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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00351350-2020| 
PORTARIA Nº 99, DE 11 DE SETEMBRO 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 3ª Vara Federal de Maringá/PR encaminhou cópia do Processo nº 5001531-63.2019.4.04.7003 à 2ª Câmara 

de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação do dissenso relacionado ao acordo de não persecução penal; 
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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00350741-2020| 
PORTARIA Nº 103, DE 11 DE SETEMBRO 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 1ª Vara Federal de Rio Grande/RS encaminhou cópia do Processo n. 5002597-41.2020.4.04.7101 à 2ª 

Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação do dissenso relacionado ao acordo de não persecução penal; 
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 
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##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00350564-2020| 
PORTARIA Nº 104, DE 11 DE SETEMBRO 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 Justiça Federal em São Paulo encaminhou cópia do Processo nº 5000197-62.2019.4.03.6181 à 2ª Câmara 

de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação do dissenso relacionado ao acordo de não persecução penal; 
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 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00023126-2020| 

PORTARIA Nº 82, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 
 

Retifica a Portaria PRE/RJ nº 80/2020, publicada em 08 de setembro de 2020, para 
fazer constar o plantão do dia 20 de novembro e alterar a escala de sobreaviso dos 
dias 17/18 e 24/25 de outubro, bem como do horário de início dos plantões. 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no exercício das atribuições previstas nos artigos 
77, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/93, e nos artigos 24, VIII, e 27, § 3º, ambos do Código Eleitoral; 

Considerando que a data de 20 de novembro (sexta-feira) é feriado no Estado do Rio de janeiro (dia da Consciência Negra), e, assim, 
demanda a atividade extraordinária da Procuradoria; e 

CONSIDERANDO os plantões previamente estabelecidos para servidores e membros da Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos 
da Portaria PRE nº 80/2020, publicada em 08/09/2020, 

RESOLVE: 
Art. 1º – Retificar o artigo 1ª, § 1º, da Portaria nº 80/2020, publicada no DMPF-e n. 168/2020 - Extrajudicial, em que se lê: “§1º. O 

plantão da Procuradoria Regional Eleitoral iniciará em dias de sexta-feira, a partir das 19h, encerrando-se no domingo. Os plantões que recaírem em dias 
feriados e de ponto facultativo serão iniciados na véspera, às 19h”, leia-se: “§1º. O plantão da Procuradoria Regional Eleitoral iniciará a partir das 12h 
de sexta-feira, encerrando-se no domingo ou no feriado subsequente. A mesma regra se aplica aos plantões que recaírem em dias de feriados e de ponto 
facultativo. 

Art. 2º – Retificar as Planilhas 1 e 2, de modo a incluir o dia 20 de novembro e alterar a escala de sobreaviso dos dias 17/18 e 24/25 
de outubro: 

 
PLANILHA 1 

 
OUTUBRO: 

Sábado - dia 17 
Dra. Silvana 

- Bernard(mat. 23736); 
- Priscila (mat. 29935) 

- Paula (mat. 5803) 

- Francine (mat. 8916) 
- Cláudia(mat. 11049-3) 

- Cláudia(mat. 11049-3) 
- Pedro(mat. 26415) 

Domingo - dia 18 

Sábado - dia 24 
Dra. Neide 

- Pedro(mat. 26415); 
- Paula (mat. 5803) 

- João Crim (mat. 22656) 

- Ana Bastos (mat. 6733) 
- Francine (mat. 8916) 

- Cláudia(mat. 11049-3 
- Bernard(mat. 23736) 

Domingo - dia 25 
 

NOVEMBRO: 

Sexta Feira - dia 20 Dra. Silvana - Pedro(mat. 26415); 
- Priscila (mat. 29935) - Ana Bastos (mat. 6733) - Paula (mat. 5803) 

- Cláudia(mat. 11049-3) 
 
TOTAL DE PLANTÕES: 
– São 12 finais de semana; 
– São 4 feriados (dias 12/12; 02/11; 21/11 e 08/12). 
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MEMBRO: SÁBADOS DOMINGOS FERIADOS 
DRA. SILVANA 7 7 2 
DRA. NEIDE 7 7 2 

 

SERVIDOR: SÁBADOS DOMINGO FERIADOS SOBREAVISO 
BERNARD 6 6 1 4 dias 
PAULA 5 5 1 7 dias 

PRISCILA 5 5 3 6 dias 
JOÃO 3 3 1 5 dias 

PEDRO 6 6 2 6 dias 
FRANCINE 3 3 1 10 dias 

CLÁUDIA 7 7 1 11 dias 
ANA 5 5 3 7 dias 
 

PLANILHA 2 
 

NOVEMBRO: 
Sexta-Feira - dia 20 Bruna e João 

 
Encaminhe-se, pois, à Chefia da PRR2. Dê-se ciência à Procuradora Regional Eleitoral Substituta. 
Publique-se no DMPF-e. 

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00013985-2020| 

PORTARIA Nº 15, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA TITULAR DO 4º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no uso de 
suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e pelas 
Resoluções nas Resoluções de n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e de n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal: 

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 e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República 
e o art. 1º da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do art. 129, III, da Constituição da República e no art. 6º, VII, e 
7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, como prevê o 
art. 225 da Constituição da República; 

Considerando que incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora, nos moldes do art. 23 da Constituição da República; 

Considerando que a Floresta Amazônica brasileira é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, conforme o § 4º do art. 225 da Constituição da República; 

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 da 
República; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, e da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato n.º 1.10.000.000239/2020-30, autuada a partir da 
constatação do desmatamento de 180 hectares de floresta amazônia no município de Xapuri/AC (PRODES 28960); 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil - IC, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 
Inquérito Civil instaurado para apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 180 hectares de 

floresta amazônica no município de Xapuri/AC - Amazônia Protege - PRODES 28960. 
Registre-se. Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive para efeito de publicação no Diário Oficial, nos termos 

do art. 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
A designação de secretário ocorrerá através de ferramenta eletrônica própria, no Sistema Único. 
Como diligências iniciais, determino a expedição de ofício à Superintendência do IBAMA no Acre, para que envie a íntegra do 

processo relativo ao Embargo n.º 691978, em nome de ALEXANDRE MENINI VILELA. 
 

HUMBERTO DE AGUIAR JUNIOR 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00013983-2020| 
PORTARIA Nº 16, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O PROCURADOR DA REPÚBLICA TITULAR DO 4º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no uso de 

suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e pelas 
Resoluções nas Resoluções de n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e de n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal: 

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 e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República 
e o art. 1º da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do art. 129, III, da Constituição da República e no art. 6º, VII, e 
7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, como prevê o 
art. 225 da Constituição da República; 

Considerando que incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora, nos moldes do art. 23 da Constituição da República; 

Considerando que a Floresta Amazônica brasileira é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, conforme o § 4º do art. 225 da Constituição da República; 

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 da 
República; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, e da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato n.º 1.10.000.000235/2020-51, autuada a partir da 
constatação do desmatamento de 203 hectares de floresta amazônia no município de Manoel Urbano/AC (PRODES 18141); 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil - IC, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 
Inquérito Civil instaurado para apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 203 hectares de 

floresta amazônica no município de Manoel Urbano/AC - Amazônia Protege - PRODES 18141. 
Registre-se. Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive para efeito de publicação no Diário Oficial, nos termos 

do art. 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
A designação de secretário ocorrerá através de ferramenta eletrônica própria, no Sistema Único. 
Como diligências iniciais, determino a expedição de ofício à Superintendência do IBAMA no Acre, para que envie a íntegra do 

processo relativo aos Embargo n.º 735512 e 152769. 
 

