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CONSELHO SUPERIOR 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00107682-2021| 
3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 

 
Data : 6/4/2021 
Horário : 9 horas 
Local : Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria-Geral da República. SAF Sul Quadra 

4 - Conjunto C - Bloco A - Cobertura - Sala AC-05) 
 

PAUTA DESTA SESSÃO 
1) Aprovação das atas da 1ª Sessão Extraordinária (26/2/2021), da 2ª Sessão Ordinária eletrônica (22/2 a 1º/3/2021), da 2ª Sessão Ordinária (2/3/2021), 
da 3ª Sessão Ordinária eletrônica (8 a 15/3/2021) e da 4ª Sessão Ordinária eletrônica (15 a 22.3.2021). 
PROCESSOS DISCIPLINARES 
2) Processo nº : 1.00.002.000119/2016-82  

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

3) Processo nº : 1.00.001.000035/2017-30  
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Exceção de impedimento. PGEA-CMPF n°1.00.002.000119/2016-82. 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

4) Processo nº : 1.00.002.000001/2018-16 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

5) Processo nº : 1.00.002.000001/2020-31 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. José Elaeres Marques Teixeira 

6) Processo nº : 1.00.002.000005/2020-19 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

7) Processo nº : 1.00.002.000045/2020-61 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

8) Processo nº : 1.00.002.000075/2020-77 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
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Relator(a) : Cons. José Elaeres Marques Teixeira 
 

PROCESSOS COM VISTA 
Pedido de vista na 2ª Sessão Extraordinária (1º.3.2019) 
9) Processo nº : 1.00.001.000019/2019-17 

Interessado(a) : Ministério Público Federal  
Assunto : Diretrizes para a readequação dos critérios determinantes da retribuição por acumulação de ofícios de que trata a Lei 

13.024/2014. Gratificação por Exercício Cumulativo de Ofícios – GECO. Regulamentação. Anteprojeto de Resolução 
CSMPF nº 116. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada (sucessor do Dr. Hindemburgo Chateaubriand Filho) 
Vista : Cons. Vice-Procurador-Geral da República 

Pedido de vista na 9ª Sessão Ordinária (5.11.2019) 
10) Processo nº : 1.00.001.000236/2019-07 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Município de Guarulhos/Mogi 
Assunto : a) Resolução CSMPF nº 177, que regulamenta o limite de desoneração de ofícios nas diversas unidades do MPF em 

relação ao número total de ofícios permanentes. Não observância do limite máximo de desonerações e afastamentos 
na Procuradoria da República em Guarulhos/Mogi-SP, nos termos previstos no art. 2º da Resolução. Representação. 
b) Permanência, com desoneração de atribuições, do Procurador da República Alexandre Jabur na Força-Tarefa Lava 
Jato no Paraná. Exceção amparada em expressa previsão da própria norma administrativa. Integrante de Força-tarefa 
anteriormente constituída. Referendar. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos  
Vista : Presidente Augusto Aras 

Pedido de vista na 1ª Sessão Ordinária (4.2.2020) 
11) Processo nº : 1.00.001.000095/2019-14  

Interessado(a) : Dr. Ailton Benedito de Souza  
Assunto : Recurso em face da decisão do Conselho Superior do MPF, na 6ª Sessão Ordinária de 2019, que não conheceu do 

pedido de indicação do Procurador da República Ailton Benedito de Souza, tal como formulada pelo Poder Executivo, 
por contrariar a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público Federal, fincada no art. 127, §2º, CF. 

Origem : Goiás 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino (voto vencedor da decisão na 6ª Sessão Ordinária de 2019) 
Vista : Presidente Augusto Aras 

Pedidos de vista na 6ª Sessão Ordinária (1º.9.2020) 
12) Processo nº : 1.00.001.000105/2017-50 

Interessado(a) : 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Coordenações Regionais Ambientais e ofícios especializados de atuação concentrada em polos. Regulamentação. 

Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 101. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos  
Vista : Cons. Nicolao Dino Neto 

 
13) Processo nº : 1.00.000.025320/2018-54 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Dourados/MS 
Assunto : Criação da Procuradoria da República especializada em conflito coletivo pela posse da terra rural e defesa da função 

social da propriedade, nos termos da Recomendação CNMP nº 63, de 26 de janeiro de 2018. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 
Vista : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

Pedido de vista na 5ª Sessão Extraordinária (30.11.2020) 
14) Processo nº : 1.00.001.000119/2020-79 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Processo de desinstalação física de unidades do Ministério Público Federal de modo a preservar os princípios da 

antiguidade, economicidade e inamovibilidade. Regulamentação. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 
Vista : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

PROCESSOS REMANESCENTES  
Incluídos na pauta da 8ª Sessão Ordinária (1º.10.2019) 
15) Processo nº : 1.00.001.000238/2017-26 

Interessado(a) : Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 
Assunto : Recomendação do Corregedor do CNMP. Relatório Conclusivo de Inspeção/Correição na Escola Superior do 

Ministério Público da União n° 346/2016-83, itens 10.3 e 10.4. Preservação das competências da Corregedoria do 
MPF, notadamente quanto à imprescindibilidade de sua participação na definição e execução do curso de ingresso e 
vitaliciamente de novos membros, compreendido como etapa do estágio probatório que cabe ao órgão correcional 
acompanhar. 

