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CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00016215-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
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). 

  RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CMPF, decorrente da Representação CMPF nº 

1.00.002.000003/2021-19, para apurar a responsabilidade funcional de membro do Ministério Público Federal nos fatos descritos na DECISÃO nº 
12/2021-ER, que se enquadram nos arts. 236, inciso X, e 237, inciso III, ambos da Lei Complementar nº 75/93. 

Art. 2º Designar os Procuradores Regionais da República MARIA EMÍLIA MORAES DE ARAÚJO e MARCELO ANTÔNIO 
CEARÁ SERRA AZUL e o Procurador da República ANDRÉ LIBONATI para comporem a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar, sob a 
presidência da primeira nominada, 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 3ª Região, Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 
2020, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP: 01.318-002 e funcionará nas dependências determinadas por seu presidente. 

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

 
ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 
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##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00017330-2021| 
PORTARIA Nº 7, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

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

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em atenção à solicitação 
contida no Ofício PRR1ª-00001383/2021, do Procurador Regional da República Elton Ghersel. 

RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão da Correição Extraordinária CMPF nº 1.00.002.000085/2020-

11, constituída pela PORTARIA CMPF nº 90, de 10 de novembro de 2020, para conclusão dos trabalhos, ficando convalidados os atos praticados no 
período de 08 a 21 de janeiro de 2021. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal. 

 
ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

 
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00016128-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
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 Promotoria da 100ª ZE encaminhou cópia da Denúncia Audívia nº 244649 à 2ª Câmara de Coordenação de 

Revisão do MPF, para apreciação de promoção de arquivamento; 
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-00016140-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
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 Promotoria da 5ª ZE encaminhou cópia da NOTÍCIA DE FATO Nº 001/2020 (AUTO 2020/214869) à 2ª 

Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação de promoção de arquivamento; 
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 
 

6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00016534-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 13 DE JANEIRO DE 2021 

 
A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO o art. 129, inciso II, da Constituição Federal que dispõe ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo 

efetivo respeito aos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias 
a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que o mesmo art. 129 que dispõe, em seu inciso V, ser função institucional do Ministério Público “defender 
judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas”; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses coletivos, 
especialmente das comunidades indígenas, de acordo com o art. 5º, III, “e”, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO o artigo 6º, da mesma Lei Complementar, que dispõe competir ao Ministério Público da União promover inquérito 
civil e ação civil pública para a "proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à 
criança, ao adolescente, às minorias étnicas e ao consumidor"; 
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CONSIDERANDO a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais em países 
independentes, a qual dispõe em seu Artigo 4º que "deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as 
instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados." 

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao MPF a competência para instaurar inquérito civil e 
outros procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, regulamenta a instauração de procedimento 
administrativo no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a solicitação contida no Despacho (PRM-TUU-PA-00000147/2021), exarado pela Procuradora da República 
Manoela Lopes Lamenha Lins Cavalcante, Coordenadora do Grupo de Trabalho Educação Indígena, para a instauração de procedimento administrativo 
no âmbito do referido Grupo a fim de acompanhar a questão da infraestrutura das escolas indígenas; 

RESOLVE: 
1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa: 
Acompanhamento da Infraestrutura das Escolas Indígenas. 
2º) Publique-se. 
 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6ªCCR/MPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00016528-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO a Constituição Federal, que, em seu art. 129, dispõe serem funções institucionais do Ministério Público "zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia" (inciso I), "promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos" (inciso II) e "defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas" (inciso V); 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 75/93, a qual dispõe, em seu art. 5º, que são funções institucionais do Ministério Público 
da União a defesa dos "direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso"; 

CONSIDERANDO o artigo 6º, da mesma Lei Complementar, que dispõe competir ao Ministério Público da União promover inquérito 
civil e ação civil pública para "a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à 
criança, ao adolescente, às minorias étnicas e ao consumidor"; 

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar 75/93 atribui ao MPF competência para instaurar inquérito civil e outros 
procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, regulamenta a instauração de procedimento 
administrativo no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais em países 
independentes, a qual dispõe em seu Artigo 4º que "deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as 
instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados" 

CONSIDERANDO a instituição do Subsistema de Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 
nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

 CONSIDERANDO a Lei nº. 9.836, de 23 de setembro de 1999, a qual estabeleceu que no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
"dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para 
atenção à saúde indígenas, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global" dentre outros aspectos; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 01/2012, de 29 de agosto de 2012, da 6ª CCR/MPF, a qual regulamenta o funcionamento do Grupo 
de Trabalho Saúde Indígena - GTSI; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 3462/2020/PRAP/APG (PR-AP-00028545/2020), encaminhado pelo Coordenador do GTSI, Dr. 
Alexandre Parreira Guimarães, o qual informa a realização da primeira reunião da nova composição do Grupo de Trabalho Saúde Indígena - 6ª CCR/MPF, 
no dia 09/12/2020, para tratar sobre a definição dos temas e ações prioritários no âmbito da saúde indígena para o biênio 2020/2022; 

CONSIDERANDO que, nesse mesmo ofício, o Coordenador do GTSI solicita a instauração de procedimento administrativo para 
acompanhar a tramitação do cumprimento do acordo firmado no âmbito da Ação Civil Pública n. 0075100-59.2007.5.10.0018, em tramitação na 18ª Vara 
do Trabalho de Brasília/DF; 

 RESOLVE: 
1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa: 
Acompanhar o cumprimento do acordo firmado no âmbito da Ação Civil Pública n. 0075100-59.2007.5.10.0018, em tramitação na 

18ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. 
2º) Publique-se. 
 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00016538-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO a Constituição Federal, que, em seu art. 129, dispõe serem funções institucionais do Ministério Público "zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 
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necessárias a sua garantia" (inciso I), "promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos" (inciso II) e "defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas" (inciso V); 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 75/93, a qual dispõe, em seu art. 5º, que são funções institucionais do Ministério Público 
da União a defesa dos "direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso"; 

CONSIDERANDO o artigo 6º, da mesma Lei Complementar, que dispõe competir ao Ministério Público da União promover inquérito 
civil e ação civil pública para "a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à 
criança, ao adolescente, às minorias étnicas e ao consumidor"; 

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar 75/93 atribui ao MPF competência para instaurar inquérito civil e outros 
procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, regulamenta a instauração de procedimento 
administrativo no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais em países 
independentes, a qual dispõe em seu Artigo 4º que "deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as 
instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados" 

CONSIDERANDO a instituição do Subsistema de Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 
nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

CONSIDERANDO a Lei nº. 9.836, de 23 de setembro de 1999, a qual estabeleceu que no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
"dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para 
atenção à saúde indígenas, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global" dentre outros aspectos; 

CONSIDERANDO a criação da SESAI - Secretaria Especial de Saúde Indígena, pelo Decreto nº. 7.336, de 19 de outubro de 2010, 
para gerir o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 01/2012, de 29 de agosto de 2012, da 6ª CCR/MPF, a qual regulamenta o funcionamento do Grupo 
de Trabalho Saúde Indígena - GTSI; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 3462/2020/PRAP/APG (PR-AP-00028545/2020), encaminhado pelo Coordenador do GTSI, Dr. 
Alexandre Parreira Guimarães, o qual informa a realização da primeira reunião da nova composição do Grupo de Trabalho Saúde Indígena - 6ª CCR/MPF, 
no dia 09/12/2020, para tratar sobre a definição dos temas e ações prioritários no âmbito da saúde indígena para o biênio 2020/2022; 

CONSIDERANDO que, nesse mesmo ofício, o Coordenador do GTSI solicita a instauração de procedimento administrativo para 
identificar e aperfeiçoar os critérios para seleção, distribuição da força de trabalho, remoção entre polos base e demissão dos trabalhadores da saúde 
indígena; 

 RESOLVE: 
1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa: 
Identificar e aperfeiçoar os critérios para seleção, distribuição da força de trabalho, remoção entre polos base e demissão dos 

trabalhadores da saúde indígena. 
2º) Publique-se. 
 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00016546-2021| 
PORTARIA Nº 4, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO a Constituição Federal, que, em seu art. 129, dispõe serem funções institucionais do Ministério Público "zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia" (inciso I), "promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos" (inciso II) e "defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas" (inciso V); 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 75/93, a qual dispõe, em seu art. 5º, que são funções institucionais do Ministério Público 
da União a defesa dos "direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso"; 

CONSIDERANDO o artigo 6º, da mesma Lei Complementar, que dispõe competir ao Ministério Público da União promover inquérito 
civil e ação civil pública para "a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à 
criança, ao adolescente, às minorias étnicas e ao consumidor"; 

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar 75/93 atribui ao MPF competência para instaurar inquérito civil e outros 
procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, regulamenta a instauração de procedimento 
administrativo no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais em países 
independentes, a qual dispõe em seu Artigo 4º que "deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as 
instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados" 

CONSIDERANDO a instituição do Subsistema de Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 
nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

 CONSIDERANDO a Lei nº. 9.836, de 23 de setembro de 1999, a qual estabeleceu que no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
"dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para 
atenção à saúde indígenas, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global" dentre outros aspectos; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 01/2012, de 29 de agosto de 2012, da 6ª CCR/MPF, a qual regulamenta o funcionamento do Grupo 
de Trabalho Saúde Indígena - GTSI; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 3462/2020/PRAP/APG (PR-AP-00028545/2020), encaminhado pelo Coordenador do GTSI, Dr. 
Alexandre Parreira Guimarães, o qual informa a realização da primeira reunião da nova composição do Grupo de Trabalho Saúde Indígena - 6ª CCR/MPF, 
no dia 09/12/2020, para tratar sobre a definição dos temas e ações prioritários no âmbito da saúde indígena para o biênio 2020/2022; 
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CONSIDERANDO que, nesse mesmo ofício, o Coordenador do GTSI solicita a instauração de procedimento administrativo para 
acompanhar questões relacionadas ao fortalecimento do Controle Social na Saúde Indígena. 

 RESOLVE: 
1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa: 
Fortalecimento do Controle Social na Saúde Indígena. 
2º) Publique-se. 
 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00016558-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO a Constituição Federal, que, em seu art. 129, dispõe serem funções institucionais do Ministério Público "zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia" (inciso I), "promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos" (inciso II) e "defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas" (inciso V); 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 75/93, a qual dispõe, em seu art. 5º, que são funções institucionais do Ministério Público 
da União a defesa dos "direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso"; 

CONSIDERANDO o artigo 6º, da mesma Lei Complementar, que dispõe competir ao Ministério Público da União promover inquérito 
civil e ação civil pública para "a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à 
criança, ao adolescente, às minorias étnicas e ao consumidor"; 

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar 75/93 atribui ao MPF competência para instaurar inquérito civil e outros 
procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, regulamenta a instauração de procedimento 
administrativo no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais em países 
independentes, a qual dispõe em seu Artigo 4º que "deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as 
instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados"; 

CONSIDERANDO a instituição do Subsistema de Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 
nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

CONSIDERANDO a Lei nº. 9.836, de 23 de setembro de 1999, a qual estabeleceu que no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
"dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para 
atenção à saúde indígenas, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global" dentre outros aspectos; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 01/2012, de 29 de agosto de 2012, da 6ª CCR/MPF, a qual regulamenta o funcionamento do Grupo 
de Trabalho Saúde Indígena - GTSI; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 3462/2020/PRAP/APG (PR-AP-00028545/2020), encaminhado pelo Coordenador do GTSI, Dr. 
Alexandre Parreira Guimarães, o qual informa a realização da primeira reunião da nova composição do Grupo de Trabalho Saúde Indígena - 6ª CCR/MPF, 
no dia 09/12/2020, para tratar sobre a definição dos temas e ações prioritários no âmbito da saúde indígena para o biênio 2020/2022; 

CONSIDERANDO que, nesse mesmo ofício, o Coordenador do GTSI solicita a instauração de procedimento administrativo para 
acompanhar a questão da regularização das pistas de pouso em terras indígenas, principalmente na região amazônica; 

RESOLVE: 
1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa: 
Regularização das pistas de pouso em terras indígenas, principalmente na região amazônica 
2º) Publique-se. 

 
ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00016565-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO a Constituição Federal, que, em seu art. 129, dispõe serem funções institucionais do Ministério Público "zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia" (inciso I), "promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos" (inciso II) e "defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas" (inciso V); 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 75/93, a qual dispõe, em seu art. 5º, que são funções institucionais do Ministério Público 
da União a defesa dos "direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso"; 

CONSIDERANDO o artigo 6º, da mesma Lei Complementar, que dispõe competir ao Ministério Público da União promover inquérito 
civil e ação civil pública para "a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à 
criança, ao adolescente, às minorias étnicas e ao consumidor"; 

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar 75/93 atribui ao MPF competência para instaurar inquérito civil e outros 
procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, regulamenta a instauração de procedimento 
administrativo no âmbito do Ministério Público; 
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CONSIDERANDO a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais em países 
independentes, a qual dispõe em seu Artigo 4º que "deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as 
instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados"; 

CONSIDERANDO a instituição do Subsistema de Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 
nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

CONSIDERANDO a Lei nº. 9.836, de 23 de setembro de 1999, a qual estabeleceu que no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
"dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para 
atenção à saúde indígenas, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global" dentre outros aspectos; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 01/2012, de 29 de agosto de 2012, da 6ª CCR/MPF, a qual regulamenta o funcionamento do Grupo 
de Trabalho Saúde Indígena - GTSI; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 3462/2020/PRAP/APG (PR-AP-00028545/2020), encaminhado pelo Coordenador do GTSI, Dr. 
Alexandre Parreira Guimarães, o qual informa a realização da primeira reunião da nova composição do Grupo de Trabalho Saúde Indígena - 6ª CCR/MPF, 
no dia 09/12/2020, para tratar sobre a definição dos temas e ações prioritários no âmbito da saúde indígena para o biênio 2020/2022; 

CONSIDERANDO que, nesse mesmo ofício, o Coordenador do GTSI solicita a instauração de procedimento administrativo para 
acompanhar questões relacionadas ao atendimento de indígenas em contexto urbano no âmbito da saúde indígena; 

 RESOLVE: 
1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa: 
Atendimento de indígenas em contexto urbano no âmbito da saúde indígena. 
2º) Publique-se. 

 
ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00016570-2021| 
PORTARIA Nº 7, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO a Constituição Federal, que, em seu art. 129, dispõe serem funções institucionais do Ministério Público "zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia" (inciso I), "promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos" (inciso II) e "defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas" (inciso V); 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 75/93, a qual dispõe, em seu art. 5º, que são funções institucionais do Ministério Público 
da União a defesa dos "direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso"; 

CONSIDERANDO o artigo 6º, da mesma Lei Complementar, que dispõe competir ao Ministério Público da União promover inquérito 
civil e ação civil pública para "a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à 
criança, ao adolescente, às minorias étnicas e ao consumidor"; 

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar 75/93 atribui ao MPF competência para instaurar inquérito civil e outros 
procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, regulamenta a instauração de procedimento 
administrativo no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais em países 
independentes, a qual dispõe em seu Artigo 4º que "deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as 
instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados"; 

CONSIDERANDO a instituição do Subsistema de Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 
nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

 CONSIDERANDO a Lei nº. 9.836, de 23 de setembro de 1999, a qual estabeleceu que no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
"dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para 
atenção à saúde indígenas, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global" dentre outros aspectos; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 01/2012, de 29 de agosto de 2012, da 6ª CCR/MPF, a qual regulamenta o funcionamento do Grupo 
de Trabalho Saúde Indígena - GTSI; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 3462/2020/PRAP/APG (PR-AP-00028545/2020), encaminhado pelo Coordenador do GTSI, Dr. 
Alexandre Parreira Guimarães, o qual informa a realização da primeira reunião da nova composição do Grupo de Trabalho Saúde Indígena - 6ª CCR/MPF, 
no dia 09/12/2020, para tratar sobre a definição dos temas e ações prioritários no âmbito da saúde indígena para o biênio 2020/2022; 

CONSIDERANDO que, nesse mesmo ofício, o Coordenador do GTSI solicita a instauração de procedimento administrativo para 
atualizar o Manual de Atuação do GT Saúde Indígena; 

 RESOLVE: 
1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa: 
Atualização do Manual de Atuação do GT Saúde Indígena 
2º) Publique-se. 