HUMBERTO DE AGUIAR JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00013987-2020| 
PORTARIA Nº 17, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O PROCURADOR DA REPÚBLICA TITULAR DO 4º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no uso de 

suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e pelas 
Resoluções nas Resoluções de n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e de n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal: 

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 e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República 
e o art. 1º da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do art. 129, III, da Constituição da República e no art. 6º, VII, e 
7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, como prevê o 
art. 225 da Constituição da República; 

Considerando que incumbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora, nos moldes do art. 23 da Constituição da República; 

Considerando que a Floresta Amazônica brasileira é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, conforme o § 4º do art. 225 da Constituição da República; 

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 da 
República; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 
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como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, e da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato n.º 1.10.000.000224/2020-71, autuada a partir da 
constatação do desmatamento de 149 hectares de floresta amazônia no município de Lábrea/AM (PRODES 25457); 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil - IC, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 
Inquérito Civil instaurado para apurar a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 149 hectares de 

floresta amazônica no município de Lábrea/AM - Amazônia Protege - PRODES 25457. 
Registre-se. Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive para efeito de publicação no Diário Oficial, nos termos 

do art. 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
A designação de secretário ocorrerá através de ferramenta eletrônica própria, no Sistema Único. 
Como diligências iniciais, determino a expedição de ofício à Superintendência do IBAMA no Amazonas, para que envie a íntegra do 

processo relativo ao Embargo n.º 634492. 
 

HUMBERTO DE AGUIAR JUNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PRM-API-AL-00010324-2020| 
PORTARIA Nº 22, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
EMENTA: Portaria. Populações Indígenas. Instauração de Inquérito Civil. PRM 
– Arapiraca/AL. Visa apurar a morosidade da FUNAI no procedimento de 
delimitação e identificação da terra indígena do povo Koiupanká, situada no 
município de Inhapi/AL. 
 

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, fundamentado no art. 129, da Constituição da 
República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e ainda de acordo com as Resoluções nº 87/06 – 
CSMPF e nº 23/07 – CNMP, determina a instauração de Inquérito Civil visando a regular e legal coleta de elementos de instrução, com o objetivo de 
averiguar e aprofundar a situação fática relatada nos autos e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar medidas judiciais, pelos 
seguintes fundamentos de fato e de direito: 

2. Considerando que a Constituição da República incumbiu o Ministério Público de velar pela manutenção da ordem jurídica e do 
regime democrático de direito, bem como defender os interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR); 

3. Considerando que é função do Ministério Público expedir notificações, requisitar informações e documentos nos procedimentos 
administrativos de sua competência (art. 129, VI, da CR); 

4. Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal defender os direitos e interesses das populações indígenas, 
nos termos do art. 129, inciso V, da Constituição da República, c/c art. 5º, inciso III, “e”, da Lei Complementar nº 75/93; 

5. RESOLVE instaurar inquérito civil público e determina o cumprimento do despacho de conversão. 
6. Atualize-se o sistema único quanto à presente instauração. 
7. Efetive-se o registro e autuação da presente portaria, inclusive para fins de comunicação e publicação à 6ª CCR, lançando-se os 

seguintes dados no sistema: 
8. Referência: PP nº 1.11.001.000084/2020-94. 
9. Interessados: Sociedade, União, Comunidade Indígena Koiupanká. 
10. Assunto: Visa apurar a morosidade da FUNAI no procedimento de delimitação e identificação da terra indígena do povo 

Koiupanká, situada no município de Inhapi/AL. 
 

VICTOR RICCELY LINS SANTOS 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00053126-2020| 
PORTARIA Nº 90, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e pelo artigo 
7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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 conforme dispõe o 
artigo 1° da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da nº Lei 
7.347/1985, a qual disciplina a ação civil pública; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 

CONSIDERANDO as atribuições do 1° Ofício Cível relativas à tutela dos cidadãos, conforme artigo 1°, inciso I, da Resolução n° 
01/2006 da Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução n° 01/2010. 
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CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 
196 da Constituição Federal; art. 2º, caput e § 1º, da Lei 8.080/90); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n° 1.13.000.002277/2019-81, autuado para apurar possíveis irregularidades no 
atendimento médico dos encarcerados no município de Canutama; 

CONSIDERANDO que permanece a necessidade de continuidade do procedimento, 
RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado ao 1º Ofício da PRAM, mantendo-se o mesmo objeto constante no registro. Para isto, 

determina-se: 
1. Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM 
2. Cumpra-se as diligências determinadas em despacho. 
 

MICHELE DIZ Y GIL CORBI 
Procuradora da República 

Em Substituição 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00064716-2020| 

PORTARIA Nº 4, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 
 

Efetividade da persecução penal. Controle dos prazos de dilação nos inquéritos 
policiais. Acompanhamento dos prazos prescricionais e da tramitação de feitos 
judiciais. Instauração de procedimento e adoção de diligências. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República abaixo firmado, no exercício das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 129, I, II e VII, da Constituição Federal e pelos artigos 3º e 6º, V, da Lei Complementar n.º 75/93; e 

Considerando serem funções institucionais do Ministério Público Federal (MPF), dentre outras, a promoção da ação penal pública e 
o controle externo da atividade policial, cabendo-lhe adotar as medidas necessárias para garantir a efetividade da persecução penal e a regularidade dos 
serviços a cargo da Polícia Judiciária da União; 

Considerando que a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público recomenda a adoção de rotina de controle 
de prazo de ações judiciais e inquéritos policiais tramitando fora da Procuradoria da República, através de funcionalidade no Gerenciador Judicial do 
sistema Único do MPF, bem como a verificação frequente dos inquéritos policiais em excesso de prazo em trâmite na Polícia Federal; 

Considerando o recebimento de relatórios semestrais da Coordenação Jurídica da Procuradoria da República na Bahia (PR/BA) com 
informações sobre inquéritos policiais com prazo excedido de dilação e as situações de prazos de prescrição em inquéritos e feitos judiciais vencidos ou 
prestes a vencer, com base em anotação no sistema Único; 

Considerando a necessidade de adoção de providências para corrigir as situações irregulares apontadas nos referidos relatórios, bem 
como para requerer, quando for o caso, o andamento processual de feitos judiciais localizados fora da PR/BA, com o fim de evitar a prescrição da 
pretensão punitiva estatal e para se obter a prestação jurisdicional devida; 

Resolve instaurar Procedimento Administrativo de acompanhamento, vinculado à 2ª CCR/MPF, para formalização das providências 
a serem adotadas com base nos relatórios extraídos do sistema Único sobre: (a) inquéritos policiais com prazo excedido de dilação (“IPLs/TCs - Controle 
dos Prazos de Dilação” - 13075); (b) prazos de prescrição em inquéritos e feitos judiciais (“IPLs - Controle dos Prazos Prescricionais” - 13077); e (c) 
ações judiciais e inquéritos tramitando fora da Procuradoria da República (Gerenciador Judicial / processos Localizados fora do setor), relativos ao 4º 
Ofício Criminal Geral da PR/BA. 