Origem : Distrito Federal 
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Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 
16) Processo nº : 1.00.001.000203/2019-59 

Interessado(a) : Dr. Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros  
Assunto : Autorização para desempenho das funções por meio de teletrabalho, em Goiânia/GO, com atendimento integral a todos 

os atos relacionados aos feitos judiciais e extrajudiciais sob sua atribuição, comparecendo à sede da unidade de lotação 
em semanas alternadas, ocasião em que serão concentrados os atendimentos ao público, reuniões e inquirições, sem 
prejuízo do seu comparecimento a todas as audiências Subseções Judiciárias de Rio Verde e Jataí para as quais estiver 
designado e com manutenção de residência na cidade de Rio Verde/GO. 

Origem : Goiás 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino 

 
Incluído na pauta da 10ª Sessão Ordinária (3.12.2019) 
17) Processo nº : 1.00.001.000258/2019-69 

Interessado(a) : Dra. Luciane Goulart de Oliveira 
Assunto : Autorização para desempenho das funções por meio de teletrabalho, em Porto Alegre/RS, com atendimento integral a 

todos os atos relacionados aos feitos judiciais e extrajudiciais sob sua atribuição, comparecendo à sede da unidade de 
lotação em uma semana por mês e com manutenção de residência na cidade de Erechim/RS, a partir de 7.1.2020. 
Referendar. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

Incluídos na pauta da 2ª Sessão Ordinária (3.3.2020) 
18) Processo nº : 1.00.001.000024/2019-11 

Interessado(a) : Ouvidoria do MPF 
Assunto : Regimento Interno da Ouvidoria do Ministério Público Federal. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

19) Processo nº : 1.00.001.000288/2019-75 

Interessado(a) : Dra. Cristina Schwansee Romanó 
Assunto : a) Afastamento para integrar na condição de especialista, sem prejuízo de suas atribuições ordinárias na Procuradoria 

Regional da República da 2ª Região, a Comissão de Avaliação do Tribunal Internacional Permanente, no período de 
janeiro a setembro de 2020, ressalvado o período disposto no item “b”; 
b) Afastamento do país para prestar serviços à Comissão de Avaliação do Tribunal Internacional Permanente, em Haia 
- Holanda, no período de fevereiro a março de 2020. Referendar. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. José Elaeres Marques Teixeira 

Incluído na pauta da 1ª Sessão Extraordinária (22.4.2020) 
20) Processo nº : 1.00.001.000080/2019-56 

Interessado(a) : Dr. Carlos Bruno Ferreira da Silva 
Assunto : Afastamento. Impugnação ao afastamento autorizado por meio da Portaria PGR/MPF nº 402/2019. Remoção. 

Referendar. 
Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

 
Incluído na pauta da 6ª Sessão Ordinária (4.8.2020) 
21) Processo nº : 1.00.000.021718/2018-11 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Distrito Federal 
Assunto : a) Designação da Subprocuradora-Geral da República Samantha Chantal Dobrowolski para integrar a Força-Tarefa 

Greenfield, na condição de futura coordenadora do mencionado grupo de atuação conjunta, sem desoneração de suas 
atividades ordinárias. 
b) Autorização de exercício presencial, em Brasília, dos Procuradores da República Leandro Musa de Almeida e Sara 
Moreira de Souza Leite para atribuições relativas à FT Greenfield, com acumulação remota das atividades relacionadas 
aos ofícios de origem e dispensa das atividades presenciais a estes vinculadas, assegurada a participação destes em 
audiências e demais atos relativos aos seus ofícios por videoconferência, com a dispensa das atividades essencialmente 
presenciais, até 31.12.2020. Referendar. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

Incluídos na pauta da 7ª Sessão Ordinária (1º.9.2020) 
22) Processo nº : 1.00.000.002298/2019-55 

Interessado(a) : Dra. Ilia Freire Fernandes Borges Barbosa 
Assunto : Requer, nos termos do art. 98 da Lei Nº 8.112/90: a) distribuição reduzida pelo prazo de 02 (dois) anos; b) alteração 

da diminuição do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos expedientes distribuídos ao 20º Ofício, incluindo 
processos judiciais e procedimentos extrajudiciais, Notícias de Fato e comunicações iniciais encaminhadas ao 
Ministério Público, para o 19º Ofício, em razão de alteração da lotação.  

Origem : Ceará 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

23) Processo nº : 1.00.001.000273/2019-15 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Espírito Santo 
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Assunto : a) Implantação do 2º Ofício da PRM Colatina/ES; ou 
b) Instituição de itinerância permanente ou substituição remota permanente. 