 
ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00016579-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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CONSIDERANDO a Constituição Federal, que, em seu art. 129, dispõe serem funções institucionais do Ministério Público "zelar 
pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia" (inciso I), "promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos" (inciso II) e "defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas" (inciso V); 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 75/93, a qual dispõe, em seu art. 5º, que são funções institucionais do Ministério Público 
da União a defesa dos "direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso"; 

CONSIDERANDO o artigo 6º, da mesma Lei Complementar, que dispõe competir ao Ministério Público da União promover inquérito 
civil e ação civil pública para "a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à 
criança, ao adolescente, às minorias étnicas e ao consumidor"; 

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar 75/93 atribui ao MPF competência para instaurar inquérito civil e outros 
procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, regulamenta a instauração de procedimento 
administrativo no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais em países 
independentes, a qual dispõe em seu Artigo 4º que "deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as 
instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados"; 

CONSIDERANDO a instituição do Subsistema de Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 
nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

CONSIDERANDO a Lei nº. 9.836, de 23 de setembro de 1999, a qual estabeleceu que no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
"dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para 
atenção à saúde indígenas, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global" dentre outros aspectos; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 01/2012, de 29 de agosto de 2012, da 6ª CCR/MPF, a qual regulamenta o funcionamento do Grupo 
de Trabalho Saúde Indígena - GTSI; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 3462/2020/PRAP/APG (PR-AP- 00028545/2020), encaminhado pelo Coordenador do GTSI, Dr. 
Alexandre Parreira Guimarães, o qual informa a realização da primeira reunião da nova composição do Grupo de Trabalho Saúde Indígena - 6ª CCR/MPF, 
no dia 09/12/2020, para tratar sobre a definição dos temas e ações prioritários no âmbito da saúde indígena para o biênio 2020/2022; 

CONSIDERANDO que, nesse mesmo ofício, o Coordenador do GTSI solicita a instauração de procedimento administrativo para 
acompanhar a elaboração e execução dos planos de vacinação para povos indígena no contexto da pandemia de COVID-19, que deverá ser tratado de 
forma imediata e com absoluta prioridade, tendo em vista a gravidade da pandemia para as comunidades indígenas; 

RESOLVE: 
1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa: 
Acompanhar a elaboração e execução dos planos de vacinação para povos indígena no contexto da pandemia de COVID-19, que 

deverá ser tratado de forma imediata e com absoluta prioridade, tendo em vista a gravidade da pandemia para as comunidades indígenas. 
2º) Publique-se. 

 
ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00001321-2021| 
PORTARIA Nº 4, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

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

artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 
com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n° 3/2020, recebido em 19 
de janeiro de 2020), 

RESOLVE: 
TORNAR SEM EFEITO a designação da Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça MONIQUE VALPAÇOS FONSECA LIMA 

ROMAR para atuar perante a 128ª Promotoria Eleitoral – Duque de Caxias, no período de 13 a 22 de janeiro de 2021. 
Publique-se no DMPF-e. 

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00001322-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

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

artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 
com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 03/2021, recebido em 19 
de janeiro de 2021), 

RESOLVE: 
DESIGNAR, para oficiarem durante os períodos adiante elencados, as Excelentíssimas Senhoras Promotoras de Justiça a seguir 

nominadas: 
1.  GABRIELA DOS SANTOS LUSQUIÑOS para atuar perante a 5ª Promotoria Eleitoral – Copacabana, no período de 14 a 23 de 

janeiro de 2021, em razão das férias do Promotor de Justiça designado para o biênio; e 
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2.  ELAYNE CHRISTINA DA SILVA RODRIGUES para atuar perante a 128ª Promotoria Eleitoral – Duque de Caxias, no período 
de 13 a 22 de janeiro de 2021, em razão das férias da Promotora de Justiça designada para o biênio. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Publique-se no DMPF-e. 

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00002076-2021| 

PORTARIA Nº 5, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 
 

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-0002039/2021), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 15/01/2021; 

CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2019/2021 (período compreendido entre os dias 04/01/2019 a 03/03/2021, 
inclusive, nos termos da Portaria PRE-SP Nº 71, de 28 se setembro de 2020); 

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

posteriores alterações; para 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) DEZEMBRO/2020 

206ª CARAGUATATUBA RODRIGO LUCIO DOS SANTOS BORGES  1 a 17 
206ª CARAGUATATUBA REGIANE MARIA HEIL PORTES  18 a 31 

 
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. 

 
PAULA BAJER FERNANDES MARTINS DA COSTA 

Procuradora Regional Eleitoral Substituta 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00002078-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
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-00002040/2021), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 15/01/2021; 
CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2019/2021 (período compreendido entre os dias 04/01/2019 a 03/03/2021, 

inclusive, nos termos da Portaria PRE-SP Nº 71, de 28 se setembro de 2020); 
RESOLVE: 
DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), e suas 

posteriores alterações; para 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) JANEIRO/2020 

246ª SÃO PAULO - SANTO AMARO MONIZE FLAVIA POMPEO  11 a 17 
246ª SÃO PAULO - SANTO AMARO CLAUDIA PORRO 18 a 22 
008ª AMPARO RAFAEL BELUCI  18 a 22 
335ª ARUJÁ TASSIA ISMENIA DA ROCHA SILVA  7 a 10 e 12 a 18 
335ª ARUJÁ DANIEL GRUENWALD LEPINE  11 
387ª BAURU LUIZ CARLOS GONÇALVES FILHO  25 a 29 
423ª CAMPINAS THAIS DE ALMEIDA SMANIO  9 a 12 
423ª CAMPINAS EVELYN MOURA VIRGINIO MARTINS  13 a 16 
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243ª CORDEIRÓPOLIS  PERSIO RICARDO PERRELLA SCARABEL  1 a 20 e 23 a 31 
243ª CORDEIRÓPOLIS  DENIS HENRIQUE SILVA  21 e 22 
066ª LIMEIRA LUIZ ALBERTO SEGALLA BEVILACQUA  11 a 15 

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

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

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

335ª ARUJÁ TASSIA ISMENIA DA ROCHA SILVA  11 
243ª CORDEIRÓPOLIS  PERSIO RICARDO PERRELLA SCARABEL  21 e 22 

 
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. 

 
PAULA BAJER FERNANDES MARTINS DA COSTA 

Procuradora Regional Eleitoral Substituta 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00002079-2021| 
PORTARIA Nº 7, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
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-00002042/2021), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 20/01/2021; 
CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2019/2021 (período compreendido entre os dias 04/01/2019 a 03/03/2021, 

inclusive, nos termos da Portaria PRE-SP Nº 71, de 28 se setembro de 2020); 
RESOLVE: 
DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), e suas 

posteriores alterações; para 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) NOVEMBRO/2020 

050ª IGARAPAVA ADRIANO VANDERLEI MELLEGA  13 a 30 
 
DESTITUIR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 55/2018, de 27/12/2018 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 28/12/2018), e suas 

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

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

050ª IGARAPAVA NATHALIA MONTEIRO FALBO CIPOLLA  13 a 29 
 
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. 

 
PAULA BAJER FERNANDES MARTINS DA COSTA 

Procuradora Regional Eleitoral Substituta 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00001463-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 



DMPF-e Nº 14/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 Publicação: sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 10 
 

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

 

d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 
resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados no PP nº 1.11.000.000306/2020-89. 
Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida: 
OBJETO: Apurar supostas irregularidades referentes à prestação de serviço de transporte escolar no Município de Marechal 

Deodoro/AL, entre os anos de 2014 a 2017. 
REPRESENTANTE: Ministério Público Federal 
REPRESENTADOS: Município de Marechal Deodoro/AL, Empresa PSL ROSENDO – ME (CNPJ: 10.601.985/0001-64) e gestor 

do Município à época dos pagamentos, CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUSA. 
 

LUCAS HORTA DE ALMEIDA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00001415-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 

 
Instaura procedimento preparatório eleitoral com o escopo de recomendar aos 
Partidos e Coligações que observem as normas legais e constitucionais quanto ao 
processo de escolha e registro de seus candidatos. EC nº 107/2020 e Lei das 
Eleições. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 
09.2020.00000111-1. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio da Promotora Eleitoral abaixo assinada, no uso das atribuições legais, e 
com fundamento nas disposições contidas na Portaria PGR/MPF nº. 692, de 19 de agosto de 2016, que institui e regulamenta, no âmbito do Ministério 
Público Eleitoral, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE; 

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

CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Eleitoral para atuar em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, 
conforme determinam os arts. 72 e seguintes, da LC nº 75/93; 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 105-A da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), os procedimentos previstos e regulados na 
Lei nº 7.347/1985 não são aplicáveis em matéria eleitoral, o que afasta a possibilidade de se instaurar Inquérito Civil nestes casos, inclusive, segundo 
jurisprudência ainda majoritária no TSE; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório Eleitoral, previsto e disciplinado na Portaria PGR/MPF nº 692, de 19 de agosto 
de 2016, é o procedimento administrativo adequado para a condução de apurações de ilícitos cíveis eleitorais; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da legitimidade do pleito eleitoral, pode e deve 
atuar preventivamente, notadamente acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de candidatos por Partidos e Coligações nas Eleições 
2020; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com o objetivo de acompanhar a legalidade do 
processo de escolha e registro de candidaturas por Partidos e Coligações nas Eleições 2020. 

Para tanto, DETERMINO as seguintes providências: 
1. Registre-se o presente procedimento em sistema próprio; 
2. Comunique-se da instauração do presente à Procuradoria Regional Eleitoral respectiva ou à Procuradoria-Geral Eleitoral; 
3. Junte-se a Recomendação que segue anexa, promovendo-se as devidas notificações; 
4. Dê-se ampla publicidade à presente instauração encaminhando-se cópia desta Portaria para publicação no Diário Oficial Eletrônico. 
Cumpra-se. 

 
AMÉLIA ADRIANA DE CARVALHO CAMPELO 

Promotora de Justiça 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PRM-API-AL-00000588-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
EMENTA: Portaria. Determina a instauração de Inquérito Civil no âmbito da 
PRM Arapiraca/AL. Visa apurar os fatos descritos no Processo Administrativo n° 
02003.000956/2020-69, encaminhado pelo IBAMA, contendo o Auto de Infração 
n° 70IM4V46, lavrado em 18/06/2020, em face de Departamento Nacional de 
Obras contra as Secas - DNOCS (CNPJ nº 00.043.711/0001-43), por "Fazer 
funcionar atividade utilizadora de recursos ambientais e potencialmente 
poluidora, Barragem Gravatá, município de Mata Grande/AL, sem licença do 
órgão ambiental competente". 
 

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: 

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

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, nos termos do 
art. 225 caput e § 1º, inc. VI, da Constituição Federal; 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa do meio ambiente, consoante preceitua o art. 5º, III, “d”, da LC nº 75/1993; 
Considerando que o Ministério Público é parte legítima para propor a ação civil pública visando a responsabilização, por danos morais 

e patrimoniais, dos agentes causadores de danos ambientais, consoante preceitua o art. 1º, I, c/c art. 5º, I, ambos da Lei 7.347/85; 
Considerando que o Ministério Público poderá tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências 

legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, consoante prevê o 5º, § 6º, da Lei 7.347/85; 
RESOLVE instaurar inquérito civil público e determina o cumprimento do despacho de conversão. 
Atualize-se o sistema único quanto à presente instauração. 
Efetive-se o registro e autuação da presente portaria, inclusive para fins de comunicação e publicação à 4ª CCR, lançando-se os 

seguintes dados no sistema: 
Referência: PP nº 1.11.001.000272/2020-12. 
Interessados: Sociedade, União. 
Assunto: Visa apurar os fatos descritos no Processo Administrativo n° 02003.000956/2020-69, encaminhado pelo IBAMA, contendo 

o Auto de Infração n° 70IM4V46, lavrado em 18/06/2020, em face de Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS (CNPJ nº 
00.043.711/0001-43), por "Fazer funcionar atividade utilizadora de recursos ambientais e potencialmente poluidora, Barragem Gravatá, município de 
Mata Grande/AL, sem licença do órgão ambiental competente". 

 
ÉRICO GOMES DE SOUZA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PRM-API-AL-00000581-2021| 
PORTARIA Nº 9, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
EMENTA: Portaria. Determina a instauração de Inquérito Civil no âmbito da 
PRM Arapiraca/AL. Visa apurar os fatos descritos no Processo Administrativo n° 
02003.000955/2020-14, encaminhado pelo IBAMA, contendo o Auto de Infração 
n°MLBY5MWP, lavrado em 18/06/2020, em face de Departamento Nacional de 
Obras contra as Secas - DNOCS (CNPJ nº 00.043.711/0001-43), por "Fazer 
funcionar atividade utilizadora de recursos ambientais e potencialmente 
poluidora, Barragem Pai Mané, Município de Dois Riachos/AL, sem licença do 
órgão ambiental competente". 
 

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: 

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); 

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

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, nos termos do 
art. 225 caput e § 1º, inc. VI, da Constituição Federal; 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa do meio ambiente, consoante preceitua o art. 5º, III, “d”, da LC nº 75/1993; 
Considerando que o Ministério Público é parte legítima para propor a ação civil pública visando a responsabilização, por danos morais 

e patrimoniais, dos agentes causadores de danos ambientais, consoante preceitua o art. 1º, I, c/c art. 5º, I, ambos da Lei 7.347/85; 
Considerando que o Ministério Público poderá tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências 

legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, consoante prevê o 5º, § 6º, da Lei 7.347/85; 
RESOLVE instaurar inquérito civil público e determina o cumprimento do despacho de conversão. 
Atualize-se o sistema único quanto à presente instauração. 
Efetive-se o registro e autuação da presente portaria, inclusive para fins de comunicação e publicação à 4ª CCR, lançando-se os 

seguintes dados no sistema: 
Referência: PP nº 1.11.001.000273/2020-67. 
Interessados: Sociedade, União. 
Assunto: Visa apurar Visa apurar os fatos descritos no Processo Administrativo n° 02003.000955/2020-14, encaminhado pelo 

IBAMA, contendo o Auto de Infração n°MLBY5MWP, lavrado em 18/06/2020, em face de Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS 
(CNPJ nº 00.043.711/0001-43), por "Fazer funcionar atividade utilizadora de recursos ambientais e potencialmente poluidora, Barragem Pai Mané, 
Município de Dois Riachos/AL, sem licença do órgão ambiental competente". 