A título de formação dos autos, adotem-se as seguintes diligências: 
1. À COJUD, para autuação desta Portaria e dos seguintes documentos que a acompanham: 
a) partes vinculadas ao 4º Ofício Criminal da PR/BA dos relatórios “IPLs/TCs - Controle dos Prazos de Dilação” (13075) e “IPLs - 

Controle dos Prazos Prescricionais” (13077), remetidos pela Coordenadoria Jurídica da PR/BA em e-mail datado de 02/09/2020; 
b) relatórios a serem extraídos do sistema Único referentes ao 4º Ofício Criminal da PR/BA: (I) do Gerenciador Judicial de processos 

“Localizados fora do setor” (por ordem cronológica da data de saída); (II) Extractus “Controle de Tramitação do Acervo Judicial fora da Unidade - 
ANALÍTICO III – 30240”; e (III) Extractus de “Controle de Tramitação do Acervo Judicial fora da Unidade (29680)”; 

2. Comuniquem-se a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e a Corregedoria Geral do MPF a respeito da instauração do 
presente procedimento; 

3. Após, conclusos para análise dos relatórios e adoção de providências. 
 

RUY NESTOR BASTOS MELLO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00065081-2020| 
PORTARIA Nº 14, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Instaura Inquérito Civil Público para apurar se a denúncia de suposta 
comercialização e construção em terreno de marinha, na localidade da Coroa, 
Vera Cruz/BA, narrada na representação inicial, representa algum prejuízo ao 
patrimônio da União. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 
e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º, incisos I, V “a”, e 6º, inciso VII, “a” e 
“d” da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução 87, do Conselho Superior do Ministério 
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Público Federal (CSMPF), de 14 de setembro de 2004, alterados pela Resolução 106 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), de 
06 de abril de 2010, e artigos 2º e 4º da Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), de 17 de setembro de 2007 e; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
incluindo-se os direitos do consumidor (artigo 1º, inciso II, da Lei 7.347/85); 

CONSIDERANDO as informações constantes do Procedimento Preparatório 1.14.000.003133/2019-13 (feito reservado), instaurado 
para "apurar supostas construções irregulares em terreno de marinha, na localidade da Coroa, Vera Cruz/BA (...)." 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar a investigação instaurada inicialmente, para prosseguir com a realização de diligências 
para melhor formar a opinião deste órgão ministerial, no que diz respeito ao âmbito da Tutela Coletiva; 

RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL com suporte nas informações contidas no Procedimento Preparatório 1.14.000.003133/2019-13, mas 

com a ementa supracitada, a qual deve passar a constar do resumo do feito, determinando as seguintes providências: 
1. A publicação da presente Portaria, ainda que de modo resumido, e a comunicação da instauração à 1ª Câmara de Revisão e 

Coordenação do Ministério Público Federal; 2. A reiteração do Ofício 461/2020-PRBA/16ºOTC/AOR. 
Prazo inicial: 01 ano. 
Após, acautelem-se os autos em cartório por 60 dias, ou até a chegada da resposta, quando deverão retornar conclusos para nova 

deliberação. 
 

AURISTELA OLIVEIRA REIS 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00077230-2020| 
PORTARIA Nº 139, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.002960/2019-15 em Inquérito 
Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e pelos artigos 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando o disposto no art. 2º, §6º, no art. 4º e no art. 7º, IV e §2º I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público/CNMP, bem como nos artigos 1º e 2º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal/CSMPF, que 
regulamentam o Inquérito Civil; 

Considerando que o Procedimento Preparatório foi autuado nesta PR/DF em 19/11/2019, em razão do recebimento de cópia do 
PROCESSO Nº 1008997-08.2019.4.01.3400 (PR-DF-00085140/2019)); 

Considerando que as questões versadas nos autos ainda demandam diligências para a formação do convencimento ministerial acerca 
das medidas a serem eventualmente adotadas, não cabendo, por outro lado, o arquivamento do procedimento; 

Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.002960/2019-15 em Inquérito Civil, tendo por objeto a apuração 
dos fatos abaixo especificados: 

"Apurar possível descumprimento de decisão judicial, pelo INSS, na implantação de benefício previdenciário/assistencial concedido 
por decisão liminar". 

ENVOLVIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
REPRESENTANTE: JUÍZO FEDERAL da 7ª VARA FEDERA CÍVEL/SJDF 
Determina: 
A comunicação desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração do presente inquérito, encaminhando-lhe 

arquivo digital desta portaria, para fins de cumprimento da Resolução CSMPF nº 87/2006, art. 6º, c/c art. 16 (publicação no Diário Oficial); 
Que a(s) parte(s) responda(m) em conformidade com o objeto destes autos, toda e qualquer requisição deverá ser instruída com cópia 

da presente portaria de instauração, nos termos da Resolução CSMPF nº 87, de 6.4.2010, art. 9º, § 9º, incluído pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010; 
A verificação do decurso do prazo de l (um) ano, a contar desta data, pelo gabinete do 2º Ofício de Atos Administrativos, Consumidor 

e Ordem Econômica. 
 

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-IPA-MG-00006043-2020| 
PORTARIA Nº 7, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve a presente, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com especial fundamento nos arts. 127 e 129, da Constituição Federal, arts. 6°, 7º e 8º, da Lei Complementar 75/93, e da 
Resolução 174/2017 do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público; e: Considerando que, nos termos da Constituição da República, incumbe ao 
Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, podendo para tanto promover as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia; 
Considerando que o Procedimento Administrativo é instrumento próprio para fiscalizar e acompanhar, de forma continuada, atos de instituições (art. 8º, 
inciso II, da Resolução CNMP n. 174/2017); Resolve, com fundamento na Resolução CNMP n. 174/2017, art. 8º, inciso IV , instaurar Procedimento 
Administrativo com o objetivo de promover a manutenção do banco de dados do Sistema Nacional de Destinação de Recursos pelo Ministério Público 
Brasileiro para Enfrentamento da Epidemia da COVID- 19, quanto aos valores destinados em ações judiciais e em procedimentos extrajudiciais ao 
combate à pandemia COVID-19, relativo à atuação da Procuradoria da República no Município de Ipatinga/MG 
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 Dessa forma, determino: 
 a) Registre-se e autue-se a presente Portaria como Procedimento Administrativo, procedendo-se às anotações de praxe; 
b) Providencie-se a publicação da presente, conforme estabelecido no art. 9º da Resolução n. 174/2017 do CNMP; 
c) Distribua-se, por sorteio, encaminhando-se ao Procurador da República responsável, sem prejuízo da atuação conjunta dos 

membros desta PRM Ipatinga, de modo a evitar que se instaure um procedimento para cada um dos Ofícios; d) O servidor que irá secretariar o presente 
Procedimento Administrativo será definido mediante distribuição pelo último dígito do número do procedimento a ser instaurado, o qual poderá ser 
substituído, nas respectivas ausências e/ou afastamentos, pelos demais servidores que integrarem a Assessoria deste gabinete; e ) Inicialmente, cumpra-
se as providências indicadas no despacho que determinou a instauração do presente Procedimento Administrativo. 