Origem : Espírito Santo 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

24) Processo nº : 1.00.001.000069/2020-20 

Interessado(a) : Dr. Nicolao Dino Neto 
Assunto : Estabelece prazos em pedidos de vista e a sistemática de continuação das votações no Colegiado. Alteração do art. 65 

da Resolução CSMPF nº 168/2016 (Regimento Interno do Conselho Superior do MPF). Anteprojeto CSMPF nº 127. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

 
Incluídos na pauta da 8ª Sessão Ordinária (6.10.2020) 
25) Processo nº : 1.00.001.000207/2013-41 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Alteração das Resoluções CSMPF n°s 87 e 121, que regulamentam a instauração e tramitação do Inquérito Civil no 

âmbito do Ministério Público Federal. Processos n°s 1.00.001.000059/2017-99 e 1.00.001.000233/2017-01. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

26) Processo nº : 1.00.000.018819/2018-13 

Interessado(a) : 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Indicação de representantes do Ministério Público Federal para compor o Grupo de Apoio sobre Lavagem de Dinheiro 

e Crimes Fiscais e Investigação. Prorrogação. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

27) Processo nº : 1.00.001.000017/2019-10 

Interessado(a) : Dra. Maria Beatriz Ribeiro Gonçalves 
Assunto : Teletrabalho. Relatório de produtividade. 
Origem : Pernambuco 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

28) Processo nº : 1.00.001.000082/2020-89 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Barra do Garça/MT 
Assunto : Representação. Preservação do procurador natural. Violação da Resolução CSMPF/RSU n° 21, de 4 de dezembro de 

2018. 
Origem : Mato Grosso 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

29) Processo nº : 1.00.001.000092/2020-14 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Criação de Comissão para acompanhamento da execução orçamentária-financeira do Ministério Público Federal. 

Proposta Orçamentaria do Ministério Público Federal referente ao exercício de 2021. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

30) Processo nº : 1.00.001.000131/2020-83 

Interessado(a) : Dr. André Lopes Lasmar 
Assunto : Afastamento para servir em organismo internacional com o qual o Brasil coopera (Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crime - UNODC), sem ônus para o Ministério Público Federal, no período de 16.9 a 31.12.2020. Referendar. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

 
Incluídos na pauta da 9ª Sessão Ordinária (6.11.2020) 
31) Processo nº : 1.00.000.018977/2018-65 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Paraná 
Assunto : Prorrogação da Força-Tarefa Lava Jato no Paraná. 
Origem : Paraná 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

32) Processo nº : 1.22.000.005549/2018-13 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Minas Gerais 
Assunto : Desinstalação temporária da PRM Paracatu com redistribuição do ofício único para PRM de Uberlândia e desinstalação 

temporária da PRM Viçosa com redistribuição do ofício único para a PRM Juiz de Fora, pelo prazo de 1 (um) ano. 
Prorrogação. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

33) Processo nº : 1.00.001.000253/2019-36 

Interessado(a) : Dr. Eduardo Santos de Oliveira Benones 
Assunto : Prorrogação, enquanto perdurar a condição de calamidade pública em virtude da COVID-19, da autorização para 

desempenho das funções por meio de teletrabalho, concedida pela portaria PGR/MPF nº 1229/2019. 
Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino 
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34) Processo nº : 1.00.001.000132/2020-28 

Interessado(a) : Dr. José Elaeres Marques Teixeira 
Assunto : Regulamenta a constituição e o funcionamento de forças-tarefas no âmbito do Ministério Público Federal. Anteprojeto 

CSMPF nº 131. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

35) Processo nº : 1.00.001.000134/2020-17 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Promoção ao cargo de Procurador Regional da República. Vagas: 2 vagas (PRR1ª), critérios de merecimento e 

antiguidade, respectivamente. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

36) Processo nº : 1.14.000.000333/2020-40 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Bom Jesus da Lapa/BA 
Assunto : Ciência das providências adotadas em relação à redistribuição temporária do Ofício Único da Procuradoria da 

República em Bom Jesus da Lapa/BA para a Procuradoria da República em Barreiras/BA. 
Origem : Bahia 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

 
Incluídos na pauta da 10ª Sessão Ordinária (1º.12.2020) 
37) Processo nº : 1.00.000.006483/2018-38 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Rio Grande/RS  
Assunto : Provimento da vaga do 3° Ofício da Procuradoria da República em Rio Grande/RS. Criação de itinerância permanente 

no 3° Ofício da Procuradoria da República em Rio Grande/RS. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

38) 
Processo nº : 1.25.000.001977/2019-38 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Londrina/PR 
Assunto : 

Redistribuição temporária do ofício único da PRM Jacarezinho para a PRM Londrina/PR. Prorrogação. Referendar. 
Origem : Paraná 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