 
ÉRICO GOMES DE SOUZA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PRM-TAB-AM-00000479-2021| 

PORTARIA Nº 2, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 
 

Aditar o objeto do Procedimento Administrativo de Acompanhamento nº 
1.13.001.000032/2020-43 para acompanhar o cumprimento da legislação e das 
políticas públicas dos serviços de saúde e serviços de vigilância sanitária (exceto 
vacinação), por meio de ação coordenada e de urgência entre o estado do 
Amazonas e órgãos e entidades de fiscalização ao combate da pandemia 
ocasionada pela Covid-19, na região do Alto e Médio (Jutaí) Solimões e Vale do 
Javari (Atalaia do Norte). Saúde. SARS-COVID 19 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições 
institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar 75/1993; 

CONSIDERANDO que o PA nº 1.13.001.000032/2020-43 foi instaurado pela Portaria de Instauração de Procedimento 
Administrativo (PA) Nº 01/2020/2° OFÍCIO/PRM/TBT, de 24 de março de 2020, para acompanhar o cumprimento das políticas públicas e da legislação 
de combate à pandemia ocasionada pelo Covid-19, na região do Alto e Médio (Jutaí) Solimões e Vale do Javari (Atalaia do Norte), em especial nos 
serviços de saúde e de transporte; 

CONSIDERANDO que foram autuados e distribuídos 8 (oito) PA's a partir do desmembramento do PA nº 1.13.001.000032/2020-43 
para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 pelos 
municípios de atribuição desta PRM-Tabatinga e a devida realização da vacinação da população municipal; 

CONSIDERANDO que cada um dos novos PA's refere-se a um dos municípios, sendo autuados sob os números: PA nº 
1.13.001.000009/2021-30 (Santo Antônio do Içá), PA nº 1.13.001.000010/2021-64 (São Paulo de Olivença), PA nº 1.13.001.000011/2021-17 
(Tonantins), PA nº 1.13.001.000012/2021-53 (Amaturá), PA nº 1.13.001.000013/2021-06 (Jutaí), PA nº 1.13.001.000014/2021-42 (Benjamin Constant), 
PA nº 1.13.001.000015/2021-97 (Atalaia do Norte) e PA nº 1.13.001.000016/2021-31 (Tabatinga). 

CONSIDERANDO que o despacho de etiqueta PRM-TAB-AM-00000240/2021 determinou novo desmembramento do PA nº 
1.13.001.000032/2020-43 diante da necessidade de acompanhar de forma individualizada o cumprimento da legislação especial e das políticas públicas 
definidas para o setor de transporte em razão da pandemia da Covid-19, incluindo a que se refere aos direitos do consumidor, bem como as políticas de 
saúde pública e medidas sanitárias de prevenção e proteção ao novo coronavírus a serem adotadas pelo setor de transporte na região do Alto e Médio 
Solimões (Jutaí) e Vale do Javari Saúde. SARS-COVID 19 

RESOLVO aditar a Portaria de Instauração do PA nº 1.13.001.000032/2020-43, devendo o objeto do presente procedimento ser 
modificado para acompanhar o cumprimento da legislação e das políticas públicas dos serviços de saúde e serviços de vigilância sanitária (exceto 
vacinação), por meio de ação coordenada e de urgência entre o estado do Amazonas e órgãos e entidades de fiscalização ao combate da pandemia 
ocasionada pela Covid-19, na região do Alto e Médio (Jutaí) Solimões e Vale do Javari (Atalaia do Norte). Saúde. SARS-COVID 19. 

Publique-se a presente Portaria. 
Cumpra-se. 

 

ALINE MORAIS MARTINEZ DOS SANTOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PRM-TAB-AM-00000478-2021| 
PORTARIA Nº 17, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

 
Instaurar PA para acompanhar o cumprimento da legislação especial e das 
políticas públicas definidas para o setor de transporte em razão da pandemia da 
Covid-19, incluindo a que se refere aos direitos do consumidor, bem como as 
políticas de saúde pública e medidas sanitárias de prevenção e proteção ao novo 
coronavírus a serem adotadas pelo setor de transporte na região do Alto e Médio 
Solimões (Jutaí) e Vale do Javari Saúde. SARS-COVID 19. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República subscrita, com fundamento no art. 129, II e III, da 

Constituição da República: 
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário, o inquérito 
civil e a ação civil pública (art.129, III, da Carta Magna, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, art. 8º, § 1º da Lei nº7.347/85 e arts. 4º, §3º da 
Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas, nos termos do art, 196 
CRFB, e que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser executados diretamente pelo Estado ou pela iniciativa privada, nos termo 
do art. 197 CRFB;  

CONSIDERANDO que a proteção do consumidor é direito fundamental, previsto na Constituição Federal como dever do Estado (art. 
5º, XXXII), sendo o Ministério Público a instituição responsável por sua defesa; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é a categoria procedimental adequada para acompanhar e fiscalizar, de forma 
continuada, políticas públicas e instituições e a embasar outras atividades que não estejam sujeitas a inquérito civil, na forma do art. 8º, II e IV, da 
Resolução n. 174 do CNMP; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020, cujo prazo de vigência foi prorrogado até 31 de outubro de 2021 
pela Medida Provisória nº 1.024, de 31 de dezembro de 2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia 
da Covid-19; 

CONSIDERANDO que conforme a Lei nº 14.034/2020 o consumidor que desistir de voo, com data de início entre 19 de março de 
2020 e 31 de outubro de 2021, poderá solicitar os créditos correspondentes ao valor da passagem aérea sem incidência de quaisquer penalidades 
contratuais. 
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CONSIDERANDO diversos relatos obtidos por essa PRM-Tabatinga sobre cobrança indevida de multa por parte da companhia aérea 
"Azul Linhas Aéreas" quando o consumidor cancelou voo com data de início no período da pandemia. 

CONSIDERANDO a problemática atual do Novo Coronavírus, com destaque para o elevado número de mortes, o avanço crescente 
da SARS-COVID 19 e os efeitos gravosos que a expansão da pandemia causou no estado do Amazonas, em especial na região do Alto e Médio (Jutaí) 
Solimões e Vale do Javari; 

CONSIDERANDO que a adequada prestação de serviços dos setores de transporte aéreo, fluvial e terrestre deve ser fiscalizada pelo 
Ministério Público Federal. 

CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a adoção das corretas medidas sanitárias pelo setor de transporte para a prevenção 
e proteção dos usuários contra o novo coronavírus; 

RESOLVE, com fulcro no disposto nos arts. 8º a 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público instaurar 
Procedimento de Acompanhamento com o objetivo de acompanhar o cumprimento da legislação especial e das políticas públicas definidas para o setor 
de transporte em razão da pandemia da Covid-19, incluindo a que se refere aos direitos do consumidor, bem como as políticas de saúde pública e medidas 
sanitárias de prevenção e proteção ao novo coronavírus a serem adotadas pelo setor de transporte na região do Alto e Médio Solimões (Jutaí) e Vale do 
Javari Saúde. SARS-COVID 19. 

DETERMINO que: 
Art. 1º Seja a presente portaria publicada e os autos distribuídos ao 2° Ofício com vinculação às 1ª e 3ª Câmaras de Coordenação e 

Revisão. 
Art. 2° Sejam cumpridas as demais providências contidas no despacho já lançado no sistema Único sob a etiqueta PRM-TAB-AM-

00000240/2021. 
 

ALINE MORAIS MARTINEZ DOS SANTOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PRM-TAB-AM-00000481-2021| 
PORTARIA Nº 18, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

 
Instaurar PA para acompanhar o processo administrativo nº 25036.400094/2017-
93, aberto pelo Dsei Alto Rio Solimões, para aquisição de materiais de consumo 
e equipamentos automatizados para implantação de laboratório de análises 
clínicas/exames nos 13 Polos Base da região do Alto Rio Solimões. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República subscrita, com fundamento no art. 129, II e III, da 
Constituição da República: 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 
e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário, o inquérito 
civil e a ação civil pública (art.129, III, da Carta Magna, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, art. 8º, § 1º da Lei nº7.347/85 e arts. 4º, §3º da 
Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que os povos indígenas têm direito a uma política de saúde diferenciada, que respeite suas especificidades e 
práticas tradicionais e que contemple “aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, 
educação sanitária e integração institucional” (artigo 19-F, Lei Nº 9.836/1999); 

CONSIDERANDO que a Convenção nº. 169 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, prevê em seu artigo 
25.2 que a política diferenciada de saúde indígena deve considerar as “condições econômicas, geográficas, sociais e culturais”, assim como os “métodos 
de prevenção, práticas curativas e medicamentos tradicionais” dos povos indígenas; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas, nos termos do art, 196 
CRFB, e que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser executados diretamente pelo Estado ou pela iniciativa privada, nos 
termos do art. 197 CRFB;  

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é a categoria procedimental adequada para acompanhar e fiscalizar, de forma 
continuada, políticas públicas e instituições e a embasar outras atividades que não estejam sujeitas a inquérito civil, na forma do art. 8º, II e IV, da 
Resolução n. 174 do CNMP; 

CONSIDERANDO a dificuldade na realização de exames médicos laboratoriais nas sedes dos municípios e na obtenção de resultados 
rápidos para diagnósticos precoces de indígenas vinculados ao Dsei Alto Rio Solimões, devido à ausência de insumos e à distância geográfica; 

CONSIDERANDO a abertura do processo administrativo de nº 25036.400094/2017-93 pelo Dsei Alto Rio Solimões, cujo objeto é a 
aquisição de materiais de consumo e equipamentos automatizados para implantação de laboratório de análises clínicas nos 13 Polos Base da região do 
Alto Rio Solimões. 

CONSIDERANDO a situação das populações indígenas, inclusive as isoladas, da região abrangida pela PRM-Tabatinga, que exigem 
atenção especial para garantia de sua saúde; 

RESOLVE, com fulcro no disposto nos arts. 8º a 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público instaurar 
Procedimento de Acompanhamento com o objetivo de acompanhar o processo administrativo nº 25036.400094/2017-93, aberto pelo Dsei Alto Rio 
Solimões, para aquisição de materiais de consumo e equipamentos automatizados para implantação de laboratório de análises clínicas/exames nos 13 
Polos Base da região do Alto Rio Solimões. 

DETERMINO que: 
Art. 1º Seja a presente portaria publicada e os autos distribuídos ao 2° Ofício com vinculação à 6ª CCR; 
Art. 2° Sejam cumpridas as demais providências contidas no despacho já lançado no sistema Único de etiqueta PRM-TAB-AM-

00000445/2021. 
 

ALINE MORAIS MARTINEZ DOS SANTOS 
Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-ALG-BA-00000098-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2021 
 

Assunto: Acompanhamento da aplicação dos repasses federais extraordinários 
para enfrentamento à pandemia COVID-19, nos municípios da atribuição da PRM 
Alagoinhas/BA. Procedimento Preparatório nº 1.14.014.000391/2020-14. 
 

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

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

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

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

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

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00000854-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

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

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

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

RESOLVE: 
INSTAURAR PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO (CRIMINAL), vinculado à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

determinando à Secretaria desta Procuradoria da República no Município de Feira de Santana que proceda às autuações e registros necessários. 
Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017). 
O prazo de tramitação do presente procedimento administrativo será de 01 (um) ano, conforme art. 11 da Resolução CNMP nº 

174/2017. 
 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00000549-2021| 
PORTARIA Nº 36, DE 7 DE JANEIRO DE 2021 

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

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

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

f) Considerando os fatos noticiados nos autos 1.14.007.000017/2020-16; 
Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: "APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA". 

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

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

e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 
c) Aguarde-se a resposta do ofício à Caixa Econômica Federal. 

 
ANDRE SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00005043-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
 Procedimento Preparatório (PP) 1.14.000.001512/2020-02 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório advindo de representação sigilosa, cujo objeto consiste em averiguar a decisão do Governo 
Federal no sentido de que as parcelas do auxílio emergencial sejam liberadas por meio de poupança digital, com transações apenas pela internet, e com 
liberação, somente após um período de 21 a 56 dias, de saques em dinheiro, nas agências da Caixa Econômica Federal e Unidades Lotéricas, com possível 
desrespeito à população carente com dificuldades no âmbito digital. 

Oficiou-se a Caixa Econômica Federal (CEF) para que prestasse informações acerca dos fatos narrados na representação. 
Por meio do “Ofício nº 0058/2020/VIGOV#PUBLICO”, a empresa pública federal esclareceu que “atua como agente pagador do 

auxílio emergencial e é responsável pela disponibilização da plataforma digital destinada ao cadastramento pelos cidadãos que não estão no Cadastro 
Único do Governo Federal ou sejam beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme estabelece o contrato de prestação de serviços celebrado com a 
União, por intermédio do Ministério da Cidadania”. Ademais, informou que as suas atribuições, no que tange à operação do Auxílio Emergencial, estão 
estabelecidas no artigo 7º da Portaria 351, de 07.04.2020, expedida pelo Ministério da Cidadania. Destarte, aduz que as diretrizes da política pública são 
definidas pelo Ministério da Cidadania, que é o gestor do programa e estabelece, através das suas portarias, a estratégia de pagamento do benefício. 

Outrossim, a empresa pública federal aduz que as Portarias 386, 413, 428, 442 e 453 do supracitado Ministério estabeleceram que o 
pagamento das parcelas do auxílio emergencial fosse realizado em conta Poupança Social Digital, a qual foi aberta de forma automaticamente e de modo 
gratuito em nome do beneficiário, sem que este precisasse apresentar qualquer documento, nem comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal 
(CEF). O referido regramento foi determinado com o fito de “incentivar a utilização de canais digitais, evitando aglomerações e a necessidade de 
deslocamento dos beneficiários para utilização do benefício, de modo a contribuir para a observância às medidas de proteção à saúde da população e 
evitar, desta maneira, a propagação do novo Coronavírus”. 

No que tange às formas de utilização e ao saque do benefício em comento, alegou que: 
2.7 As portarias expedidas pelo Ministério da Cidadania definem dois calendários para cada parcela creditada, sendo num primeiro 

momento permitida a movimentação do recurso creditado na conta Poupança Social Digital para pagamento de contas e boletos ou para compras com 
cartão de débito virtual, e na segunda data é permitido o saque do valor existente na conta. 

2.8 Esclarecemos que o saque pode ser realizado por duas modalidades:• Geração de token no Aplicativo Caixa TEM que será 
utilizado em qualquer terminal de atendimento da CAIXA ou nas Unidades Lotéricas;• Em qualquer Agência da CAIXA com a apresentação de 
documento de identificação. 

2.9 Adicionalmente, na data definida no calendário de pagamento para a realização de saques, o saldo existente na Poupança Social 
Digital será transferido de forma automática e sem custos ao beneficiário para a conta indicada no momento do cadastro e/ou que tenha recebido o crédito 
da primeira parcela. 

Como as regras atinentes à forma de pagamento do auxílio emergencial são determinadas pelo Ministério da Cidadania, foi solicitado, 
por meio do Ofício 634/2020-16ºOTC/BA-AOR, que a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do referido ministério fornecesse informações 
acerca dos fatos narrados na representação, assim como declinasse “todas as medidas já tomadas e em vias de execução, eventualmente tendentes a 
facilitar o acesso de pessoas mais vulneráveis do ponto de vista digital ao manejo da citada poupança quanto ao auxílio emergencial, bem como se 
constam ações coletivas a respeito desta questão, apontando, caso positivo, o respectivo número e juízo a que vinculado.” 

