local na remoção e retificação de aterros clandestinos e pontos 
viciados.7 

Como a própria Abrecon registrou em seu ofício, a competência para “a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos 
territórios” é dos Municípios; esse é o teor do art. 10 da Lei n.º 12.305/10, aqual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 1º, caput). 

Logo, a competência8 para investigar o “fato” noticiado pela Abrecon é do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), 
segundo aRecomendação Conjunta n.º 2/20 do Presidente do CNMP e do Corregedor Nacional do Ministério Público: 

Art. 1º. Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que atentem para os limites de suas funções institucionais, 
evitando-se a invasão indevida das atribuições alheias e a multiplicação dos conflitos daí resultantes. 

§ 1º. A atuação de controle dos atos normativos e de gestão emanados pelas autoridades municipais e estaduais compete ao Ministério 
Público dos Estados. 

§ 2º. A atuação de controle dos atos normativos e de gestão emanados pelas autoridades federais compete ao Ministério Público 
Federal. 

No mesmo sentido, o Enunciado n.º 2 da 1ª CCR: 
Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para apurar irregularidades/ilegalidades relativas a agentes e serviços públicos 

estaduais, distritais e municipais. 
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A apuração de supostas irregularidades ou ilegalidades relativas a serviço público estadual, distrital ou municipal ou aos respectivos 
agentes públicos no exercício de suas funções não é da atribuição do Ministério Público Federal e sim do Ministério Público dos Estados, exceto se 
houver interesse federal (art. 109, I, CF) caracterizado pelas peculiaridades da situação concreta (irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de 
recursos federais, por exemplo). 

Há, ainda, precedentes da 4a CCR nesse sentido: 
Notícia de fato. Declínio de atribuições. Meio ambiente. Saneamento. Resíduos sólidos. 
1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Notícia de Fato, instaurada, a partir de representação, na qual se noticia 

ainobservância, pelos municípios e Estado da Bahia, da Lei n.º 11.445/2007, bem como da Lei n.º 12.305/2010, referentes às diretrizes nacionais para 
osaneamento básico e à política nacional de resíduos sólidos, respectivamente, tendo em vista que tais matérias são de incumbência do Distrito Federal 
e municípios, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos 
termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 

(NF n.º 1.14.000.000733/2019-11, rel. SPGR Nicolao Dino, j. 22.05.2019, v. u.) 
Notícia de fato. Declínio de atribuições. Meio ambiente. Poluição. Resíduos sólidos. Descarte irregular. 
1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Notícia de Fato, instaurada para apurar poluição ambiental no bairro 

Jardim Peri, em São Paulo, decorrente do despejo de dejetos oriundos das obras do Rodoanel - trecho norte, tendo em vista que, conforme informação 
do Membro oficiante: (i)aconduta potencialmente ilícita foi atribuída a pessoas jurídicas de direito privado; (ii) a obra em questão é promovida pela 
DERSA, que é uma sociedade de economia mista controlada pelo Estado de São Paulo; e (iii) o licenciamento do empreendimento em tela é de 
responsabilidade da CETESB, órgão estadual, não se verificando, portanto, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 

(NF n.º 1.34.001.003152/2018-58, rel.a PRR Fátima Aparecida de Souza Borghi, j. 26.09.2018, v. u.) 
Por essas razões, reconheço a INCOMPETÊNCIA parcial do MPF. 
3.Em decorrência do que decidi acima, determino à Técnica Camila Lopes Giovanini 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,9 

combinado com art. 16, § 1º, inc. I);10 
b) dê ciência desta decisão à noticiante (Abrecon), preferencialmente por correio eletrônico (Resolução CNMP n.º174/17, art.4º, § 

1º), informando-lhe que poderá interpor, no prazo de 10 dias, recurso administrativo (Resolução CNMP n.º174/17, art. 4º, §§ 1º e 3º, primeira parte) 
contra o capítulo em que houve arquivamento,11 mediante seu protocolo pelo Sistema de Peticionamento Eletrônico do MPF, acessível em 
https://apps.mpf.mp.br/spe/login (Portaria n.º 1.213/18 da Procuradora-Geral da República, art. 9º, caput, e art. 14, caput e § 1º);12 

c) promova a remessa de cópia dos autos diretamente (Resolução CNMP n.º 174/17, art. 2º, §§ 2º e 3º,13 e Orientação n.º 3 da 4ª 
CCR14) ao MP-SP (mais precisamente, às Promotorias de Justiça em Cafelândia, Getulina, Lins, Pirajuí e Promissão); 

d) havendo a interposição de recurso, restitua-me estes autos para exercício do juízo de retratação (Resolução CNMP n.º 174/17, art. 
4º, § 3º, partefinal); e 

e) não havendo, promova seu arquivamento, mediante prévio registro no Sistema Único, nos termos do art. 5º da Resolução CNMP 
n.º 174/17.15 

Por fim, registro que deixo de determinar a comunicação da remessa de cópia dos autos à 4ª CCR tendo em vista o teor de seu Ofício 
Circular n.º 30/18. 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
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