 
BRUNO JOSE SILVA NUNES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00033216-2020| 

PORTARIA Nº 138, DE 8 DE SETEMBRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 
de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes do procedimento nº 1.23.000.000314/2020-12, instaurada a partir de desmembrado do PIC n° 
013/2018-MP/PGJ-DELEGAÇÃO, onde foi realizada a diligência de busca e apreensão denominada "Urucará", no município de Portel/PA, 
especificamente para apurar  indícios de fraude na Tomada de Preços n° 001/2018, que  resultou  na  contratação  da empresa  Eliezer Gonçalves Girard 
EIRELI EPP, para pavimentação asfáltica daquele município, com recursos federais repassados pelo Ministério da Integração Nacional; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 
Determino: 
1. Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil, em conjunto com o Procedimento Apuratório referenciado, vinculado à 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão; 
2. Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à 5ª CCR eletronicamente, por meio do Sistema Único, sem prejuízo da 

publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 
3. Após, retornem os autos conclusos para melhor análise por este Procurador signatário. 

 
ALAN ROGERIO MANSUR SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00033223-2020| 
PORTARIA Nº 140, DE 8 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 
de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes do procedimento nº 1.23.000.000327/2020-83, instaurada a partir de representação contra a Sra. 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho, ex-prefeita do referido município, pela não prestação de contas dos recursos do FNDE repassados ao município 
para a execução do Programa de Ação de Aceleração - PAC II, no valor de R$ 489.947,77, no exercício de 2011, com o objetivo de construir uma unidade 
de educação infantil. Termo de Compromisso PAC 200685/2011; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento preparatório, pelo que: 
Determino: 
1. Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil, em conjunto com o Procedimento Apuratório referenciado, vinculado à 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão; 
2. Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à 5ª CCR eletronicamente, por meio do Sistema Único, sem prejuízo da 

publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 
3. Após, retornem os autos conclusos para melhor análise por este Procurador signatário. 

 
ALAN ROGERIO MANSUR SILVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00005112-2020| 

PORTARIA Nº 36, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII e art. 8º, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o(a) Procedimento Preparatório autuado(a) instaurado com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na 

prestação de contas referente ao Convênio SIAFI/SICONV n.738007/2010, visando à realização de festejos juninos no município de Paulista/PB, na 
gestão do ex-prefeito Severino Pereira Dantas; 

Converta-se o(a) Procedimento Preparatório n. 1.24.002.000164/2019-48 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca 
dos fatos, autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. 

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

 
FELIPE TORRES VASCONCELOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00006185-2020| 
PORTARIA Nº 46, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.24.003.000278/2019-88 
 

O Dr. Djalma Gusmão Feitosa, Procurador da República atuante na PRM Patos/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 
Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 
Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, o 

Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, com o objetivo de a apuração da execução do objeto do Convênio SIAFI nº 834531/2016, 
celebrado entre o Ministério das Cidades e o município de Patos-PB para a pavimentação de ruas 

Determinar, de imediato, a seguinte providência: 
Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 
Considerando o Ofício-Circular nº 22/2018/5ªCCR/MPF, fica dispensado o envio de comunicação eletrônica por meio do Sistema 

Único à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
 

DJALMA GUSMÃO FEITOSA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00038832-2020| 
PORTARIA Nº 128, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020 

 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 1.24.000.000745/2019-08 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso das atribuições estabelecidas 
no art. 129, II e III, da Constituição Federal; no art. 5º, III, “b” e “d”, bem como no art. 6º, VII, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 1º, I 
e IV, 5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
bem como da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF); 

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Preparatório em epígrafe na Procuradoria da República na Paraíba, com o objetivo 
de apurar supostas irregularidades no trânsito de catamarãs e outras embarcações na Praia do Bessa, em João Pessoa/PB, expondo a riscos os 
frequentadores do local e provocando a destruição de corais; 

CONSIDERANDO que as informações inicialmente colhidas revelam que a área em questão, denominada “CARIBESSA”, insere-
se na Área de Proteção Ambiental de Naufrágio Queimado, unidade de conservação estadual; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundar as investigações quanto aos impactos gerados pela atividade turística nos corais e, 
ainda, avaliar as possibilidades e os limites para o trânsito de embarcações no local; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório em epigrafe em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam adotadas as seguintes 
providências: 

1. Registre-se e autue-se esta portaria; 
2. Publique-se. 

 
BRUNO GALVÃO PAIVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00075268-2020| 
PORTARIA Nº 488, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 
competência para a chefia da PR/PR, e 
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Considerando o voto de nº 4482/2020, do relator Paulo de Souza Queiroz, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 780 da 
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, e tendo em vista o contido no Ofício nº 598/2020/GAB-APZ, resolve: 

Designar a Procuradora da República LETICIA POHL MARTELLO para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 
prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5001861-81.2020.4.04.7017, em trâmite na 1ª Vara Federal de Guaíra. 

 
PAULA CRISTINA CONTI THÁ 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00075305-2020| 
PORTARIA Nº 100, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020 

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

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e 
Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a defesa de 

interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como zelar 
pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, conforme o art. 5º, II, "d", do mesmo diploma legal; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações com a finalidade de apurar supostas irregularidades no processo de 
abertura de concurso público para preenchimento de vaga de professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e na intenção de compra de tapetes e 
cortinas pela Direção do Setor de Tecnologia, cuja temática está compreendida no Código CNMP nº 10029; 

Considerando que mostrou-se inviável a conclusão das diligências necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 
determina o artigo 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE: 
Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.000.004306/2019-29 em Inquérito Civil. 
Para tanto, DETERMINO: 
a) a autuação e o registro da presente portaria, com as anotações necessárias; 
b) a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de publicação; 

 
JOAO VICENTE BERALDO ROMAO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00075311-2020| 
PORTARIA Nº 487, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 985/2020/GAB-PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
o Promotor de Justiça EDUARDO AUGUSTO CABRINI para exercer a função de Promotor Eleitoral Titular perante 28ª Zona 

Eleitoral de Apucarna/PR, pelo período de 28/08/2020 até 31/10/2021, em razão do pedido de desligamento do Promotor Eleitoral atuante na Comarca, 
nos termos do art. 2º da Resolução Conjunta 01/19-PRE/PGJ, considerando que o respectivo agente ministerial informou à Coordenadoria Eleitoral que 
não possui filiação política e não se encontra nas situações previstas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ. 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00045989-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 986, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 
 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO 
 

Narra a noticiante que, em decorrência do falecimento de seu marido em 24/11/2019, protocolou junto ao INSS o requerimento de 
Pensão por Morte em 20/12/2019. Ocorre que, até a presente data, consta que a solicitação da noticiante está "aguardando o cumprimento de exigência" 
que, segundo a particular, foi cumprida em 07/04/2020. 