Por meio do “OFÍCIO Nº 2571/2020/SEDS/MC”, de etiqueta PR-BA-00081609/2020, a supracitada secretaria esclareceu que: 
2. Ao registrar que a instrução tramita nesta Pasta Ministerial sob o número SEI 71000.048491/2020-70, e considerando a distribuição 

de competências estabelecida pela Portaria GM MC n° 394/2020 e pelo Decreto nº 10.357/2020 (Estrutura do Ministério da Cidadania), que os autos 
foram encaminhados à Secretaria Nacional do Cadastro Único - SECAD para tempestivo atendimento, conforme Despacho Nº 2905/2020/SEDS 
(9024217), uma vez que o assunto em tela extrapola a competência desta Secretaria Especial para manifestação. 

Na sequência, fora oficiada a Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD) do Ministério da Cidadania para fornecer informações 
acerca dos fatos narrados na representação, bem como para que fossem declinadas todas as medidas já tomadas e em vias de execução, eventualmente 
tendentes a facilitar o acesso de pessoas mais vulneráveis do ponto de vista digital ao manejo da citada poupança digital, bem como se constam ações 
coletivas a respeito desta questão, apontando, caso positivo, o respectivo número e juízo a que vinculado. 

Em resposta, por meio do OFÍCIO Nº 241/2021/SE/SECAD/DECAU/MC, asseverou que “diante dos diversos problemas 
apresentados pelo aplicativo CAIXA Tem, o Ministério da Cidadania adotou em parceria com a Caixa Econômica Federal um calendário de saques 
escalonados para que o recebimento do Auxílio Emergencial pudesse ser realizado diretamente "na boca do caixa", desvinculando, assim, a exclusividade 
de acesso ao benefício através da Poupança Social Digital via aplicativo CAIXA Tem. De outro modo, inexistiriam meios de atender com eficiência e 
segurança àqueles que encontravam-se em situação de maior vulnerabilidade social”. 

Prosseguiu informando que “Mesmo em razão dos problemas apresentados durante a disponibilização dos recursos financeiros, as 
soluções adotadas pelo Governo Federal permitiram que aproximadamente 69 milhões (sessenta e nove milhões) de famílias fossem beneficiadas pelo 
Auxílio Emergencial e pelo Auxílio Emergencial Residual durante todo o ano de 2020, período no qual o país inteiro foi submetido a uma situação de 
saúde pública sem precedentes”. 

É o relatório. 
Após a análise dos autos, percebe-se que este procedimento deve ser arquivado. 
Acontece que o objeto deste procedimento consistiu em averiguar a decisão do Governo Federal no sentido de que as parcelas do 

auxílio emergencial fossem liberadas por meio de poupança digital, com transações apenas pela internet, e com liberação, somente após um período de 
21 a 56 dias, de saques em dinheiro, nas agências da Caixa Econômica Federal e Unidades Lotéricas, com possível desrespeito à população carente com 
dificuldades no âmbito digital. 

Nesses termos, a Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD) do Ministério da Cidadania informou sobre a adoção junto à Caixa 
Econômica Federal (CEF) de um calendário de saques escalonados para que o recebimento do Auxílio Emergencial pudesse ser realizado diretamente 
"na boca do caixa", isso como uma forma de desvincular a exclusividade de acesso ao benefício por meio da Poupança Social Digital via aplicativo 
CAIXA Tem. 
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Por conta da realização da mudança acima aludia, bem como pelo fato de não terem surgidos novas representações no mesmo sentido, 
é de se considerar que os problemas apontados no presente procedimento foram sanados, tendo em vista a possibilidade de saque na “boca do caixa”, 
findando com a exclusividade das transferências via aplicativo. 

Desta forma, percebe-se que, neste momento, não há razões para adoção de medidas judiciais e/ou extrajudiciais no caso, conforme 
o disposto no caput do artigo 17 da Resolução 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF). Além disso, a constatação de fato 
novo ou prova nova relevante poderá ensejar o desarquivamento destes autos, ou a instauração de outro inquérito, sem prejuízo das provas colhidas nestes 
autos. 

Com isso, não há razões para dar continuidade a este procedimento. Pelo exposto, determino o arquivamento deste procedimento 
preparatório, com fulcro no artigo 10 da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

Remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para os fins previstos no artigo 10, §1º, da Resolução 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio do cartório. 

Informe-se antes ao representante, preferencialmente por meio eletrônico, do arquivamento deste procedimento, bem como do que 
consta do §3º, do artigo 10, daquela resolução, como segue: "§ 3º Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público ou da Câmara de Coordenação 
e Revisão respectiva, para que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as pessoas co-legitimadas apresentar razões escritas 
ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou do procedimento preparatório." 

Outrossim, publique-se este arquivamento no Diário Eletrônico deste órgão, na forma do artigo 10, §1º, da citada resolução. 
Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição. 

 
AURISTELA OLIVEIRA REIS 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-SAM-ES-00000209-2021| 

PORTARIA Nº 4, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 
 

Instaura Inquérito Civil para apurar suposto desvio de finalidade do recurso 
destinado aos agentes comunitários de saúde de Conceição da Barra para controle 
de endemias e da verba do PMAC. 5ª CCR. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 
legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, II, III e 6º, VII, da Lei 
Complementar nº 75/1993, CONSIDERANDO que: 

1 – Foi autuada Notícia de fato com o objetivo de apurar suposto desvio de finalidade do recurso destinado aos agentes comunitários 
de saúde de Conceição da Barra para controle de endemias e da verba do PMAQ. 

2 - O representante relatou que o Município não realizou o pagamento do incentivo devido aos agentes comunitários de saúde que, 
segundo ele, deveria ter sido pago em dezembro de 2019 e, ainda, que não houve, até aquele momento, qualquer investimento na compra de materiais 
para as estratégias de saúde da família e nem o pagamento do incentivo às equipes. 

3 - Instado a se manifestar, o município de Conceição da Barra encaminhou as informações presentes nos documentos n. 14, 19 e 37. 
4 - Considerando o vencimento do prazo desde procedimento e a necessidade de aguardar a resposta ao ofício n. 402/2020, resolvo 

instaurar Inquérito Civil, determinando o registro e autuação, pela ementa e Grupo Temático em epígrafe. 
DETERMINO ainda: 
A – a inclusão no Sistema Único, se já não constar, dos seguintes interessados/partes: Prefeitura de Conceição da Barra/ES. 
Designo para secretariar o presente procedimento o(a) servidor(a) Adma da Silva Lima, sem prejuízo de outro servidor(a) em 

substituição. 
Ao Setor Jurídico para providências de praxe, observada especialmente a Resolução CSMPF nº 87, de 6/04/2010 (consolidada) e as 

orientações da correspondente Câmara de Coordenação e Revisão ou Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 
 

DANIEL LUZ MARTINS DE CARVALHO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-APS-GO-00000586-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II, III e V, do artigo 

129, da Constituição Federal e na alínea "b", do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/93; 
Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 
Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como 
determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando que 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; 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); 



DMPF-e Nº 14/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 Publicação: sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 17 
 

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

 

Considerando que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, pertencem à União e a pesquisa e a lavra dependem de autorização 
ou concessão, nos termos do art. 176 da Constituição da República; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº 1.18.001.000107/2020-18, com o objeto 
de apurar notícias de que o Grupo Eternit, por meio de sua subsidiária Sama Minerações Associadas, retomara a atividade de extração e beneficiamento 
de amianto crisotila no município de Minaçu/GO, mesmo à revelia das decisões proferidas pelo Supremo tribunal Federal 

Considerando o aproximar da expiração do prazo para instrução deste Procedimento Preparatório (artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 
nº 23/2007 do CNMP); 

RESOLVE: 
Converter o Procedimento Preparatório nº 1.18.001.000107/2020-18 em Inquérito Civil, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, com a finalidade de "apurar notícias de que o Grupo Eternit, por meio de sua subsidiária Sama Minerações 
Associadas, retomara a atividade de extração e beneficiamento de amianto crisotila no município de Minaçu/GO, mesmo á revelia das decisões proferidas 
pelo Supremo tribunal Federal". 

DETERMINO, ante o exposto, observando os argumentos expendidos, a adoção das seguintes providências: 
a) a autuação e o registro desta Portaria, fazendo-se as anotações necessárias; 
b) a comunicação da instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação. 

 
JOSÉ RICARDO TEIXEIRA ALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00002429-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
 O PROCURADOR DA REPÚBLICA que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos 

6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos II, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que também é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; 
e artigo 5º, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO os elementos de informação que instruem o procedimento preparatório nº 1.18.000.001661/2020-14, instaurado 
para apurar ações ou omissões ilícitas do INSS acerca do suposto desconto indevido de benefícios previdenciários, sem autorização do cidadão 
interessado, especialmente acerca de contribuição CONAFER; e 

CONSIDERANDO que, apesar da proximidade do prazo de conclusão do referido procedimento preparatório, ainda há diligências 
pendentes de cumprimento, necessárias para a adequada instrução do caso; 

RESOLVE converter o procedimento preparatório nº 1.18.000.001661/2020-14 em inquérito civil, visando apurar eventuais ações ou 
omissões ilícitas do INSS acerca do suposto desconto indevido de benefícios previdenciários, sem autorização do cidadão interessado, especialmente 
acerca de contribuição CONAFER. 

DETERMINA: 
a) autue-se e registre-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; e 
b) oficie-se ao CONAFER, reiterando-lhe a requisição objeto do ofício nº 4873/2020/MPF/PRGO/3ºONTC, com as advertências 

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

 
DANIEL CESAR AZEREDO AVELINO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00000474-2021| 

PORTARIA Nº 2, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 
 

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

Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da CF/88; 
Considerando a incumbência prevista no art. 5º da Lei Complementar nº 75/93; 
Considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 174, de 17 de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
Considerando a fundamentação contida no despacho nº 75/2021 (PRM-BDG-MT-00000418/2021) e no despacho nº 76/2021 (PRM-

BDG-MT-00000421/2021); 
Resolve instaurar Procedimento Administrativo vinculado a 1ª CCR (SAÚDE) com o seguinte resumo: "6ª CCR c/c 1ª CCR. SAÚDE. 

Acompanhar a vacinação contra a COVID-19 a cargo dos DSEIs situados na área de atribuição da Procuradoria da República em Barra do Garças/MT 
(DSEI XAVANTE, DSEI XINGU e DSEI ARAGUAIA)". 

Cumpra-se as providências determinadas no despacho nº 75/2021 (PRM-BDG-MT-00000418/2021) e no despacho nº 76/2021 (PRM-
BDG-MT-00000421/2021). 

Após os registros de praxe, publique-se. 
 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00000472-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

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

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da CF/88; 
Considerando a incumbência prevista no art. 5º da Lei Complementar nº 75/93; 
Considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 174, de 17 de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
Considerando a fundamentação contida no despacho nº 75/2021 (PRM-BDG-MT-00000418/2021) e no despacho nº 77/2021 (PRM-

BDG-MT-00000423/2021); 
Resolve instaurar Procedimento Administrativo vinculado a 1ª CCR (SAÚDE) com o seguinte resumo: "1ª CCR. SAÚDE. 

Acompanhar a vacinação contra a COVID-19, nos municípios de Atribuição da Procuradoria da República em Barra do Garças/MT (Água Boa, Alto Boa 
Vista, Araguaiana, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Campinápolis, Canabrava do Norte, Canarana, Cocalinho, Confresa, General Carneiro, 
Luciara, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Porto Alegre do Norte, Querência, 
Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Serra 
Nova Dourada, Tesouro, Torixoréu e Vila Rica)". 

Cumpra-se as providências determinadas no despacho nº 75/2021 (PRM-BDG-MT-00000418/2021) e no despacho nº 77/2021 (PRM-
BDG-MT-00000423/2021). 

Após os registros de praxe, publique-se. 
 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-CAC-MT-00000262-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

 
Recebimento de Representações Fiscais para Fins Penais pelo Sistema de 
Peticionamento Eletrônico na PRM Cáceres/MT 
 

O Procurador da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República no Município de Cáceres (MT), no 
exercício de suas atribuições como Procurador Distribuidor criminal da unidade; 

CONSIDERANDO o Informativo SEJUD 22/2020, de 17 de dezembro de 2020, o Ofício Circular nº 15/2020/SEJUD/SG, de 17 de 
dezembro de 2020, e o Despacho GabPC da PRMT de 19 de janeiro de 2021 (PR-MT-00001177/2021) 

RESOLVE instaurar PA de acompanhamento com o seguinte objeto: 
Procedimento para recebimento de Representações Fiscais para Fins Penais pelo Sistema de Peticionamento Eletrônico na PRM 

Cáceres/MT, conforme Informativo SEJUD 22/2020. 
DETERMINA: 
a) autue-se Procedimento de Acompanhamento conforme a praxe no Sistema Único; 
b) proceda-se à publicização desta Portaria; 
c) expeça-se memorando ao Gabinete do Procurador-Chefe da PRMT informando o número do Procedimento de Acompanhamento, 

para posterior comunicação das informações consolidadas à Superintendência da Receita Federal do Brasil em Mato Grosso, conforme determinado no 
Despacho de etiqueta PR-MT-00001177/2021. 

 
VALDIR MONTEIRO OLIVEIRA JUNIOR 

Procurador da República 
Procurador Distribuidor Criminal da PRM Cáceres/MT 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00002399-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que o Ministério da Educação, entre as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, implementou o 
“Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil” – PROINFÂNCIA –, através da 
Resolução 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 infantil; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Civil Originária nº 1.827/MT, reconheceu-se 
a atribuição do Ministério Público Federal para apuração das irregularidades na aplicação de recursos públicos federais e na execução de programas 
educacionais financiados com verbas oriundas do FNDE, sem excluir a atribuição dos Ministérios Públicos Estaduais para apurar deficiências na prestação 
dos serviços públicos municipais e no atendimento das demandas locais na área da educação; 
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CONSIDERANDO as informações encaminhadas pelo CAO Educação no sentido de que foram pactuadas obras do Programa 
PROINFÂNCIA no território do Município de Tangará da Serra/MT, em relação às quais resta necessária a verificação da completa execução e efetivo 
funcionamento das unidades escolares respectivas; 

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

CONSIDERANDO o teor dos elementos constantes nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000403/2020-62; 
PROMOVE, com amparo nas disposições do art. 129, III, da CF, art. 8º, da Lei n.º 7.347/1985, art. 25, IV, alínea “a”, da Lei n.º 

8.625/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007, com alterações introduzidas pela Resolução CNMP nº 161/2017, a instauração de INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO destinado a apurar a completa execução das obras pactuadas pelo Município de Tangará da Serra/MT no escopo do Programa PROINFÂNCIA 
(obra de reforma da Creche/Pré Escola em Tangará da Serra/MT (002), cujo status é "obra cancelada"), bem como o efetivo funcionamento das respectivas 
unidades escolares. 

As providências estão em despacho próprio. 
Comunique-se a instauração deste IC à 1ª CCR, indicando no "objeto" a palavra “PROINFÂNCIA”. 