39) 
Processo nº : 1.00.000.019288/2020-92 

Interessado(a) : Conselho Nacional do Ministério Público 
Assunto : Designação da Procuradora da República Cristina Nascimento de Melo para participar da Correição Extraordinária do 

CNMP no Ministério Público do Estado de Roraima, no período de 17 a 19 de novembro de 2020. 
Origem : 

Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Elaeres Marques Teixeira 

40) 
Processo nº : 1.00.001.000145/2020-05 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Análise da lista de antiguidade publicada no Diário Oficial da União - DOU em24/9/2020, por meio da Resolução nº 

209, de 22 de setembro de 2020. Lista de antiguidade - 31/12/2019. Renúncia à promoção na carreira. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

41) 
Processo nº : 1.00.001.000147/2020-96 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Amazonas 
Assunto : Autorização para: 

a) os Procuradores Regionais da República Lauro Pinto Cardoso Neto, Felício de Araujo Pontes Junior e Francisco 
Guilherme Vollstedt Bastos atuarem em conjunto com o Procurador da República Fernando Merloto Soave nos IC nº 
1.13.000.000145/2020-59; IC nº 1.13.000.002900/2020-30; IC nº 1.13.000.000083/2016-07; IPL nº 1016203-
57.2020.4.01.3200; IPL nº 1013270-14.2020.4.01.3200; Representação nº 1015302-89.2020.4.01.3200; 
Representação nº 1015298-52.2020.4.01.3200; HC nº 1013520-47.2020.4.01.3200; Tutela Antecipada nº 1013521-
32.2020.4.01.3200; Tutela Antecipada nº 1013591-49.2020.4.01.3200 e eventuais feitos conexos. 
b) os Procuradores da República Fernando Merloto Soave, Gustavo Torres Soares, Julio Jose Araujo Junior, Marco 
Antonio Delfino de Almeida, Rafael da Silva Rocha e Ricardo Pael Ardenghi e as Procuradoras da República Ana 
Carolina Haliuc Bragança e Julia Rossi de Carvalho Sponchiado, para atuarem, pelo prazo de 1 (um) ano, em conjunto 
com o Procurador Regional da República Lauro Pinto Cardoso Neto, no Procedimento Investigatório Criminal nº 
1.13.000.002876/2020-39. 
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Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Elaeres Marques Teixeira 

Incluídos na pauta da 1ª Sessão Ordinária (2.2.2021) 
42) 

Processo nº : 1.00.001.000212/2018-69 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Altera a Resolução CSMPF nº 210, de 30.6.2020, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público Federal, notícia 

de fato criminal, o procedimento investigatório criminal e os atos deles decorrentes no exercício da titularidade da ação 
penal. Resoluções CNMP n°s 174 e 181. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

43) 
Processo nº : 1.00.001.000219/2018-81 

Interessado(a) : Dr. Marcelo José da Silva 
Assunto : Autorização para realizar suas funções mediante teletrabalho. Perícia médica. Prorrogação. 
Origem : Mato Grosso do Sul 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

44) 
Processo nº : 1.00.001.000274/2019-51 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Minas Gerais 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Juiz de Fora/MG. Resolução MPF/PRM 

JUIZ DE FORA nº 1/2019. Resolução MPF/PRM JUIZ DE FORA nº 1/2021 e Portaria PRM-Ipatinga nº 1/2021. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

45) 
Processo nº : 1.00.000.001311/2020-92 

Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 1ª Região 
Assunto : Autorização para os Procuradores Regionais da República Bruno Caiado de Acioli, Gustavo Pessanha Velloso, José 

Alfredo de Paula Silva, Marcelo Antônio Ceará Serra Azul e Raquel Branquinho Pimenta Mamede Nascimento, 
lotados na PRR 1ª Região, atuarem no feito à ser desmembrado do Processo nº 0045948.04.2017.4.01.0000/SP. 
Atuação conjunta PRR1ª REGIÃO (AC-080). 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

46) 
Processo nº : 1.00.001.000117/2020-80 

Interessado(a) : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
Assunto : Regulamenta a instituição de grupos de apoio no âmbito das Câmaras de Coordenação e Revisão e da Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão, com o objetivo de auxiliar membros do Ministério Público Federal. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

 
47) 

Processo nº 
: 

1.00.001.000176/2020-58 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Bragança Paulista/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Bragança Paulista/SP. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM-BRAGANÇA PAULISTA/SP nº 1/2020. 
Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

48) 
Processo nº 

: 
1.00.001.000180/2020-16 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Ceará-Mirim/RN 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Ceará-Mirim/RN. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio Grande do Norte 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

49) 
Processo nº : 1.00.001.000182/2020-13 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Taubaté/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Taubaté/SP. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM-TBT nº 2/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
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50) 
Processo nº : 1.00.001.000001/2021-21 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Caicó/RN 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Caicó/RN. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria MPF/PRRN/PRM - Caicó nº 2, de 23/12/2020. Portaria 
PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio Grande do Norte 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