Ademais, relata que após diversas tentativas de contato com a Agência Previdenciária, a situação narrada persiste, sendo o valor deste 
benefício necessário para a sua subsistência, bem como a de seus dois filhos e de seus dois netos, vez que, em que pese receba aposentadoria de cargo 
público na Prefeitura de Olinda, metade de seu provento é retido em vista de empréstimos contraídos para custear o tratamento do de cujus, que sofria de 
"Linfoma e vários outros problemas de saúde". 

É o que importa relatar. 
De logo, cumpre lembrar que o Ministério Público, por diretiva constitucional, só enfeixa atribuição para tutela interesses coletivos e 

individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal); logo, nem toda notícia de suposta violação de direito reclama a apuração pelo Parquet. 
Aliás, se o Ministério Público estivesse incumbido de tutelar interesses individuais disponíveis e públicos secundários, disso se 

seguiria, por imperativo lógico, a necessidade de intervir em (todas) milhões e milhões de causas em trâmite na Justiça, sujeitando ao seu crivo cada 
insurgência de cada cidadão que se considera prejudicado em seu multifário e profuso plexo de relações jurídicas. 

É de lembrar que a própria Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75/93), no art. 15, proíbe 
explicitamente o Ministério Público de promover em juízo a defesa de interesses individuais supostamente lesados. 

No caso concreto, quer a noticiante que Procuradoria da República apure a mora administrativa para a conclusão da análise do 
benefício de Pensão por Morte por ela requerido em 20/12/2019. 

Como se vê, a pretensão descrita pela interessada apresenta evidente feição singular, com peculiaridades que demandariam a instrução 
em prol de sua situação específica. Trata-se de matéria de cunho marcadamente individual, com flagrante natureza patrimonial, alusiva a direito disponível 
relacionada à esfera jurídica particular, impossível de ser veiculada em ação civil pública. 
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Fácil perceber que, na hipótese, caso se resolvesse provocar o Judiciário, a ação recomendável seria de cariz individual, possivelmente 
uma mandado de segurança individual, cujo manejo, no caso, dados os contornos fáticos, o Ministério Público Federal nem mesmo em tese teria 
legitimidade. 

Cuidando-se de interesses individuais, disponíveis, incapazes de ser comportados em ação civil pública, não quadra a instauração de 
inquérito civil para esquadrinhar o fato. Aliás, a própria 1ª Câmara de Coordenação e Revisão recomenda o indeferimento da instauração de inquérito 
civil em hipóteses que tais (Enunciado nº 9). 

Mas advirta-se: a ausência de atribuição do Ministério Público Federal in casu, por óbvio, não impede que eventual pretensão jurídica 
da noticiante possa ser conduzida ao Judiciário; não impede que a noticiante possa postular o reconhecimento do seu direito, buscando a apreciação do 
seu requerimento administrativo face a mora do INSS. Aliás, na Justiça Federal em Pernambuco tramitam mandados de segurança veiculando pretensão 
assemelhada. Para tanto, porém, a noticiante deve valer-se de advogado particular ou, se hipossuficiente, da Defensoria Pública, cuja vocação é 
predominantemente a postulação e defesa de interesses como o descrito. 

Forte nessas razões, determino o arquivamento dessa notícia de fato, com fulcro no art. 5º-A da Resolução nº 87, de 06 de abril de 
2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como no art. 4º da Resolução nº 174, de julho de 2017, do Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

Providências de praxe nos moldes do art. 5º-A, da Resolução CSMPF nº. 87/2010, e §§ 1º a 3º do art. 4º e art. 5º da Resolução CNMP 
nº 174/2017. 

Ainda a título de informação, assinale-se, para efeito de eventual contato com a Defensoria Pública da União, que, em consulta ao 
endereço eletrônico do órgão (https://www.dpu.def.br/endereco-pernambuco), essas são as informações ali exibidas: 

Endereço: Avenida Manoel Borba, 640, Boa Vista, CEP: 50.070-045 – Recife/PE, Telefone: (81) 31941200, Email: 
dpu.pe@dpu.def.br 

Plantão regionalizado Recife-Caruaru-Petrolina (de segunda a sexta-feira das 17h às 8h, além de sábados, domingos e feriados): (81) 
99914-1026 ou (81) 99968-0252 ou (87) 99810-0008, 

Horário de atendimento ao público: 08:00 às 15:00 de segunda a sexta-feira. 
Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira.¿ 
Restrição de atendimento / COVID-19: 
- Plantão diurno (de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30): (81) 99243-4165 ou (81) 31941200 
- Plantão noturno, finais de semana e feriados (de segunda a sexta-feira das 17h30 às 8h, além dos sábados, domingos e feriados)¿: 

(81) 99914-1026 ou (81) 99968-0252 ou (87) 99810-0008 
 

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00087695-2020| 
PORTARIA Nº 367, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001712/2019-60. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições institucionais e 
constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 
correlatos para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da Constituição Federal 
e art. 7º, I da LC 75/93);  

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo 
de tramitação dos procedimentos administrativos;  

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo;  
CONVERTE o procedimento preparatório nº 1.30.001.001712/2019-60 em Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar 

FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE SOLDAGEM (FBTS) - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TERMO DE COOPERAÇÃO 
FIRMADO COM A PETROBRAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, EM DESACORDO COM A LEI 13.019/2014 - 
APLICAÇÃO EM GRATUIDADE DE APENAS 0,06% DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL.  

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 
 

JESSÉ AMBROSIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00087911-2020| 
PORTARIA Nº 371, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004909/2019-51 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições constitucionais, 
notadamente aquelas previstas no art. 129, III, da Constituição da República, e art. 6º, VIII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos 
"para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III, CR, e art. 7º, I, da LC nº 
75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4, §1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006 e 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, sobre o 
prazo de tramitação dos procedimentos administrativos; 
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CONSIDERANDO os elementos constantes nestes autos, a requererem o prosseguimento de apuração com vistas à futura tomada de 
providência conclusiva; 

RESOLVE 
CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004909/2019-51 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado por esta portaria, 

pelo prazo de 1 (um) ano, com o objetivo de apurar a suposta prática, em tese, de improbidade administrativa, nos termos do artigo 1º, caput e par. único, 
c/c art. 10, da Lei nº 8.429/92, por parte do candidato Marcelo Viviani, tendo em vista os elementos reunidos no Processo de Prestação de Contas nº 
0606738-88.2018.6.19.0000, julgadas desaprovadas pelo TRE-RJ na monta de R$ 24.590,74 (Vinte e quatro mil, quinhentos e noventa reais e setenta e 
quatro centavos), com informação técnica de possível malversação do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria, feitas as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção. 
Após, voltem conclusos para análise. 