 
MARIANNE CURY PAIVA 

Procuradora da República  
 (Em substituição) 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00002398-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

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

legais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal: 
CONSIDERANDO o teor dos elementos constantes nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000464/2020-20; 
CONSIDERANDO o vencimento do prazo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e a necessidade da continuidade 

das investigações e; 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para defesa dos 

interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da CF, e do art. 5º, III, 'b', da Lei Complementar nº 75/1993; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000464/2020-20 em INQUÉRITO CIVIL, a fim de apurar a 

insuficiência/ausência de estudos técnicos sobre o impacto socioeconômico gerado pelo empreendimento EF-170 (Ferrogrão) no sustento e emprego dos 
trabalhadores envolvidos no transporte de cargas na região (Mato Grosso e Pará). 

Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
Após os registros de praxe, comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
 

MARIANNE CURY PAIVA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-IUA-MG-00000248-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

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

e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n. 75 de 20 de 
maio de 1993, e: 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 75/93 prevê em seu art. 6º, VII, ¿a¿ ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para assegurar a proteção dos direitos constitucionais; 

CONSIDERANDO que o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem 
como o artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público consolidaram a nomenclatura de Inquérito Civil como 
sendo aquela correlata a qualquer investigação cível não preliminar/preparatória realizada pelo órgão do Parquet federal; 

CONSIDERANDO que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar, mas sim de Inquérito Civil, consoante 
Resoluções alhures mencionadas; 

DECIDE: 
1. Converter o Procedimento Preparatório n. 1.22.026.000037/2020-89 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, cujo objeto é a 

verificação da efetiva implantação de controle de ponto eletrônico para os profissionais da saúde do município de Cachoeira Dourada. 
2. Determinar que a assessoria remeta, por meio eletrônico, uma via à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para ciência e publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
3. Determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano, 

previsto no art. 9º da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

WESLEY MIRANDA ALVES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SJR-MG-00000287-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República ao final assinado, lotado e em exercício na PRM São João 

del-Rei/MG, com fundamento nos arts.127 e 129, III, da Constituição da República, arts.6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, e art.8º, 
§1º, da Lei nº 7.347/85, e nos termos da Resolução nº 87/06-CSMPF e da Resolução nº 23/07 do CNMP, 
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CONSIDERANDO QUE 
. incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

cumprindo-lhe zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição e promover 
o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos (arts.127, caput, 129, II e III, da 
CRFB/88; arts.5º, V, e 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93; arts.1º e 5º, I, da Lei nº 7.347/85); 

. cabe ao Parquet Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão para garantir-lhes o respeito pelos Poderes Públicos 
Federais, pelos órgãos da administração pública federal direta ou indireta e pelos concessionários e permissionários de serviço público federal (art.129, 
II, da CRFB/88; art.39, I, II e III, da LC nº 75/93); 

. a previdência social, organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, deve atender à cobertura, entre outros, dos eventos de doença (art.201, I, da CRFB/88), sendo que o 
auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido o período de carência exigido em lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua 
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art.59 da Lei nº 8.213/91); 

. o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, autarquia federal, tem por finalidade promover o reconhecimento de direito ao 
recebimento de benefícios administrados pela Previdência Social, assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social 
(art.17 da Lei nº 8.029/90; art.1º do Anexo I do Decreto nº 9.746/19), sendo que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco 
dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão (art.41-A, §5º, da Lei nº 8.213/91); 

. os elementos carreados na Notícia de Fato nº 1.22.014.000014/2021-94 corroboram a atribuição ministerial para o caso e suscitam 
maior aprofundamento das investigações para possível adoção de medidas judiciais (promoção das ações cabíveis) ou extrajudiciais (expedição de 
recomendação legal, celebração de compromisso de ajustamento de conduta etc.); 

RESOLVE 
instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar o(s) seguinte(s) fato(s): 
. Excessivo tempo de espera para realização de exames periciais pela Agência da Previdência Social em Barbacena/MG, em prejuízo 

dos segurados. 
Ficam designados para secretariar neste feito (art.5º, V, da Resolução CSMPF nº 87/06) os servidores da equipe técnica desta unidade, 

a quem se determina providenciar o registro e a autuação desta portaria, bem como sua comunicação à egrégia 1ª CCR/MPF e publicação no portal do 
Ministério Público Federal, no prazo de até 10 dias, bem como o cumprimento das seguintes diligências: 

1) Oficie-se à agência do INSS em Barbacena/MG, a ser instruído com cópia do Documento 1, requisitando-lhe, em 40 dias: a) prestar 
esclarecimentos sobre a manifestação do segurado REGINALDO LOPES DE ARAÚJO, encaminhando cópia dos autos do procedimento administrativo 
correspondente; b) indicar qual o prazo atual de espera para realização das perícias médicas na unidade, comprovando-se documentalmente; c) esclarecer 
se a unidade tem observado o prazo máximo de 45 dias de que trata o art.41-A, §5º, da Lei nº 8.213/91 também nos casos em que necessária a realização 
de perícia médica; 

2) Após o recebimento da resposta ao ofício supra, notifique-se o representante para dela tomar conhecimento e, querendo, manifestar-
se no prazo de 10 dias; 

3) Cls. com o resultado da providência elencada no item 2, acima. 
 

BRUNO JOSÉ SILVA NUNES 
Procurador da República  

Em substituição 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00000326-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com 
base no art. 129 da Constituição Federal, na Lei Complementar n.º 75/1993 e na Resolução CNMP nº 174/2017; e 

CONSIDERANDO a necessidade de reunir informações relevantes para instruir cumprimento provisório de sentença proferida nos 
autos do Processo nº 0001303-70.2018.4.01.3907 e acompanhar a adoção das medidas pertinentes por parte do INCRA, condenado naquela ação civil 
pública; 

RESOLVE instaurar o presente procedimento PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar o cumprimento das 
obrigações de fazer objeto da sentença proferida no Processo nº 0001303-70.2018.4.01.3907, na forma do art. 8º, IV da Resolução CNMP nº 174/2017, 
no âmbito da PFDC, com distribuição vinculada ao 1º Ofício da PRM-TUU. 

Após as providências de praxe, façam os autos conclusos. 
 

MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00000489-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

 
Ementa: Determina Instauração de Procedimento de Acompanhamento. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 
129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

Considerando o Oficio Circular nº 15/2020/SEJUD/SG, que dispõe sobre o Acordo de Cooperação Técnica firmado com a Receita 
Federal do Brasil, para fornecimento de informações e envio de Representações Fiscais para Fins Penais, ao MPF, mediante utilização do Sistema de 
Peticionamento Eletrônico – SPE; 

Considerando que o Sistema de Peticionamento Eletrônico foi adaptado para recebimento das RFFPs, com vistas ao cumprimento da 
transferência e da preservação do sigilo de que trata o § 2º do art. 198 do CTN; 
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Considerando que o STF em decisão recente, estabeleceu que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência 
financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de 
persecução penal, para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em 
procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional e que o compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil, 
deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos 
efetivos de apuração e correção de eventuais desvios; 

Considerando que a partir de agora as Representações Fiscais para Fins Penais serão encaminhadas pela Receita Federal do Brasil, 
por meio do Sistema de Peticionamento Eletrônico – SPE e; 

Considerando que para que isso ocorra da maneira acordada entre as duas instituições, é necessário que cada unidade instaure um 
procedimento administrativo específico para este fim (PA-OUT), que deverá estar vinculado ao gabinete do Procurador-Chefe ou do procurador 
distribuidor e informe ao órgão da Receita Federal do seu estado, o número deste procedimento; 

Resolve instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, tendo como objeto acompanhar o recebimento de 
Representações Fiscais para Fins Penais, ao MPF, mediante utilização do Sistema de Peticionamento Eletrônico SPE, a ser distribuído ao ofício do 
Procurador distribuidor, atualmente o 3º Ofício de Santarém, pelo que: 

  Determina-se: 
I – Autue-se a portaria de instauração do Procedimento Administrativo; 
II – Dê-se publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF c/c art. 9º da Resolução 174/2017 do CNMP; 
III– Adotem-se as demais medidas de praxe. 

 
HUGO ELIAS SILVA CHARCHAR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00002118-2021| 
DESPACHO Nº 294, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
JF-PA-1012572-42.2020.4.01.3900-IPL 
 

Trata-se de inquérito policial instaurado com o objetivo de apurar a prática do crime previsto no artigo 304 (c/c art. 299) do Código 
Penal, considerando que NATANAEL OLIVEIRA TEIXEIRA teria feito uso de certificado de conclusão de curso e histórico escolar falsificados para 
fins de inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA/PA) em 20/04/2016. 

Outrossim, inquirido na Polícia, NATANAEL afirmou que a documentação falsificada utilizada junto ao CREA/PA lhe foi fornecida 
por RONALDO FONSECA LEÃO, o qual, em sede policial, afirmou também haver utilizado, no ano de 2013, documentos falsos para pleitear registro 
no CREA/PA como técnico em telecomunicações. 

Da análise dos autos, vislumbra-se, quanto a NATANAEL OLIVEIRA TEIXEIRA, a possibilidade de celebração de acordo de não 
persecução penal, instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 

Ante o exposto, determino a notificação do investigado NATANAEL para que se manifeste sobre os fatos e esclareça se possui 
interesse quanto à celebração do acordo em questão. Para tanto, realize-se pesquisa ASSPA com vistas à obtenção de endereço atualizado.  

Caso o investigado demonstre interesse na realização do ANPP, iniciar-se-ão as tratativas para a definição dos termos do ANPP. 
Determino, por fim, a instauração de Procedimento de Acompanhamento, no bojo do qual serão tomadas as providências necessárias 

para a celebração e acompanhamento do cumprimento do ANPP, conforme a Orientação Conjunta Nº 03/2018 - MPF, item 3 (revisada e ampliada a 
partir da edição da Lei 13.964/2019).  

No mais, registre-se a suspensão do presente apuratório no sistema Único (registrando-se esse evento "Diligência Pendente"). 
Por fim, quanto ao indiciado RONALDO FONSECA LEÃO (CPF 717.293.212-91 e RG 4138993-SSP/PA), ainda se faz necessário 

trazer aos autos a documentação materialmente falsa levada ao CREA/PA por tal investigado, no ano de 2013, ao pleitear registro naquela autarquia 
como técnico em telecomunicações, de maneira a demonstrar a materialidade delitiva. Dessa forma, imprescindível requerer ao Juízo a suspensão da 
tramitação do IPL epigrafado para fins de que seja oficiado o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, com vistas a que envie fotocópias 
da documentação completa que instruiu o requerimento de registro de RONALDO no ano de 2013. 

 
MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-CGD-PB-00000452-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 
 

O Dr. Renan Paes Félix, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto 
de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

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

CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a Notícia de Fato de nº 1.24.001.000217/2020-
74, instaurado a partir de representação em face da Prefeitura Municipal de Areial/PB, na gestão de Adelson Gonçalves Benjamin (2017-2020), por 
suposto pagamento superfaturado de material escolar distribuídos aos alunos do município. Empenhos nº 0000430 com data de 15/01/2019, nº 0000491 
com data de 21/01/2019 e nº 0000638 com data de 05/02/2020. Fornecedora: E.zalma Souza. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 
II. Proceda-se a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a devida 

publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 
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III. Cumpram-se as diligências apontadas no despacho n.º 2176/2020/MPF/PRM/CAMPINA GRANDE/PB/GAB-BGP; 
IV. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

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

RENAN PAES FÉLIX 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00002100-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
Notícia de Fato n.º 1.24.000.000041/2021-41 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inciso V, da Constituição Federal; no art. 
5º, inciso III, alínea "e", da Lei Complementar nº75/93; e no art. 8º, IV, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público: 

a) considerando a instauração da Notícia de Fato n.º 1.24.000.000041/2021-41 a partir do encaminhamento de informações do 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a respeito da aquisição de produtos médico-hospitalares pela Prefeitura municipal de João Pessoa, com dispensa 
de licitação (n.º 10.008/2020), no início da pandemia da COVID-19; 

b) considerando que há suspeitas de sobrepreço em vários produtos adquiridos a partir da dispensa de licitação; 
c) considerando que, no entanto, a análise é técnica e permeada de elementos sobre a volatilidade dos preços dos itens no período; 
d) considerando que a análise do TCE/PB ainda encontra-se em fase embrionária; 
e) considerando, assim, a ausência de elemento mais seguros que indiquem a aquisição dos itens com sobrepreço por enquanto; 
f) considerando o disposto no art. 8º, IV, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Determina a instauração de Procedimento Administrativo para acompanhar a análise do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba no 

âmbito do processo TC 05865/20. 
 

YORDAN MOREIRA DELGADO 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-MGF-PR-00000412-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 15 DE JANEIRO DE 2021 
 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.25.006.000198/2020-07 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento na Constituição 
Federal, art. 127, caput, e 129, inciso III, na LC 75/1993, art. 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alínea “b”, inciso V, alínea “b”, e art. 6º, inciso VII, alínea 
“b”, na Lei n.º 7.347/1985, art. 8º, §1º, bem assim, na Resolução CSMPF nº 87, de 3 de agosto de 2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 121, de 1º 
de dezembro de 2011, e na Resolução CNMP nº 23, de 17 de dezembro de 2007; 

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

CONSIDERANDO as informações colhidas até o presente momento neste procedimento administrativo; 
CONSIDERANDO que não foi possível concluir-se pelo arquivamento do presente; 
RESOLVE converter o presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL para apurar as eventuais irregularidades objeto da 

investigação em curso, para tanto determinando: 
a) Autue-se o presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Vincule-se à CCR à qual já se encontra vinculado o procedimento 

preparatório; Tema: 10064 - Saúde, 10508 - Maus Tratos; c) Mantenha-se cadastrado sob o assunto: “SIGILOSO”; d) Mantenham-se as partes atuais; e) 
Dispensa-se a comunicação à E. PFDC acerca da conversão do presente, haja vista a extração da informação por relatório via EXTRACTUS. f) Seja dada 
publicidade à presente portaria, na forma do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, providenciando-se a 
remessa de cópia para publicação; g) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no sentido de fazer cumprir o presente; h) Após, as diligências de 
conversão, venham conclusos para deliberações. 