51) 
Processo nº : 1.00.001.000002/2021-76 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Barretos/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Barretos/SP. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 2, de 27/12/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

52) 
Processo nº : 1.00.001.000006/2021-54 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Piauí 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Piauí e PRM's vinculadas. Estabelece 

Regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PR/PI nº 156/2020. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Piauí 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

53) 
Processo nº : 1.00.001.000012/2021-10 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Eunápolis/BA 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Eunápolis/BA. Estabelece Regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 2/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Bahia 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

54) 
Processo nº : 1.00.001.000015/2021-45 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Janaúba/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Janaúba/MG. Estabelece Regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

55) 
Processo nº : 1.00.001.000017/2021-34 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Ipatinga/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Ipatinga/MG. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM-Ipatinga nº 1/2020. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

56) 
Processo nº : 1.00.001.000021/2021-01 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Guanambi/BA 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Guanambi/BA. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 20/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Bahia 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

57) 
Processo nº : 1.00.001.000022/2021-47 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Guaratinguetá/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Guaratinguetá/SP. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 6/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

58) 
Processo nº : 1.00.001.000027/2021-70 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Campo Formoso/BA 
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Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Campo Formoso/BA. Estabelece regras 
para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria 6/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Bahia 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

59) 
Processo nº : 1.00.001.000034/2021-71 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Ituiutaba/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Ituiutaba/MG. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM/IUA nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

60) 
Processo nº : 1.00.001.000044/2021-15  
Interessado(a) : Procuradoria da República em Macaé/RJ 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Macaé/RJ. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

61) 
Processo nº : 1.00.001.000047/2021-41 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Santa Catarina 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Santa Catarina. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Santa Catarina 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

62) 
Processo nº : 1.00.001.000058/2021-21 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Passos/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Passos/MG. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM-PASSOS/MG nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

63) 
Processo nº : 1.00.001.000079/2021-46 
Interessado(a) : Procuradoria da República em Governador Valadares/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Governador Valadares/MG Estabelece 

regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM-Governador Valadares nº 1/2021. 
Portaria PGR / MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

64) 
Processo nº : 1.29.016.000001/2021-44 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Cruz Alta/RS 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Cruz Alta/RS. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

Incluídos na pauta da 2ª Sessão Ordinária (2.3.2021) 
65) 

Processo nº : 1.00.000.024996/2018-21 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Vagas prioritárias. Realocação do Ofício distribuído, temporariamente, para a PR/CE para cumprimento de decisão 

judicial proferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela nos autos da Ação Cível nº 0811876-98.2016.4.05.8400 
que determinou a lotação provisória da Procuradora da República Ilia Freire Fernandes Borges Barbosa na PR/CE. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

66) 
Processo nº : 1.00.000.025136/2018-12 

Interessado(a) : Consultoria Jurídica/SG 
Assunto : Cotas étnicas para indígenas no concurso para ingresso na carreira. Regulamentação. 
Origem : Distrito Federal 
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Relator(a) : Cons. Alcides Martins 
67) 

Processo nº : 1.00.001.000042/2018-12 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Marília/Tupã/Lins-SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Marília/Tupã/Lins-SP. Portaria 

Conjunta PRM-MII-SP nº 3/2020. Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria 
PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

68) 
Processo nº : 1.00.001.000068/2018-61 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Osasco/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Osasco/SP. Portaria nº 1/2020. 

Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

69) 
Processo nº : 1.00.001.000083/2018-17 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Ribeirão Preto/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Ribeirão Preto/SP. Portaria Conjunta 

PRM/R.PRETO/SP nº 1/2021. Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria 
PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

70) 
Processo nº : 1.25.000.005191/2018-17 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Prorrogação do prazo de desinstalação temporária da PRM Paranaguá/PR. Referendar. 
Origem : Paraná 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

 
71) 

Processo nº : 1.00.001.000022/2019-22 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Três Lagoas/MS 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Três Lagoas/MS. Portaria Conjunta nº 

2/2021, altera a Portaria Conjunta nº 1/2017. Resolução CSMPF nº 104/2010. 
Origem : Mato Grosso do Sul 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

72) 
Processo nº : 1.00.001.000186/2019-50 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Sinop/MT 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Sinop/MT. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria Conjunta nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Mato Grosso 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

73) 
Processo nº : 1.00.001.000241/2019-10 

Interessado(a) : Procuradoria da República na Paraíba 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República na Paraíba. Altera a Portaria PR/PB 

213/2016, dispondo sobre a organização e atribuições dos Ofícios Especiais da Procuradoria Regional dos Direitos do 
Cidadão e Procuradorias dos Direitos do Cidadão nas Procuradorias da República nos Municípios. Portaria nº 7/2021. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Paraíba 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

74) 
Processo nº : 1.00.001.000263/2019-71 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Jales/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Jales/SP. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Ordem de Serviço nº 2/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