 
 FÁBIO DE LUCCA SEGHESE 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002151-2020| 

PORTARIA Nº 2, DE 28 DE MAIO DE 2020 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando os elementos probatórios reunidos no procedimento preparatório 1.28.400.000076/2019-12 e a necessidade de 

prosseguimento da investigação para a reunião de elementos probatórios, 
02. DETERMINA: 
a) a conversão deste procedimento preparatório em inquérito civil, tendo como objeto a apuração sobre a regularidade do 

funcionamentos dos lixões situados nos municípios de Bodó e Santana do Matos. 
 

VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002152-2020| 
PORTARIA Nº 3, DE 1º DE JUNHO DE 2020 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando os elementos probatórios reunidos no procedimento preparatório 1.28.400.000099/2019-19 e a necessidade de 

prosseguimento da investigação para a reunião de elementos probatórios, 
02. DETERMINA: 
a) a conversão deste procedimento preparatório em inquérito civil, tendo como objeto a apuração de suposta improbidade 

administrativa por parte do ex-prefeito de Angicos, Expedito Edilson Chimbinha Junior, haja vista a omissão no dever de prestar contas ao FNDE do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA), exercício de 2016. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002153-2020| 
PORTARIA Nº 3, DE 15 DE ABRIL DE 2020 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando a promulgação da Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que alterou a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 

autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de 
gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas 
públicas de educação básica, 

DETERMINA: 
a) a instauração de procedimento de acompanhamento para a regular e formal coleta de informações, a fim de verificar a aplicação 

da referida lei nos municípios situados na área de atribuição da PRM de Assu; 
b) como providências iniciais, devem ser expedidos ofícios aos vinte municípios vinculados à PRM de Assu, solicitando-lhes que, 

em 05 (cinco) dias, informem como estão aplicando a Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que alterou a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de 
gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas 
públicas de educação básica. Se necessário, deve-se reiterar os documentos que não forem respondidos. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002147-2020| 
PORTARIA Nº 4, DE 1º DE JULHO DE 2020 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando as informações constantes do procedimento preparatório n° 1.28.400.000068/2019-68, 
02. DETERMINA: 
A conversão deste procedimento preparatório em inquérito civil, com o objetivo de apurar a ocorrência de atraso e de possíveis atos 

ilícitos na obra de construção de uma unidade de pronto atendimento (UPA) em Lajes/RN (proposta SISMOB nº 08113-466000/1080-01), com a 
consequente alteração das informações constantes da capa do procedimento. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002154-2020| 
PORTARIA Nº 4, DE 21 DE MAIO DE 2020 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando o teor do Ofício Circular nº 01/2020/CFN/GIAC-COVID-19, 
02. DETERMINA: 
a) a instauração de procedimento de acompanhamento para a regular e formal coleta de informações, a fim de fiscalizar o correto 

emprego dos repasses financeiros do Fundo Nacional de Saúde destinados às ações de combate à COVID-19 nos vinte municípios vinculados à PRM de 
Assu. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002143-2020| 
PORTARIA Nº 7, DE 6 DE MAIO DE 2019 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando as informações constantes do documento PRM-AÇU-00000882/2019, que trata do empreendimento “Complexo 

Solar Fotovoltaico Graúna” com 525MW de potência total, a ser implantado no município de Assu/RN, pela Empresa Graúnas Agropecuária LTDA. 
DETERMINA: 
A autuação do documento PRM-AÇU-00000882/2019 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, 

com base nas razões e fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de 
convicção ministerial acerca dos fatos. 

Após os registros de praxe, cumpra-se o determinado no despacho PRM-AÇU-  00000883/2019. 
 

VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002136-2020| 
PORTARIA Nº 8, DE 13 DE MAIO DE 2019 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6º, inciso VII, b, e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto apurado no presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
RESOLVE: 
Converter o procedimento preparatório nº 1.28.400.000070/2018-56 em inquérito civil, a fim de apurar irregularidades na execução 

de duas obras no município de Assu/RN, financiadas com recursos do ministério do Turismo, para construção de praças públicas nos bairros Casa Forte 
e São João, ao custo de R$ 154.250,00 e R$ 133.440,09, respectivamente. 
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Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
Procedam-se às anotações pertinentes. 
Publique-se no sítio virtual da PRRN. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002137-2020| 
PORTARIA Nº 9, DE 13 DE MAIO DE 2019 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6º, inciso VII, b, e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto apurado no presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
RESOLVE: 
Converter o procedimento preparatório nº 1.28.400.000072/2018-45 em inquérito civil, a fim de apurar irregularidades na execução 

dos contratos de repasse 1.005.885-71 (Siafi 786630) e 334.813-88 (Siafi 744331), firmados com o município de Assu para a construção de quadras 
poliesportivas nas comunidades São Francisco e Patativa do Assaré, respectivamente. 

Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
Procedam-se às anotações pertinentes. 
Publique-se no sítio virtual da PRRN. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002142-2020| 
PORTARIA Nº 12, DE 15 DE MAIO DE 2019 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6º, inciso VII, b, e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto apurado no presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
RESOLVE: 
Converter o procedimento preparatório nº 1.28.400.000083/2018-25  em  inquérito  civil,  a fim de apurar possíveis irregularidades 

constatadas na obra de construção de Unidade Básica de Saúde no município de Triunfo Potiguar/RN, ao custo de R$ 198.220,67, relatadas em 
representação formulada pelo Município em face de seu ex-prefeito, o Sr. Gildenor Estevam da Fonseca. 

Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Procedam-se às anotações pertinentes. 
Publique-se no sítio virtual da PRRN. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002138-2020| 
PORTARIA Nº 13, DE 16 DE MAIO DE 2019 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6º, inciso VII, b, e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que o objeto apurado no presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
RESOLVE: 
Converter o procedimento preparatório nº 1.28.400.000078/2018-12 em inquérito civil, a fim de apurar possíveis irregularidades na 

execução de obra financiada com recursos do Ministério da Educação, para construção de creche Proinfância - Tipo B, no Município de Macau/RN. 
Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
Procedam-se às anotações pertinentes. 
Publique-se no sítio virtual da PRRN. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002144-2020| 
PORTARIA Nº 18, DE 7 DE AGOSTO DE 2019 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando que a decisão de arquivamento do IC 1.28.400.000193/2008-08 determinou a instauração de procedimento de 

acompanhamento, com o objetivo de acompanhar a implantação do projeto de urbanização da área adjacente às margens do rio Piranhas-Açu, no 
município de Assu. 