 
HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-FBE-PR-00000402-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório 1.25.010.000249/2019-90 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições constitucionais 
(art. 127 e 129, II e III, da CRFB) e legais (art. 6º, VII, a e art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93) vem instaurar o presente inquérito civil, nos termos 
do art. 4º, II, e art. 5º, I a IV, ambos da Resolução CSMPF nº 87/06 e, 

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

CONSIDERANDO que foi autuado, nesta Procuradoria da República, a notícia de fato de nº 1.25.010.000249/2019-90, decorrente 
de ofício encaminhado pelo Chefe da Coordenação Técnica no município de Guaíra/PR, Sr. Elton Fernandes Alzão, solicitando apoio desta Procuradoria 
da República em Francisco Beltrão/PR no sentido de solicitar à FUNAI providências para viabilizar a criação de uma nova CTL no município de Santa 
Helena/PR (objeto do processo 08753.000447/2018-15); 
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CONSIDERANDO que o atendimento às aldeias instaladas nos municípios de Santa Helena, Itaipulândia, São Miguel do Iguaçu e 
Diamante d'Oeste tem se tornado deficiente, especialmente em razão da distância; 

CONSIDERANDO que a situação de miserabilidade e insegurança das aldeias instaladas nos municípios citados, é evidente a 
urgência de implementação de uma atuação coordenada da FUNAI, inclusive no sentido de subsidiar o Ministério Público Federal com dados a serem 
utilizados em Ações Civis Públicas necessárias à proteção dos direitos indígenas; 

CONSIDERANDO que foi solicitado à FUNAI a criação de uma nova CLT no município de Santa Helena para regular o atendimento 
aos indígenas atualmente instalados nos municípios de Santa Helena, Itaipulândia, São Miguel do Iguaçu e Diamante d'Oeste; 

CONSIDERANDO que a FUNAI esclareceu que o quantitativo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores-DAS ou Função 
Comissionada do Poder Executivo-FCPE, necessários para a criação de unidades, está limitado pelo Decreto nº 9.010/2017 e que atualmente as 
Coordenações Regionais do Interior Sul não dispõem em suas estruturas organizacionais de cargos do livres. Desse modo, seria necessária a extinção de 
outra CTL para criação de uma unidade no município de Santa Helena; 

CONSIDERANDO a existência do processo sob o nº 08620.000527/2019-67, em que trata da formação de Grupo de Trabalho (GT) 
para estudo e apresentação de proposta de reestruturação em atendimento às crescentes demandas das comunidades indígenas, o qual encontra-se em 
análise pela Diretoria Colegiada do Órgão, sendo que tal GT deverá propor nova estrutura capaz de atender de forma mais eficiente os povos indígenas; 

CONSIDERANDO que o processo 08620.000527/2019-67, teve a proposta alicerçada na Medida Provisória nº 870/2019 e Decreto 
nº 9.667/2019 e que após discussão e deliberação sobre a matéria o Congresso Nacional manteve a estrutura organizacional da FUNAI vinculada ao 
MJSSP, por meio da Lei nº 13.884/2019, restando a proposta de reestruturação prejudicada; 

CONSIDERANDO que em razão das provocações para reestruturação organizacional, a Diretoria Colegiada - DIRCOL deliberou, 
em 02/06/2020, a elaboração de estudo preliminar de demandas relacionadas a revisão dos arranjos estruturais da FUNAI, para eventual conclusão sobre 
a necessidade de reestruturação; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar o andamento do estudo preliminar deliberado pela Diretoria Colegiada - DIRCOL, 
em 02/06/2020, bem como de atuar na defesa dos interesses da população indígena, 

RESOLVE 
Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.010.000249/2019-90 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando as seguintes 

providências: 
I) Comunique-se à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja 

providenciada a devida publicação; 
II) Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a seguinte ementa: Inquérito Civil instaurado instaurado a partir de 

ofício encaminhado pelo Chefe da Coordenação Técnica no município de Guaíra/PR, Sr. Elton Fernandes Alzão, solicitando apoio desta Procuradoria da 
República em Francisco Beltrão/PR no sentido de solicitar à FUNAI providências para viabilizar a criação de uma nova CTL no município de Santa 
Helena/PR (objeto do processo 08753.000447/2018-15); 

III) Retornem os autos ao setor administrativo para que seja aguardado a resposta do ofício nº 69/2021 já encaminhado. 
 

INDIRA BOLSONI PINHEIRO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-FBE-PR-00000412-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.25.010.000116/2020-57 
 

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 127 
e 129, II e III, da CRFB) e legais (art. 6º, VII, a e art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93) vem instaurar o presente inquérito civil, nos termos do art. 4º, 
II, e art. 5º, I a IV, ambos da Resolução CSMPF n. 87/06 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, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 
IV da Lei nº 7.347/85 e os artigos 5º, III "b" e 6º, inciso VII "b" da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o Ofício encaminhado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abestecimento - Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária informando que haveria indícios de inobservância da legislação registral, por violação das disposições da Lei nº 
6.634/1979 e do Decreto nº 85.064/1980, referente à Matrícula nº 18.432 do Ofício de Registro de Imóveis de Matelândia/PR, dada a lavratura de escritura 
pública de compra e venda e o registro nº05 da matrícula do imóvel sem o necessário assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional; 

CONSIDERANDO que o Município de Matelândia não respondeu nenhum dos ofícios encaminhos; 
CONSIDERANDO a necessidade em averiguar os indícios de irregularidade no cadastro do imóvel matriculado sob o número 18.432; 
RESOLVE 
Converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.010.000116/2020-57 em INQUÉRITO CIVIL, determinando as seguintes 

providências: 
I) Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja 

providenciada a devida publicação; 
II) Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a seguinte ementa: Inquérito Civil instaurado para apurar indícios de 

inobservância da legislação registral, por violação das disposições da Lei nº 6.634/1979 e do Decreto nº 85.064/1980, referente à Matrícula nº 18.432 do 
Ofício de Registro de Imóveis de Matelândia/PR; 

III) reitera-se o Ofício nº 1224/2020 para o município de Matelândia/PR, com a observância do art.10, da Lei nº 7.347/1985, o qual 
constitui crime a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério 
Público; 

IV) Após, retornem conclusos. 
 

INDIRA BOLSONI PINHEIRO 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00003662-2021| 
PORTARIA Nº 46, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
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 0032/2021/GAB-PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
o Promotor de Justiça DIEGO FREITAS RODRIGUES DOS SANTOS para exercer a função de Promotor Eleitoral Substituto perante 

40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis/PR, no período de 22/02/2021 a 08/03/2021, nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e 
Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12. 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00003667-2021| 
PORTARIA Nº 49, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
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 0033/2021/GAB-PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
a Promotora de Justiça VERA DE FREITAS MENDONÇA para exercer a função de Promotora Eleitoral Substituta perante 85ª Zona 

Eleitoral de Loanda/PR, no período de 17/02/2021 a 03/03/2021 nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e Resolução Conjunta 
nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12. 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00003672-2021| 
PORTARIA Nº 52, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
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 0044/2021/GAB-PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
a Promotora de Justiça KAMILA CRISTINE VANELLI para exercer a função de Promotora Eleitoral Substituta perante 122ª Zona 

Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR, no período de 22/02/2021 a 01/03/2021 nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e 
Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12. 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00002466-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 44, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 
 

Procedimento Preparatório nº. 1.26.000.001839/2020-55 
 

Cuida-se de procedimento extrajudicial instaurado para apurar a inobservância da Lei nº 12.990/2014 nos processos seletivos para 
contratação de trabalhadores temporários para o Comando da 7ª Região Militar. 

A instauração baseou-se em despacho da Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, com notícia de que o Exército do Brasil 
apenas promove a reserva de vagas a candidatos pretos e pardos nos processos de seleção que ocorrem por meio de concurso público, e não nos processos 
seletivos simplificados promovidos para a contratação de serviço técnico temporário em diversas áreas de nível superior ou técnico (nas graduações de 
oficial ou sargento). 

Instado a se manifestar, o Comando da 7ª Região Militar informou, por meio do Ofício nº 428-Asse Ap As Jurd/Ch EM/7ª RM, que: 
(i) realiza processos seletivos simplificados para a contratação de militares temporários, estando em processo de redação novo aviso de convocação para 
o final do corrente ano, que será enviado à Advocacia da União em Pernambuco para aprovação; (ii) por meio do DIEx nº 208-SCMT/DSM, de 21 JUN 
18, o Departamento-Geral do Pessoal do Exército, remeteu uma circular para todas as Regiões Militares, informando o posicionamento da Advocacia-
Geral da União, segundo o qual a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, não se aplica aos processos seletivos destinados à convocação de militares 
temporários; (iii) o Ministério da Defesa editou a Portaria Normativa n°. 38/GM-MD, de 25 de junho de 2018, que regulamentou o procedimento de 
heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas, nos termos da Lei nº 12.990, 
de 9 de junho de 2014, aplicável apenas para os processos de seleção para as escolas de formação de militares de carreira das Forças Armadas. 

Em despacho de 20/10/2020, observou-se que a questão da reserva de vagas para candidatos pretos e pardos no âmbito das seleções 
para ingresso nas Forças Armadas foi objeto do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (PR-PE-00052275/2020), firmado e homologado no bojo da 
Ação Civil Pública nº 0040614-42.2015.4.01.3400, que tramitou na 17ª Vara Federal do Distrito Federal, cuja cláusula primeira impõe a observância 
imediata da Lei nº 12.990/2014 aos concursos para cargos efetivos futuros e aos em andamento. 

O parágrafo único da referida cláusula do TAC afastou expressamente a aplicação do acordo às contratações temporárias, deixando 
as "partes livres para adotar as providências que entenderem pertinentes" (Cláusula Primeira, Paragrafo Primeiro). 

Juntou-se aos autos, também, cópia de Recomendação expedida pelo MPF no Rio Grande do Sul (PR/RS), ao Comando Militar do 
Sul (3ª Região Militar), visando a aplicação da Lei nº. 12.990/14 nos concursos daquele Comando, ainda que na modalidade simplificada, para cargos 
temporários. A recomendação, porém, não foi acatada pelo Comandante da 3ª Região Militar que justificou: 
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“(…) em atendimento à Lei nº 12.990/2014, ao julgamento da ADC nº 41/2018 e, levando em consideração as diretrizes do Ministério 
da Defesa na assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta entre os Comandantes das Forças Armadas, o Ministério Público Federal, a Advocacia-
Geral da União e o Ministério da Defesa, esta Região Militar é de parecer que a referida legislação não se aplica às seleções para o ingresso de oficiais e 
sargentos técnicos temporários.” (PR-RS-00041315/2020) 

No âmbito da 7ª Região Militar, tramitam alguns avisos de convocação para o provimento de cargos temporários, conforme já se 
destacou:  SELEÇÃO DE OFICIAIS TÉCNICOS TEMPORÁRIOS –OTT –2020/2021; SELEÇÃO DE SARGENTOS TÉCNICOS TEMPORÁRIOS - 
STT 2020/2021; SELEÇÃO CABO ESPECIALISTA TEMPORÁRIO –2020/2021; SELEÇÃO AO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO Nr. 2020.02–
SSMR/7ªRM - PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE MÉDICOS, FARMACÊUTICOS, DENTISTAS E VETERINÁRIOS, PARA 
INCORPORAÇÃO EM 2021. 

É o breve relatório. 
Os presentes autos têm como objeto apurar a aplicação da reserva de cotas para candidatos negros e pardos a cargos temporários no 

âmbito do Comando Militar da 7ª Região. 
Com efeito, os referidos processos seletivos não preveem a reserva de vagas, nos termos do DIEx nº 208-SCMT/DSM, de 21 de junho 

de 2018, mencionado pelo Comando Militar em sua resposta. Contudo, a ausência da previsão não constitui, conforme vem se inclinando a jurisprudência 
pátria, irregularidade/ilegalidade que atraia, por ora, a intervenção deste MPF. 

É certo que o STF reconheceu a aplicabilidade da política de cotas instituída pela Lei nº. 12.990/14 aos concursos públicos promovidos 
pelas Forças Armadas (ADC nº. 41 [Clique e arraste para mover] ), a qual é expressa ao impor a adoção da política de cotas raciais nos concursos públicos 
para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública federal. 

Tanto é que o próprio MPF, nos autos da ACP nº. 0040614-42.2015.4.01.3400, firmou o mencionado termo de compromisso que 
exclui expressamente as contratações temporárias da política de cotas. 

Nesse sentido, defende a AGU que os militares temporários e voluntários não ocupam cargos públicos efetivos na administração 
pública como acontece com os militares de carreira que são aprovados em concursos públicos. Aduz que a seleção simplificada de militares temporários 
não se confunde com concurso público, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que concursos públicos são precedidos de provas 
ou provas e títulos. “No caso, essa seleção é feita por meio de avaliação curricular, depois é feita uma inspeção física e de saúde. Não é feita nenhuma 
prova e nem análise de títulos” (https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-demonstra-que-lei-de-cotas-se-aplica-apenas-para-concurso-de-
cargos-efetivos—779618). 

Enfrentando a matéria, nos autos da ACP nº. 1019438-63.2019.4.01.0000, proposta pela DPU, em trâmite perante a 8ª Vara Federal 
cível do Distrito Federal, decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sede de Agravo de Instrumento nº. 1009375-61.2019.4.01.3400, pela não 
aplicabilidade da Lei nº. 12.990/2014 em concursos para cargos militares temporários: 

“a pretensão liminar merece prosperar, notadamente porque restou demonstrado nos autos que o objeto do pedido deduzido pela DPU 
nos presentes autos – a observância de sistema de cotas na seleção de militares temporários – já foi objeto de Termo de Ajustamento de Conduta, TAC 
judicial, firmado entre Ministério Público Federal e União Federal, homologado por sentença transitada em julgado nos autos da Ação Civil Pública nº 
40614-42.2015.4.01.3400 (ID 18581460), no qual expressamente foi ressalvada a não incidência da Lei nº 12.990/2014 na referida seleção simplificada 
(…) 

Ademais, ainda que assim não fosse, afigura-se evidente que a Lei nº 12.990/2014 não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista 
que se destina à reserva de vagas a candidatos negros no âmbito de concurso público para provimento de cargos efetivos, empregos públicos, e temporários 
civis, o que não se equipara à seleção simplificada para função pública temporária militar, a autorizar, na espécie, o deferimento do efeito suspensivo 
pleiteado.” (grifado) 

Não se pode olvidar que medidas que visem a eliminação do racismo estrutural para o fim de atingir a igualdade material entre os 
cidadãos brasileiros são extremamente recomendáveis e compatíveis com os fins perseguidos pelo poder público no sentido da evolução e melhoria de 
nossa sociedade. Por outro lado, não havendo diploma legal que imponha a reserva de vagas para candidatos negros nas contratações temporárias 
realizadas pela administração pública federal, incluindo as Forças Armadas, a adoção de cotas raciais em seleções públicas para provimento de cargos 
não efetivos situa-se no âmbito da discricionariedade administrativa. 

Assim, considerando que o Comando Militar da 7ª Região está aplicando a orientação hierárquica superior respaldada no 
entendimento dos Tribunais Superiores para a matéria, não vislumbram-se providências a serem adotadas em âmbito local, haja vista a falta de autonomia 
do Comando Regional para regulamentar a questão. 

Considerando ademais o escopo limitado destes autos, entende-se não haver justificativas para a continuidade do presente 
procedimento preparatório em face especificamente do Comando Militar da 7ª Região, sem prejuízo de haja eventualmente uma ação coordenada do 
MPF em âmbito nacional com vistas a ampliar o alcance do TAC já firmado com as Forças Armadas. 

Ante todo o exposto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, devendo a DICIV encaminhar os autos ao NAOP 5ª Região, 
para fins de revisão, no prazo estipulado no § 2º, do art. 17, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Prejudicada a comunicação ao representante por se tratar de instauração de ofício. 
 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00002465-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 45, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.26.000.000173/2021-07 
 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar notícia de eventual ocorrência de aglomerações na agência da Caixa 
Econômica Federal situada no shopping Paulista, durante a pandemia da covid-19. 

O feito foi inicialmente instaurado perante o MPPE, que declinou da atribuição em favor deste parquet federal, e assim narra a 
representação anônima: 

"o shopping Paulista e a caixa econômica do próprio com muita aglomeração, a população espalhada dentro do shopping faltando 
respeito com a população, crianças na fila no braço e não dão assistência nenhuma sem cadeiras para as pessoas sentarem" 

Eis o cenário. 
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De início cumpre pontuar que, no que diz respeito à ocorrência de aglomerações nas agências e postos de atendimento da Caixa 
Econômica Federal, foi ajuizada a ação civil pública nº 0808133-50.2020.4.05.8300 pelo Ministério Público Federal em Pernambuco, com a finalidade 
de obtenção de tutela condenatória em face da União, pelos Ministérios da Justiça e da Defesa, à CEF e ao Estado de Pernambuco a fim de que, de modo 
coordenado, procedessem à organização das aglomerações verificadas nas agências bancárias da estatal em razão dos pagamentos de verbas de 
aposentadoria, seguros e, especialmente, do auxílio emergencial. 