75) 
Processo nº : 1.33.000.002840/2019-29 

Interessado(a) : Procuradorias da República em Santa Catarina. 
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Assunto : Repartição das atribuições entre os membros das Procuradorias da República em Santa Catarina, em Caçador, em 
Joaçaba, em Rio do Sul e no Polo de Itajaí/Brusque. Proposta de alteração da Portaria PR/SC nº 770/2018. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Santa Catarina 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

76) 
Processo nº : 1.00.000.007645/2020-70 

Interessado(a) : Ministério Público Federal  
Assunto : Criação de unidades ou reorganização territorial de atribuições nos Municípios paulistas de Bauru, Avaré e Botucatu, 

sob o ângulo do art. 11 do Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

77) 
Processo nº : 1.00.001.000033/2020-46 
Interessado(a) : Dr. Edmilson da Costa Barreiros Júnior 
Assunto : Afastamento para frequentar curso de Mestrado em Direito, da Universidade Católica de Brasília - UCB, nos períodos 

de 11 e 13.3, 8 e 10.4, 13 e 15.5 e 10 e 12.6.2021. Renovação. 
Origem : Amazonas 
Relator(a) : Cons. José Elaeres Marques Teixeira 

78) 
Processo nº : 1.00.001.000160/2020-45 

Interessado(a) : 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Indicação de representante do Ministério Público Federal para acompanhar as reuniões da Comissão Nacional para 

Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE. Indicada: Dra. Adriana Scordamaglia Fernandes 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

79) 
Processo nº : 1.00.001.000177/2020-01 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Registro/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Registro/SP. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria Registro/SP nº 12/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

80) 
Processo nº : 1.00.001.000181/2020-61 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Lajeado/RS 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Lajeado/RS. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

81) 
Processo nº : 1.00.001.000183/2020-50 

Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 2ª Região 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria Regional da República da 2ª Região. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRR2-ADM nº 238, de 22/12/2020. Portaria PRR2-
ADM nº 432/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

82) 
Processo nº : 1.00.001.000184/2020-02 

Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 4ª Região 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRR4 nº 189, de 22/12/2020. Portaria PGR/MPF 
nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

 
83) 

Processo nº : 1.36.001.000348/2020-31 
Interessado(a) : Procuradoria da República em Araguaína/TO 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Araguaína/TO. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM-AGA nº 1/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Tocantins 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 
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84) 
Processo nº : 1.00.001.000004/2021-65 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Rio de Janeiro 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRRJ nº 931/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

85) 
Processo nº : 1.00.001.000005/2021-18 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Ceará 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Ceará e PRM's vinculadas. Estabelece 

regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria GAB/CHEFIA nº 639/2020. Portaria 
PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Ceará 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

86) 
Processo nº : 1.00.001.000007/2021-07 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Bagé/RS 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Bagé/RS. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM-BAG nº 1/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

87) 
Processo nº : 1.00.001.000009/2021-98 
Interessado(a) : Procuradoria da República em Feira de Santana/BA 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Feira de Santana/BA. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM-FSA nº 5/2020. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Bahia 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

88) 
Processo nº : 1.00.001.000010/2021-12 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Ilhéus/Itabuna/BA 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Ilhéus/Itabuna/BA. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 5/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Bahia 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

89) 
Processo nº : 1.00.001.000013/2021-56 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Manhuaçu/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Manhuaçu/MG. Estabelece Regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria Conjunta MPF/MNC/MG nº 3/2020. Portaria PGR/MPF 
nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

90) 
Processo nº : 1.00.001.000020/2021-58 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Pará 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Pará. Estabelece regras para distribuição 

dos ofícios especiais e de administração. Portarias PR/PA nºs 3 e 8/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Pará 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

91) 
Processo nº : 1.00.001.000026/2021-25 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Nova Friburgo/RJ 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Município de Nova Friburgo. Estabelece 

regras para o exercício do ofício Especial do Procurador dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no 
Município de Nova Friburgo. Resolução PRM/NF nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 
104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

92) 
Processo nº : 1.00.001.000029/2021-69 
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Interessado(a) : Procuradoria da República na Bahia 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República na 

Bahia. Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 344/2020. Portaria 
PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Bahia 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

93) 
Processo nº : 1.00.001.000031/2021-38 

Interessado(a) : Procuradoria da República na Paraíba 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República na Paraíba. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração Portaria PR-PB nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Paraíba 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

 
94) 

Processo nº : 1.00.001.000032/2021-82 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Itaperuna/RJ 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Itaperuna/RJ. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 2/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

95) 
Processo nº : 1.00.001.000036/2021-61 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Cáceres/MT 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Cáceres/MT. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Mato Grosso 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

96) 
Processo nº : 1.00.001.000037/2021-13 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Pernambuco 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Pernambuco e PRM's vinculadas. 

Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Retificação da Portaria MPF/PRPE/ 
C.Adm. nº 12/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Pernambuco 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

97) 
Processo nº : 1.00.001.000038/2021-50 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Sorocaba/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Sorocaba/SP. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

98) 
Processo nº : 1.00.001.000043/2021-62 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Mato Grosso 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Mato Grosso e PRM’s vinculadas. 

Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PR/MT nº 12/2021, altera a 
Portaria PR/MT nº 5/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Mato Grosso 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

 
99) 

Processo nº : 1.00.001.000044/2021-15 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Macaé/RJ 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Macaé/RJ. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

100) 
Processo nº : 1.00.001.000045/2021-51 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Paracatu-Unaí/MG 
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Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Paracatu/Unaí/MG. Estabelece regras 
para distribuição dos ofícios especiais de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

101) 
Processo nº : 1.00.001.000046/2021-04 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Montes Claros/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Montes Claros/MG. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria Conjunta nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

102) 
Processo nº : 1.00.001.000048/2021-95 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Uberlândia/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Uberlândia/MG. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM/UDI nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

103) 
Processo nº : 1.00.001.000051/2021-17 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Roraima 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Roraima. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PR/RR nº 8/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010.  

Origem : Roraima 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

104) 
Processo nº : 1.00.001.000052/2021-53 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Itapeva/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Itapeva/SP. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM-ITAPEVA/SP nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

105) 
Processo nº : 1.00.001.000053/2021-06 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Minas Gerais 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Minas Gerais. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nºs 8 e 9/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

106) 
Processo nº : 1.00.001.000054/2021-42 

Interessado(a) : Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia/RJ 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia/RJ. Estabelece 

regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

107) 
Processo nº : 1.00.001.000055/2021-97 

Interessado(a) : Procuradoria da República em São José dos Campos/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em São José dos Campos/SP. Estabelece 

regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria Conjunta nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010.  

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

108) 
Processo nº : 1.00.001.000061/2021-44 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Patos de Minas /MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Patos de Minas/MG. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 
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Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

109) 
Processo nº : 1.00.001.000062/2021-99 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Rio Grande do Sul 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e PRM's vinculadas. 

Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRRS nº 888/2020. Portaria 
PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010.  

Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

110) 
Processo nº : 1.00.001.000065/2021-22 

Interessado(a) : :Procuradoria da República em Alagoas 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Alagoas. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PR/AL nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Alagoas 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

111) 
Processo nº : 1.00.001.000068/2021-66 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Paraná 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Paraná e PRM’s vinculadas. Estabelece 

regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 716/2020. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Paraná 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

112) 
Processo nº : 1.00.001.000069/2021-19 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Varginha/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Varginha/MG. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

113) 
Processo nº : 1.00.001.000073/2021-79 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Goiás 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República Goiás e PRMs vinculadas. Regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PR/GO nº 18/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Goiás 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

114) 
Processo nº : 1.00.001.000074/2021-13 
Interessado(a) : Procuradoria da República no Distrito Federal 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Distrito Federal. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 13/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

115) 
Processo nº : 1.00.001.000075/2021-68 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Piracicaba/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Piracicaba/SP. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria Conjunta nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010.  

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

116) 
Processo nº : 1.00.001.000076/2021-11 

Interessado(a) : Procuradoria da República em São Mateus/ES 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em São Mateus/ES. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM/SAM/ES nº 2/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Espírito Santo 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
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117) 
Processo nº : 1.00.001.000078/2021-00 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Santos/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Santos/SP. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

118) 
Processo nº : 1.00.001.000088/2021-37 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Arapiraca/AL 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Arapiraca/AL. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria Conjunta nº 1/2021, que altera a Portaria Conjunta nº 
1/2017. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Alagoas 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

119) 
Processo nº : 1.00.001.000091/2021-51 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Angra dos Reis/RJ 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Angra dos Reis/RJ. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Portaria 
PGR/MPU nº 42/2021. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

120) 
Processo nº : 1.00.001.000093/2021-40 

Interessado(a) : Conselho Nacional do Ministério Público e Marco Aurelio Tabosa Brasileiro 
Assunto : Recurso em face da Decisão nº115/2020-ER, que determinou o arquivamento da manifestação ÚNICO - 

PROTOCOLO ELETRÔNICO – PGR-00261992/2020. Reclamação Disciplinar nº 1.00458/2020-10. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

121) 
Processo nº : 1.00.001.000094/2021-94 

Interessado(a) : Nicolau Emanoel Marques Martins Junior 
Assunto : Recurso em face das Decisões CMPF nºs 41/2020-ER e 153/2020-ER, bem como dos Despacho nºs 2048/2020-

ER/CMPF e 189/2020-ER, da Senhora Corregedora-Geral do MPF, que determinou o arquivamento das manifestações 
nºs 20200187537, 20200187663, 20200187659, 20200184380 e 20210005236. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

 
PROCESSOS INCLUÍDOS NESTA SESSÃO 
122) 

Processo nº : 1.00.001.000218/2018-36 

Interessado(a) : Dr. Thales Messias Pires Cardoso 
Assunto : Afastamento do país. Relatório de atividades. Histórico Escolar. Trabalho de Conclusão de Curso. Certidão de 

Conclusão do Curso. Menção Obtida. Informação de envio de exemplar digital da dissertação à Biblioteca Digital da 
Procuradoria-Geral da República.  