DETERMINA: 
A autuação de PA com o objetivo de acompanhar a implantação do projeto de urbanização da área adjacente às margens do rio 

Piranhas-Açu, no município de Assu. 
Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à 4ª CCR. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SSU - PRM-ASSU-00002145-2020| 
PORTARIA Nº 25, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando as informações constantes do procedimento preparatório nº 1.28.400.000024/2019-38, DETERMINA: 
A conversão deste procedimento em inquérito civil, com base nas razões e fundamentos expressos nesta portaria e no despacho que 

a originou, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a e procedendo 
ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta procuradoria da República. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00007780-2020| 

PORTARIA Nº 56, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
em face do disposto nos artigos 127, caput e 129, inc. I a IX todos da Constituição Federal; no art. 5º, inc. I, alínea “h”, V, alínea “a”, e VI, e art. 8º, 
ambos da Lei Complementar n° 75 de 20 de maio de 1993, bem como nas disposições da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, e; 

CONSIDERANDO que os Médicos Peritos do INSS decidiram não retomar as atividades presenciais e que o Instituto Nacional do 
Seguro Social decidiu suspender as perícias agendadas até que sejam realizadas inspeções que comprovem a adequação dos consultórios das agências 
para o atendimento ao público. 

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

CONSIDERANDO que por força do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e dos artigos 5º, inciso III, alínea "b", e 6º, inciso 
VII, alínea “b”, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, é função institucional do Ministério Público Federal fiscalizar e promover a 
defesa do patrimônio cultural, público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO, também, ser atribuição do Ministério Público instaurar Inquérito Civil ou requisitar, de qualquer organismo 
público ou particular, 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 da CF e art. 8°, § 1° da Lei 7.347/85); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta os artigos 6º, 
inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 e os artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério 
Público, a instauração e tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar os motivos da falta de atendimento por Perito Médico federal nas Agências da 
Previdência Social de Erechim, Palmeira das Missões e Passo Fundo, RS, situação que pode ocasionar transtornos ao acesso dos usuários aos benefícios 
assistenciais e previdenciários, bem como de diligenciar na busca de soluções para o atendimento da população; 

RESOLVE, com fundamento no art. 4º, II, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, e art. 4º da Res. 23/2007 do CNMP, autuar o 
documento PRM-ERE-RS-00007750/2020 em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 

a) Registro e autuação, pela SJUR, nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, 
vinculado à PFDC, registrando-se como seu objeto: 

"Apurar a falta de atuação dos Médicos Peritos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS das Agências de Erechim, Passo Fundo 
e Palmeira das Missões, RS." 

b) a remessa de cópia desta Portaria à PFDC, via sistema Único, para fins de publicação na imprensa oficial. 
c) Outrossim, como diligência inicial à instrução do feito, requisite-se, com urgência, às Agências do INSS em Erechim, Passo Fundo 

e Palmeira das Missões que informem os dados dos servidores Médicos que se recusaram a realizar as perícias Médicas. 
 

FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00037855-2020| 
PORTARIA Nº 376, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
Designa membro para atuar em Procedimento Investigatório do MP (Peças de 
Informação). 
 

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

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy, responsável pelo 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de Itajaí, 
para atuar nos autos da Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação) nº 5004810-87.2020.4.04.7208, em razão da não homologação do 
declínio de atribuição pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, anotando-se nos sistemas o impedimento do Procurador da República Andrei 
Mattiuzi Balvedi. 

 
DANIEL RICKEN 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00007006-2020| 
PORTARIA Nº 14, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), 
CONSIDERANDO que em 23.01.2020 entrou em vigor a Lei n.º 13.964/19, a qual, ao acrescentar ao Código de Processo Penal 

(CPP) oart.28-A, instituiu o acordo de não persecução penal (ANPP); 
CONSIDERANDO que se trata de instituto que se aplica, retroativamente, a crimes ocorridos antes da entrada em vigor dessa Lei, 

tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito de fenômeno semelhante: a criação, pela Lei n.º 9.099/95, da transação penal 
e da suspensão condicional do processo (5ª Turma, HC 9.488, rel. Min. Edson Vidigal, j. 02.09.1999, v. u.; 6ª Turma, REsp 195.727, rel. Min. Vicente 
Leal, j. 24.06.1999, v. u.); 

CONSIDERANDO que “nos acordos de não persecução não há (...) a necessidade de encerramento das investigações preliminares 
como pressuposto para a formação do juízo valorativo sobre os fatos” (CUNHA, Vítor Souza. Acordos de admissão de culpa no processo penal. Salvador: 
JusPodivm, 2020.p. 222); 

CONSIDERANDO que mediante juízo (opinio delicti) fundado em cognição não exauriente, constata que há fumus comissi delicti, 
isto é, indícios de que em 04.10.2016 DIRCEU DA SILVA BARROS adquiriu e recebeu, em proveito próprio, e no exercício de atividade comercial 
irregular, mercadorias proibidas pela lei brasileira, ou seja, de que ele cometeu crime de receptação de mercadoria proibida (Código Penal - CP, art. 334-
A, § 1º, inc. V, combinado com (c/c) § 2º); 

CONSIDERANDO, portanto, que, ao menos neste momento, não é caso de arquivamento da investigação (CPP, art. 28-A, caput); 
CONSIDERANDO, ademais, que se trata de crime: 
a) praticado sem violência ou grave ameaça e que não foi cometido contra a mulher “por razões da condição de sexo feminino, em 

favor do agressor” (CPP, art. 28-A, caput c/c § 2º, inc. IV, este a contrário sensu); 
b) ao qual é cominada pena mínima de 2 anos (não havendo, aparentemente, majorantes) – ou seja, pena mínima inferior a 4 anos 

(CPP, art.28-A, caput); 
c) mas que não admite transação penal, pois lhe é cominada pena máxima de 5 anos – isto é, pena máxima superior a 2 anos (CPP, 

art. 28-A, §2º, inc. I, a contrário sensu c/c Lei n.º 9.099/95, arts. 76, caput, e 61); 
CONSIDERANDO que, segundo a Informação n.º 334/2020: 
a) DIRCEU não é reincidente e não há indícios de “conduta criminal habitual, reiterada ou profissional” (CPP, art. 28-A, § 2º, inc. II, 

a contrario sensu); e 
c) não há registro de que tenha sido beneficiado, desde 04.10.2011, com ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo 

(CPP, art.28-A, § 2º, inc. III, a contrário sensu); 
CONSIDERANDO, ainda, que considera que os antecedentes (Informação n.º 334/2020) e a culpabilidade de DIRCEU, bem como 

os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do crime (CP, art. 59, caput, e art. 44, inc. III, por analogia) demonstram que, neste caso, o ANPP seria 
“suficiente para reprovação e prevenção do crime” (CPP, art. 28-A, caput); 

CONSIDERANDO a Orientação Conjunta n.º 3/18 de suas 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão (CCRs) (item 3), que 
recomenda que “as providências necessárias” para “a celebração de acordo de não persecução penal” sejam “tomadas” “preferencialmente em 
Procedimento de Acompanhamento (PA) especificamente instaurado para essa finalidade”; 

RESOLVE instaurar “Procedimento Administrativo de acompanhamento de outras atividades não sujeitas a IC” (PA-out) tendo por 
objeto documentar a negociação, com DIRCEU DA SILVA BARROS, de ANPP relativo ao crime investigado no Inquérito Policial n.º 0559/2016-
DPF/BRU/SP (0001076-82.2016.4.03.6142). 