Ante a judicialização da questão, as notícias que versem sobre a ocorrência de aglomerações em desrespeito às normativas de 
vigilância sanitária em agências da Caixa Econômica Federal têm sido encaminhadas diretamente à Justiça Federal, de modo a instruir a referida ação 
judicial e compelir a estatal à adoção das medidas pertinentes para fazer cessá-las. 

Seria o caso houvesse o noticiante apresentado registros fotográficos, vídeos ou outras provas de seu relato, todavia a falta de 
informação sobre seus dados para contato, seja e-mail ou número telefônico, impede a obtenção de tais meios probatórios. 

Logo, não há outra alternativa que não o arquivamento do feito, seja pela judicialização da matéria, seja pela ausência de informações 
do noticiante para a obtenção de materiais concretos que subsidiem sua narrativa. 

À baila o enunciado nº 2 da 3ª CCR: 
Quando houver sido ajuizada Ação Civil Pública, cujo objeto tenha esgotado o Procedimento Administrativo instaurado pelas 

Procuradorias da República nos Estados ou nos Municípios, deve ser homologado o pedido de arquivamento por perda do objeto do respectivo 
Procedimento Administrativo. 

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

Inviável a cientificação do noticiante porquanto a representação foi anônima. 
Ao arquivo. 
Cumpra-se. 

 
ANDRÉA WALMSLEY SOARES CARNEIRO 

Procuradora da República> 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-FLR-PI-00000340-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 7 DE JANEIRO DE 2021 
 

Instaura Procedimento Administrativo de Acompanhamento. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República subscritor, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao MPF a competência para instaurar inquérito civil e 
outros procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174 de 4 de julho de 2017 regulamenta a instauração de procedimento 
administrativo no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o Inquérito Policial nº 00793/2018-IPL instaurado para investigar a autoria e materialidade do delito previsto no 
art. 299 do Código Penal, noticiado pelo IBAMA através do Processo nº 02020.000154/2017-45, deflagrado a partir do Auto de Infração nº 0070667-E, 
lavrado em desfavor da empresa HEITOR DE LUCENA BARROS JÚNIOR - ME , pela inserção de informação falsa no Sistema de Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais-CTF/APP; 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos previstos para o oferecimento de acordo de não persecução penal, nos moldes do 
art. 28-A do Código de Processo Penal, e a necessidade de expedição de notificação ao investigado, através de comunicação com aviso de recebimento 
em mão própria, para, no prazo de 15 dias, informar se possui interesse em firmar acordo de não persecução penal (ANPP). 

RESOLVE: 
INSTAURAR Procedimento Administrativo de acompanhamento, vinculando-o à 2 ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o 

Setor Jurídico tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 
Como providências iniciais, desde já determina-se: 
1. que a secretaria deste gabinete referencie o presente procedimento extrajudicial ao Inquérito Policial nº 00793/2018-IPL; 
2. que o SJUR realize todos os atos referentes às tratativas para a confecção de ANPP nestes autos. 

 
PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NFR-RJ-00000259-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com fundamento no inciso III do art. 
129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar n.º 75/1993 e no parágrafo primeiro do artigo 8º da Lei n.º 7.347/1985; 

Considerando o disposto nos artigos 4º e 5º da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando as providências preliminares adotadas no âmbito do procedimento preparatório n.º 1.30.006.000127/2020-36; 
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Determina a conversão do presente feito em inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com objetivo de acompanhar a destinação dos 
recursos enviados pelo Governo Federal ao município de Cordeiro/RJ para o combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

Reitere-se ofício encaminhado ao Município de Cordeiro/RJ (PRM-NFR-RJ-00005266/2020). 
Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. 

 
FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NFR-RJ-00000271-2021| 
PORTARIA N° 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2021 

 
Referência: Documento Administrativo nº 1.30.006.000451/2020-54 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127 e 
129, da Constituição da República, artigos 1º, 5º, incisos I, alínea "h", III, alíneas "b" e "e", V, alínea "b", e VI da Lei Complementar n. 75/93, art. 8 e 9, 
da Resolução CNMP n. 174/17 e, ainda; 

Considerando a necessidade de se prosseguir no acompanhamento das devidas notificações de casos de síndrome inflamatória 
multissistêmica associada à COVID19 em crianças e adolescentes nos Municípios de atribuição desta PRM; 

RESOLVE: 
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhamento acerca da notificação de casos, nos Municípios de atribuição desta 

PRM, de crianças e adolescentes acometidos pela síndrome inflamatória multissistêmica associada à COVID19. 
Preliminarmente, DETERMINO as seguintes providências: 
I)  Cumpra-se o item 1 do despacho nº 9/2021 

 
FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NTR-RJ-00000296-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o n°1.30.005.000370/2020-64 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Fraude para ingresso na Universidade Federal Fluminense (UFF). Utilização de vagas reservadas a ação afirmativa – 

candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Supostas irregularidades praticadas pelas alunas KARINI MARCONDES PAES DO 
NASCIMENTO e CAREN TISSIANE RAVANEDA DA SILVA 

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 
presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-JOA-RJ-00001089-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 

 
Instaura inquérito civil para as circunstâncias objetivas e subjetivas de eventuais 
atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 
administração pública, em tese, cometidos pelo Professor Antônio César Consuli, 
do IFRJ, Campus Paracambi, em virtude de supostos atos de assédio sexual em 
face de suas alunas. NF n. 1.30.017.000252/2020-17. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso se suas atribuições constitucionais e legais, 
em especial o art. 129, inc. III da Constituição da República; art. 8°, § 1° da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985; arts. 5°, inc. III, alínea “b”, 6°, inc. VII, 
alínea “b”, 7°, inc. I, todos da Lei Complementar n. 75/93; arts. 1° e 2° da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público e arts. 1° e 2° da Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e ainda 

Considerando as informações contidas na notícia de fato em epígrafe, e a necessidade de apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas 
de eventuais atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, em tese, cometidos pelo Professor Antônio 
César Consuli, do IFRJ, Campus Paracambi, em virtude de supostos atos de assédio sexual em face de suas alunas. 

RESOLVE: 
Converter a referida notícia de fato em Inquérito Civil o qual apresentará a seguinte ementa: “Improbidade Administrativa – Educação 

- Apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de eventuais atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração 
pública, em tese, cometidos pelo Professor Antônio César Consuli, do IFRJ, Campus Paracambi, em virtude de supostos atos de assédio sexual em face 
de suas alunas.” 
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Preliminarmente, DETERMINO a adoção das seguintes providências: 
I – PROMOVAM-SE os registros necessários no Sistema Único; 
II – DÊ-SE ciência à 5ª CCR da presente medida; 
III – PUBLIQUE-SE a portaria de instauração, na forma do art. 5º, inc. VI, da Resolução CSMPF n. 87/06; e 

 
LUANA VARGAS MACEDO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-JOA-RJ-00001090-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
Instaura inquérito civil para apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de 
eventual desvio de verbas nos Convênios nº 0301.558-01 e 0251.179-44 firmados 
entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mesquita/RJ. NF n. 
1.30.017.000227/2020-33. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso se suas atribuições constitucionais e legais, 
em especial o art. 129, inc. III da Constituição da República; art. 8°, § 1° da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985; arts. 5°, inc. III, alínea “b”, 6°, inc. VII, 
alínea “b”, 7°, inc. I, todos da Lei Complementar n. 75/93; arts. 1° e 2° da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público e arts. 1° e 2° da Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e ainda 

Considerando as informações contidas na notícia de fato em epígrafe, e a necessidade de apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas 
de eventual desvio de verbas nos Convênios nº 0301.558-01 e 0251.179-44 firmados entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mesquita/RJ. 

RESOLVE: 
Converter a referida notícia de fato em Inquérito Civil o qual apresentará a seguinte ementa: “Improbidade Administrativa – 

Patrimônio Público - Apurar as circunstâncias objetivas e subjetivas de eventual desvio de verbas nos Convênios nº 0301.558-01 e 0251.179-44 firmados 
entre a Caixa Econômica Federal e o município de Mesquita/RJ.” 

Preliminarmente, DETERMINO a adoção das seguintes providências: 
I – PROMOVAM-SE os registros necessários no Sistema Único; 
II – DÊ-SE ciência à 5ª CCR da presente medida; 
III – PUBLIQUE-SE a portaria de instauração, na forma do art. 5º, inc. VI, da Resolução CSMPF n. 87/06; e 

 
LUANA VARGAS MACEDO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00005107-2021| 
PORTARIA Nº 13, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por este Procurador da República signatário: 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003304/2020-86, visando apurar suposta irregularidade em 

prejuízo dos residentes do Município de Seropédica/RJ em decorrência do posto de pedágio Viúva Graça na rodovia Presidente Dutra; 
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das diligências; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003304/2020-86 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a ser inaugurado 

pela presente Portaria. 
Desta forma, determino a adoção das seguintes providências: 
1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe; 
2) Comunique-se a instauração do ICP à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de publicação; 
3) Oficie-se à ANTT na forma da inclusa minuta. 
4) Aguarde-se por 50 dias a resposta ao ofício enviado. 

 
CLAUDIO GHEVENTER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00005063-2021| 
PORTARIA Nº 14, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por este Procurador da República signatário: 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001760/2020-71, visando apurar suposto conflito de interesses 

no âmbito da atuação do Sr. Marcelo Serfaty como Presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) no tocante ao controle acionário e à recuperação judicial do Grupo Atvos, produto da reorganização societária do braço sucroenergético 
do Grupo Odebrecht, atualmente em recuperação judicial perante a Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP; 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das diligências; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001760/2020-71 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a ser inaugurado 
pela presente Portaria. 

Desta forma, determino a adoção das seguintes providências: 
1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe; 
2) Comunique-se a instauração do ICP à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de publicação; 
3) Oficie-se ao BNDES e ao TCU na forma das inclusas minutas. 
4) Aguarde-se por 50 dias as respostas aos ofícios enviados. 
 

CLAUDIO GHEVENTER 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PRM-PDF-RN-00000257-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e arts. 5º, I e III, b, art. 6º, VII, b, c e d, art. 7º, I, e 38, I, da 

LC 75/93; 
c) considerando o disposto no art. 5º, parágrafo único da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e no art. 4º, parágrafo único da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, a partir do PP nº 1.28.300.000036/2020-24, 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. 

OBJETO:  "Apurar possíveis irregularidades e ilegalidades na concessão e pagamentos indevidos de Seguro Desemprego ao Pescador 
Artesanal ("seguro defeso") realizados em 2018 no município de Patu/RN". 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 
e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

  
RENATA MUNIZ EVANGELISTA JUREMA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PRM-PDF-RN-00000259-2021| 
PORTARIA Nº 4, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85, e arts. 5º, I e III, b, art. 6º, VII, b, c e d, art. 7º, I, e 38, I, da 

LC 75/93; 
c) considerando o disposto no art. 5º, parágrafo único da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e no art. 4º, parágrafo único da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, a partir do PP nº 1.28.300.000008/2020-15, 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. 

OBJETO: Apurar possíveis irregularidades na construção de praça de eventos na execução do contrato de repasse SIAFI n.º 
840022/2016 firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Rafael Fernandes/RN. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 
e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

  
RENATA MUNIZ EVANGELISTA JUREMA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00003316-2021| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 
 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.29.000.000277/2021-00 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fundamento nos arts. 129, II e III, da 
Constituição da República e art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO o recebimento de mensagem, via aplicativo whatsapp, contendo denúncia sobre condições inadequadas na 
aplicação da primeira prova do ENEM, no prédio da FADERGS em Porto Alegre/RS, tais como: aglomeração na entrada, lotação da sala com a ocupação 
de todas as cadeiras, janelas emperradas que impediam a sua abertura para circulação de ar; 
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CONSIDERANDO que os fatos relatados na denúncia não são isolados, na medida em que, segundo notícia veiculada no jornal Folha 
de São Paulo, em diversos estados do país estudantes relataram que não conseguiram realizar a prova, pois foram barrados pelos fiscais de prova com a 
justificativa de que as salas já tinham atingido a capacidade máxima de participantes (disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/01/com-salas-cheias-candidatos-foram-impedidos-de-fazer-enem.shtml); 

CONSIDERANDO que, conforme a reportagem, estudantes foram impedidos de realizarem a prova na Uniasselvi, em Canoas/RS, 
porque as salas já estavam lotadas; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria da República em Santa Cruz/RS encaminhou representação de estudante noticiando que foi 
impedido de acessar o prédio 35 da UNISC para realizar a prova do ENEM, devido à limitação do número de candidatos por sala, bem como que os 
fiscais deixaram de consignar o ocorrido em ata; 

CONSIDERANDO ainda que, de acordo com a referida notícia, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) não teria garantido que todas as salas de aplicação foram organizadas para receber candidatos até 50% da capacidade dos espaços, 
medida essencial para manter a segurança dos estudantes e fiscais, neste momento, devido à pandemia do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (CF/88, art.127, caput); 

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

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e 
de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 
providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO o direito fundamental social à saúde (CF/88, art. 6º); 
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); 

CONSIDERANDO que as ações e serviços de saúde no Brasil encontram-se organizadas em uma rede regionalizada e hierarquizada 
na forma de um Sistema Único – SUS, pautado pela universalidade do acesso, pela integralidade da assistência e pela conjugação dos recursos financeiros, 
tecnológicos, materiais e humanos de todos os entes federativos, na forma da Lei nº 8.080/90; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 6º da Lei Orgânica do SUS, estão incluídas em seu campo de atuação a execução de 
ações de vigilância sanitária e epidemiológica, entendida esta última como “um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” (§ 2º); 

CONSIDERANDO que, nessa rede, tem a União os deveres de definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica, bem 
como de coordenar e participar na execução das ações, podendo inclusive “executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias 
especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou 
que representem risco de disseminação nacional” (art. 16, incs. III e VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.080/90); 

CONSIDERANDO que, a seu turno, compete aos Estados coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de 
vigilância sanitária e epidemiológica (art. 17, inc. IV, “a” e “b” da Lei nº 8.080/90), tocando aos Municípios a execução direta, no âmbito municipal, dos 
serviços de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 18, inc. IV, “a” e “b”, da Lei nº 8.080/90); 

CONSIDERANDO que, em 30/1/2020, a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou que o surto da doença causada pelo 
COVID-19 havia se tornado uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (o mais alto nível de alerta da Organização, conforme 
previsto no Regulamento Sanitário Internacional – RSI), e, em seguida, em 11/3/2020, devido à célere expansão do COVID-19 entre continentes, passou 
a caracterizar o agravo como uma pandemia, exortando os governos a adotarem medidas de coordenação, a cooperação e a solidariedade global para 
interromper a propagação do vírus; 

CONSIDERANDO que, no Brasil, a Portaria GM/MS nº 188, de 4/2/2020, declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), a demandar o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública; 

CONSIDERANDO que, logo em seguida, na data de 6/2/2020, foi promulgada a Lei Federal nº 13.979/204, a “estabelecer as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19)”, 
entre as quais I – isolamento; II – quarentena; III - determinação de realização compulsória de (a) exames médicos; (b) testes laboratoriais; (c) coleta de 
amostras clínicas; (d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou (e) tratamentos médicos específicos; IV - estudo ou investigação epidemiológica; V - 
exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação técnica 
e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos; VII - requisição de bens e serviços de pessoas 
naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e VIII - autorização excepcional e temporária para a 
importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que (a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e (b) previstos 
em ato do Ministério da Saúde (art. 3º), medidas estas que poderão ser adotadas pelo Ministério da Saúde e pelos gestores locais de saúde (com autorização 
do Ministério da Saúde nas hipóteses dos incs. I, II, V, VI e VIII), conforme minudenciado na Portaria GM/MS nº 356, de 11/3/20205; 

CONSIDERANDO que, na sequência, com a ativação do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE-COVID-19, 
do Ministério da Saúde, coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, restou elaborado e publicizado, em fevereiro/2020, o Plano de 
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), com a recomendação de que “as Secretarias de Saúde dos Municípios, 
Estados e Governo Federal, bem como serviços de saúde pública ou privada, agências, empresas tomem nota deste plano na elaboração de seus planos 
de contingência e medidas de resposta. Toda medida deve ser proporcional e restrita aos riscos vigentes”; 

CONSIDERANDO que, ainda em âmbito nacional, foi publicada, em 20/3/2020, a Medida Provisória nº 926/2020 (hoje convertida 
na Lei nº 14.035/2020), a alterar alguns dispositivos da Lei nº 13.979/2020; 

CONSIDERANDO que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo 
Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada 
de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios (ADI 6341), de forma que o(s) Poder(es) 
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Executivo(s) do(s) Estado(s)/Município(s) pode(m) estabelecer medidas mais restritivas do que aquelas estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, não 
podendo, porém, estabelecer medidas mais brandas; 

CONSIDERANDO que em 13/5/2020 foi editada outra Medida Provisória, desta vez sob o nº 966/2020, a dispor sobre a 
responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO que, também ao apreciar a constitucionalidade abstrata dessa Medida Provisória, a Suprema Corte atribuiu aos 
seus arts. 1º e 2º interpretação conforme a Constituição, fixando como teses jurídicas que “1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar 
violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: i) de normas e critérios científicos 
e técnicos; ou ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas 
em que baseará sua decisão tratem expressamente: i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por 
organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, 
sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos (STF, Plenário, ADIs nºs 6421 MC/DF, 6422 MC/DF, 6424 MC/DF, 6425 
MC/DF, 6427 MC/DF, 6428 MC/DF e 6431 MC/DF Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20 e 21/5/2020, veiculado no Informativo nº 978); 

CONSIDERANDO que a Constituição de República prevê em seu artigo 6º que a educação é direito fundamental do cidadão; 
CONSIDERANDO que a Carta Magna, prescreve no seu artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, 

devendo ser 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; 

CONSIDERANDO que o direito constitucional à educação, assim como os demais direitos fundamentais, situa-se no ápice de todo 
ordenamento jurídico (fundamentalidade formal), sendo norma diretamente aplicável, que vincula de forma imediata as entidades públicas e privadas 
(art. 5º, §1º, da CF/88), bem como possui relevância ímpar, diretamente decorrente do bem jurídico tutelado pela ordem constitucional (fundamentalidade 
material) (in SARLET, Ingo Wolfgang. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas 
aproximações. Disponível em: http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.html. Acesso em: 26.06.15) 

CONSIDERANDO que atualmente o ENEM se destaca como uma das principais formas de ingresso no ensino superior, e que 
estudantes realizaram a prova em condições inadequadas, sob o prisma sanitário, devido à superlotação das salas, colocando em risco sua saúde, bem 
como que outros não conseguiram realizá-la; 

CONSIDERANDO a existência da Ação Civil Pública nº 5006658-65.2020.4.03.6100, de âmbito nacional, ajuizada pela Defensoria 
Pública da União em face da União e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em trâmite na 12ª Vara Federal 
de São Paulo/SP, que versa sobre direito à educação e visa à extensão dos prazos para justificativa de ausência e requerimento de isenção da taxa de 
inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) por, no mínimo, mais 15 (quinze) dias, assim como a adequação do calendário e do cronograma 
do exame à realidade do atual ano letivo, considerando o efeito gerado pela pandemia do COVID-19, a fim de garantir a participação universal de todos 
os estudantes no certame, permitindo um acesso mais igualitário ao ensino superior; 

CONSIDERANDO que o contexto pandêmico ora vivenciado demanda a adoção urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, sendo possível a eleição da solidariedade como princípio 
fundamental de direito (art. 3º, inc. III, da Constituição Federal), a exigir do cidadão a prática de comportamento colaborador com as diretrizes 
estabelecidas pelas autoridades públicas, voltadas à tutela do próximo; 

CONSIDERANDO, por fim, o papel de toda a sociedade no esforço conjunto de conter a disseminação da doença (COVID-19), 
respeitando-se os direitos fundamentais de toda a população, a partir de uma perspectiva de solidariedade social; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua agente signatária, RECOMENDA ao PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP) a adoção de todas as providências necessárias para garantir e fiscalizar 
que a realização das provas do dia 24/01/2021  na FADERGS, em Porto Alegre/RS, na Uniasselvi em Canoas/RS, na UNISC em Santa Cruz do Sul, bem 
como nos demais locais onde foram identificadas pelo INEP ocorrências de irregularidades, ocorram em cumprimento às normas sanitárias, 
especialmente: distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre os estudantes, garantia de ventilação natural nas salas, fiscalização das entradas dos 
estabelecimentos de ensino, a fim de impedir aglomerações. Ressalve-se, contudo, a necessidade de observância de normas locais eventualmente mais 
restritivas. 

Tendo em vista a proximidade da data agendada para a aplicação da segunda prova do ENEM, fixa-se o prazo de 24 horas para 
informação sobre o acatamento ou não da Recomendação. 

 
SUZETE BRAGAGNOLO 

Procuradora da República 
 Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão Substituta - RS 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00002673-2021| 
PORTARIA Nº 9, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 

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

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 
de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 98, 99 e 106, RESOLVE: 

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

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
9ª/Concórdia Marcos Batista de Martino (14 e 15 de janeiro) 

17ª/Jaraguá do Sul Ricardo Viviani de Souza (13 de janeiro) 
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DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuarem perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 
discriminados: 

 
ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

9ª/Concórdia Stefano Garcia da Silveira (14 e 15 de janeiro) 
17ª/Jaraguá do Sul André Teixeira Milioli (13 de janeiro) 

21ª/Lages Fabrício Nunes- em colaboração (11 a 30 de janeiro) 
Tatiana Rodrigues Borges Agostini - em colaboração (11 a 30 de janeiro) 

93ª/Lages Carlos Renato Silvy Teive- em colaboração (11 a 30 de janeiro) 
Fabrício Nunes - em colaboração (11 a 30 de janeiro) 

104ª/Lages Carlos Renato Silvy Teive- em colaboração (11 a 30 de janeiro) 
Tatiana Rodrigues Borges Agostini - em colaboração (11 a 30 de janeiro) 

 
ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00002682-2021| 
PORTARIA Nº 9, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.33.000.002145/2020-09. CONVERSÃO EM INQUÉRITO 
CIVIL 
 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.002145/2020-09 versando sobre a insuficiência do repasse 
do fármaco Trastuzumabe para tratamento de câncer ao Estado de Santa Catarina, no âmbito do 7º Ofício da Saúde e Cidadania da Procuradoria da 
República em Santa Catarina, 

DETERMINO a CONVERSÃO deste procedimento em INQUÉRITO CIVIL tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e 
outros a eles correlatos. 

Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: "TRATAMENTO PARA CÂNCER. FORNECIMENTO 

DE TRASTUZUMABE. REPASSE INSUFICIENTE."; 
b) Publique-se; 
c) aguarde em Secretaria o transcurso do prazo de sobrestamento. Após à assessoria para análise. 

 
CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-PIR-SP-00000415-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, em exercício na Procuradoria da República em 
Piracicaba, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 
n° 23/2007: 

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 ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi instaurado o Procedimento Preparatório nº 1.34.008.000281/2020-49, em decorrência de questionamento 
realizado pela 2ª Promotoria de Justiça de Americana/SP acerca do interesse na atuação conjunta nos autos do Inquérito Civil/TAC 
n°14.0187.0001086/2017-4, em trâmite naquele órgão ministerial; 
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CONSIDERANDO que o citado Inquérito Civil foi instaurado em desdobramento do Inquérito Civil nº 2PJA 028/2002, que por sua 
vez tinha por objeto apurar atividade irregular de extração de minério (pedra basalto) em área de preservação permanente, às margens do Rio Jaguari, no 
Município de Americana/SP, pela empresa BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.; 

CONSIDERANDO que nos autos do IC nº 2PJA 028/2002 foi celebrado TAC em 30/09/2004, no qual a empresa reclamada se 
comprometeu a a) efetuar a recuperação da área de preservação permanente objeto dos autos, mediante o plantio de 17.146 (dezessete mil, cento e 
quarenta e seis mudas) de árvores nativas da flora regional; b) início das obras de estabilização dos taludes, nos termos do Parecer Técnico 
CPRN/DAIA201/02; c) promover a recuperação da cava mediante seu aterramento, com início em sessenta dias após a obtenção da respectiva licença e 
término das atividades de extração mineral em 2016; 

CONSIDERANDO que o referido TAC foi aditado em 27/09/2017, com o fim de prorrogar o encerramento das atividades para 
11/07/2019; 

CONSIDERANDO que as obrigações pactuadas no TAC ainda não foram integralmente cumpridas pela empresa requerida e que está 
em análise pedido de prorrogação do prazo por mais 20 (vinte) anos; 

CONSIDERANDO que a par do TAC celebrado com o MP-SP, ainda foram firmados dois Termos de Compromisso e Recuperação 
Ambiental pela BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. com o extinto Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais e com a 
CETESB, respectivamente, TCRA nº. 130/02 e TCRA n.º 107185/2018 (Processo n.º CETESB 053418/2018-79), relativos a mesma área de preservação 
permanente; 

CONSIDERANDO que o Rio Jaguari é um rio federal e que, consoante o disposto no art. 20, III, da Constituição Federal, eventual 
dano ocasionado em APP as suas margens, ainda mais de grande vulto, é de interesse na União, configurando, portanto, a hipótese prevista no item “a” 
do Enunciado nº 07 da 4ª CCR do MPF; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.008.000281/2020-49 foi arquivado, adotando-se o entendimento da C. 
4ª CCR-MPF de que, na hipótese de ter sido firmado TCRA monitorado em procedimento administrativo no órgão estadual, que vem realizando vistorias 
e acompanhando o cumprimento dos títulos extrajudiciais celebrados, faz-se necessário o mero acompanhamento pelo MPF; 

RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, pelo prazo inicial de 1 (um) ano, 

com o fim de acompanhar o cumprimento e/ou execução do TAC celebrado pelo Ministério Público de São Paulo – Promotoria de Justiça de Americana 
/ SP com a empresa BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA., nos autos do IC nº 2PJA 028/2002, sucedido pelo Inquérito Civil/TAC 
n°14.0187.0001086/2017-4, em atuação conjunta com aquele órgão ministerial; bem como dos TCRAs celebrados pela empresa em questão com o extinto 
Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais e com a CETESB, respectivamente, TCRA nº. 130/02 e TCRA n.º 107185/2018 (Processo n.º 
CETESB 053418/2018-79), relativos à área de preservação permanente nas margens do Rio Jaguari, no Município de Americana/SP. 

Art. 2º Determinar, como providências preliminares, as seguintes: 
I – registre-se e autue-se a presente portaria pelo Setor Jurídico, que deverá cadastrar o Procedimento Administrativo - 

Acompanhamento com as seguintes informações: 
GRUPO TEMÁTICO: 4ª Câmara - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural 
ASSUNTO: 11828 - Área de Preservação Permanente (Meio Ambiente/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS 

DE DIREITO PÚBLICO) 
RESUMO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Acompanhar o cumprimento e/ou execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Termos de Compromisso 
de Recuperação Ambiental (TCRAs) firmados pelo MP-SP, Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (extinto) e CETESB, com a 
interessada, referentes danos ambientais constatados em área de preservação permanente nas margens do Rio Jaguari, localizado no Município de 
Americana/SP; 

CAPA: Procedimento Administrativo de Acompanhamento instaurado a partir de cópias extraídas dos autos do P.P. 
1.34.008.000281/2020-49, para acompanhar o cumprimento e/ou execução dos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Termos de Compromisso 
de Recuperação Ambiental (TCRAs) firmados pelo MP-SP, Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais e CETESB, com a interessada; 

MUNICÍPIO: Americana/SP; 
INTERESSADA: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. (CNPJ 48.302.640/0006-97) 
II – publique-se; 
III – após, encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Exmo. Promotor de Justiça de Americana/SP, que oficia no Inquérito Civil/TAC 

n°14.0187.0001086/2017-4, para conhecimento, consultando, ainda, sobre a possibilidade/disponibilidade de ser designada uma reunião virtual, a partir 
do dia 08/02/2021, para tratar de assuntos relativos à atuação conjunta objeto deste procedimento. 

 
SAMIRA ENGEL DOMINGUES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00007079-2021| 
PORTARIA Nº 12, DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

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

constitucionais e legais, e 
CONSIDERANDO que foi autuado e distribuído, para este 34º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social desta Procuradoria 

da República no Estado de São Paulo, o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.005511/2020-26, destinado a apurar suposto recebimento indevido do 
auxílio emergencial previsto na Lei n.º 13.982/2020 por agentes públicos do Município de Viradouro/SP; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da CRFB/1988 e artigo 1º 
da Lei Complementar n.º 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da CRFB/1988, c.c. artigos 
5º, inciso I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 
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CONSIDERANDO que o inquérito civil é feito investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como preparação para 
o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (artigo 1º da Resolução CNMP n.º 23/2007 c.c. artigo 1º da Resolução CSMPF n.º 
87/2006); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode e deve ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 
público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (artigos 1º, inciso IV, e 5º, § 1º, da 
Lei n.º 7.347/85 e artigos 5º e 17 da Lei n.º 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete ao juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na qualidade de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (artigo 109, inciso I, da CRFB/1988), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e sistemática, a 
respectiva atribuição do Ministério Público Federal (artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO por fim que ainda restam diligências a serem realizadas, aguardando-se o julgamento final da sindicância 
instaurada pela Portaria SNJVIR n.º 0013/2020; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.005511/2020-26 (artigo 5º, inciso III, da Resolução CSMPF 

n.º 87/2006); 
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços n.º 01, de 25.03.2014, da Divisão Cível Extrajudicial da 

Procuradoria da República em São Paulo); 
3. Controle-se o prazo de 1 (um) ano (artigo 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, c.c. artigo 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2006; 
4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 

Combate à Corrupção, inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução CNMP n.º 
23/07, c.c. artigos 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006). 

 
ROBERTO ANTONIO DASSIÉ DIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00000788-2021| 
PORTARIA Nº 65, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
Autos nº 1.34.008.000340/2020-89 
 

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 apurar na distribuição de 
medicamentos pelo SUS, possível falha no controle pelo responsável pela distribuição com a entrega, sem o devido controle, para pessoa diversa da 
constante no cadastro. 

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 5º CCR/PFDC 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, (  ) PRIO3; 
d) Determino providências: (X) reiteração do ofício nº 757/2020. 
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 
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