Para secretariar o procedimento designo a Técnica Camila Lopes Giovanini, a quem determino que: 
a) registre esta portaria e a Informação n.º 334/2020 no Sistema Único como PA-out, vinculando-o à 2ª CCR (assunto: 12730 – 

ANPP); e 
b) promova a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União e no portal do MPF (Resolução n.º 174/17 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, art. 9º, combinado com Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do MPF, art. 5º, inc. VI, e art. 16, § 1º, inc. I). 
Deixo de determinar a comunicação da instauração do PA à 2ª CCR tendo em vista o teor de seu Ofício Circular n.º 1/18. 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00007005-2020| 
PORTARIA Nº 15, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), 
CONSIDERANDO que em 23.01.2020 entrou em vigor a Lei n.º 13.964/19, a qual, ao acrescentar ao Código de Processo Penal 

(CPP) oart.28-A, instituiu o acordo de não persecução penal (ANPP); 
CONSIDERANDO que se trata de instituto que se aplica, retroativamente, a crimes ocorridos antes da entrada em vigor dessa Lei, 

tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito de fenômeno semelhante: a criação, pela Lei n.º 9.099/95, da transação penal 
e da suspensão condicional do processo (5ª Turma, HC 9.488, rel. Min. Edson Vidigal, j. 02.09.1999, v. u.; 6ª Turma, REsp 195.727, rel. Min. Vicente 
Leal, j. 24.06.1999, v. u.); 

CONSIDERANDO que “nos acordos de não persecução não há (...) a necessidade de encerramento das investigações preliminares 
como pressuposto para a formação do juízo valorativo sobre os fatos” (CUNHA, Vítor Souza. Acordos de admissão de culpa no processo penal. Salvador: 
Jus Podivm, 2020.p. 222); 

CONSIDERANDO que mediante juízo (opinio delicti) fundado em cognição não exauriente, constata que há fumus comissi delicti, 
isto é, indícios de que em 04.10.2016 CICERO PEREIRA DA SILVA adquiriu e recebeu, em proveito próprio, e no exercício de atividade comercial 
irregular, mercadorias proibidas pela lei brasileira, ou seja, de que ele cometeu crime de receptação de mercadoria proibida (Código Penal - CP, art. 334-
A, § 1º, inc.V, combinado com (c/c) § 2º); 

CONSIDERANDO, portanto, que, ao menos neste momento, não é caso de arquivamento da investigação (CPP, art. 28-A, caput); 
CONSIDERANDO, ademais, que se trata de crime: 
a) praticado sem violência ou grave ameaça e que não foi cometido contra a mulher “por razões da condição de sexo feminino, em 

favor do agressor” (CPP, art. 28-A, caput c/c § 2º, inc. IV, este a contrário sensu); 
b) ao qual é cominada pena mínima de 2 anos (não havendo, aparentemente, majorantes) – ou seja, pena mínima inferior a 4 anos 

(CPP, art.28-A, caput); 
c) mas que não admite transação penal, pois lhe é cominada pena máxima de 5 anos – isto é, pena máxima superior a 2 anos (CPP, 

art. 28-A, §2º, inc. I, a contrário sensu c/c Lei n.º 9.099/95, arts. 76, caput, e 61); 
CONSIDERANDO que, segundo a Informação n.º 335/2020: 
a) CICERO não é reincidente e não há indícios de “conduta criminal habitual, reiterada ou profissional” (CPP, art. 28-A, § 2º, inc. II, 

a contrário sensu); e 
c) não há registro de que tenha sido beneficiado, desde 04.10.2011, com ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo 

(CPP, art.28-A, § 2º, inc. III, a contrário sensu); 
CONSIDERANDO, ainda, que considera que os antecedentes (Informação n.º 335/2020) e a culpabilidade de CICERO, bem como 

os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do crime (CP, art. 59, caput, e art. 44, inc. III, por analogia) demonstram que, neste caso, o ANPP seria 
“suficiente para reprovação e prevenção do crime” (CPP, art. 28-A, caput); 

CONSIDERANDO a Orientação Conjunta n.º 3/18 de suas 2ª, 4ª e 5ªCâmaras de Coordenação e Revisão (CCRs) (item 3), que 
recomenda que “as providências necessárias” para “a celebração de acordo de não persecução penal” sejam “tomadas” “preferencialmente em 
Procedimento de Acompanhamento (PA) especificamente instaurado para essa finalidade”; 

RESOLVE instaurar “Procedimento Administrativo de acompanhamento de outras atividades não sujeitas a IC” (PA-out) tendo por 
objeto documentar a negociação, com CICERO PEREIRA DA SILVA, de ANPP relativo ao crime investigado no Inquérito Policial n.º 0559/2016-
DPF/BRU/SP (0001076-82.2016.4.03.6142). 

Para secretariar o procedimento designo a Técnica Camila Lopes Giovanini, a quem determino que: 
a) registre esta portaria e a Informação n.º 335/2020 no Sistema Único como PA-out, vinculando-o à 2ª CCR (assunto: 12730 – 

ANPP); e 
b) promova a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União e no portal do MPF (Resolução n.º 174/17 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, art. 9º, combinado com Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do MPF, art. 5º, inc. VI, e art. 16, § 1º, inc. I). 
Deixo de determinar a comunicação da instauração do PA à 2ª CCR tendo em vista o teor de seu Ofício Circular n.º 1/18. 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SRC-SP-00004317-2020| 
PORTARIA Nº 18, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República: 
1. considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
2. considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, “a” e “b”, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/1993; 
3. considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
4. considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e na 

Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
5. considerando os elementos constantes no presente procedimento preparatório; 
Converta-se este procedimento em INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.016.000084/2020-21, cujo objetivo é apurar a notícia acerca da 

eventual falta de vacinas na rede pública municipal de saúde de Sorocaba/SP. 
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Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil. Aguarde-se a resposta ao Ofício 
543/2020-GAB/PRM03-RJCN, cujo prazo encontra-se em curso. 

Após os registros habituais, publique-se a Portaria, cientificando, via Sistema Único, esta instauração à 1ª 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 e nos arts. 5º, I a VI, 6º e 16, §1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal.  

 
RUBENS JOSÉ DE CALASANS NETO 

Procurador da República 
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