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

123) 
Processo nº : 1.00.001.000208/2019-81 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Altera a Resolução CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009, que dispõe sobre o Regimento Interno da Corregedoria 

do Ministério Público Federal. Redação final do anteprojeto de Resolução do CNMP que trata da transação disciplinar 
não âmbito do Ministério Público, como alternativa ao processo ou à sanção disciplinar nos casos de infrações 
disciplinares de menor potencial ofensivo. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

124) 
Processo nº : 1.00.001.000261/2019-82 

Interessado(a) : Procuradoria da República em São José do Rio Preto/SP. 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em São José do Rio Preto/SP. Estabelece 

regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Resolução1/2019. Portaria nº 1/2021. Portaria 
PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/ 2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=108034914&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=108170680&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=108337342&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=108406590&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=108407693&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=88831829&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=97256510&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=98596782&force=true


DMPF-e Nº 58/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 26 de março de 2021 Publicação: segunda-feira, 29 de março de 2021 16 
 

 
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. 

 

125) 
Processo nº : 1.00.000.005525/2020-38 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Impactos orçamentários em razão de conversão em pecúnia de folgas compensatórias. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Elaeres Marques Teixeira 

126) 
Processo nº : 1.00.001.000018/2020-06 

Interessado(a) : Dr. Hilton Araújo de Melo, Dr. Leandro Musa de Almeida e Dra. Melina Toster Haber. 
Assunto : Afastamento para participar do curso Columbia Law School Global Law and Business Seminar, em Nova Iorque/EUA, 

no período de 25 a 30.7.2021. Pedido de desistência formulado pelo Procurador da República Leandro Musa de 
Almeida. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

127) 
Processo nº : 1.00.001.000021/2020-11 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Rio Grande do Sul/RS 
Assunto : Escala de audiências decorrentes da regionalização da Procuradoria da República em Erechim/RS. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

128) 
Processo nº : 1.00.001.000028/2020-33 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Ribeirão Preto/SP 
Assunto : Repartição das atribuições. Regras de distribuição dos feitos judiciais e extrajudiciais em caso de afastamentos que 

ensejam substituição de ofício, artigo 27 do Ato Conjunto CASMPU 1/2014. Portaria Conjunta nº 1/2018. Portaria 
Conjunta nº 1/2019.Resolução CSMPF nº 104 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

129) 
Processo nº : 1.00.001.000038/2020-79 

Interessado(a) : Dr. Mário Alves Medeiros 
Assunto : Afastamento. Diploma e Certificado de conclusão do curso. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

130) 
Processo nº : 1.00.001.000106/2020-08 

Interessado(a) : Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos 
Assunto : Afastamento parcial, com exercício da função mediante teletrabalho, para frequentar o curso de mestrado em Direito 

Internacional percurso Direito Transnacional, da Faculdade de Direito, Ciência Política e Gestão da Universidade de 
Estrasburgo, no período de13.9.2020 a 8.7.2022. Relatório de atividades. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

131) 
Processo nº : 1.00.001.000121/2020-48 

Interessado(a) : Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 
Assunto : Indicação de representante do Ministério Público Federal para a Comissão Permanente de Defesa da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso - COPEDPDI. Indicado: Dr. Raphael Otávio Buenos Santos (Em substituição à Procuradora da 
República Clarisier Azevedo Cavalcante de Morais). 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

132) 
Processo nº : 1.00.001.000128/2020-60 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Amapá 
Assunto : Indicação de representante do Ministério Público Federal para o Conselho Penitenciário do Amapá. 

Indicada: Dra. Isadora Chaves Carvalho (suplente – em substituição da Procuradora República Thereza Luiza 
Fontenelli Costa Maia). 

Origem : Amapá 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

133) 
Processo nº : 1.00.001.000156/2020-87 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Alteração da Resolução nº 188/2018, com a redação dada pela Resolução nº 202/2020, que regulamenta a convocação 

de Procurador Regional da República para substituição de Subprocurador-Geral da República, em casos de afastamento 
ou vacância. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
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134) 
Processo nº : 1.00.001.000165/2020-78 

Interessado(a) : Dr. Rafael Ribeiro Rayol 
Assunto : Afastamento parcial, com o exercício da função mediante teletrabalho, para frequentar curso de Mestrado de Direito 

Constitucional na Universidade de Fortaleza, por 24 meses, prorrogáveis caso haja necessidade, a partir do início das 
aulas, previsto para fevereiro de 2021. Referendar. 

Origem : Ceará 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

135) 
Processo nº : 1.00.000.003459/2021-42 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal, apurada em 31.12.2020 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

136) 
Processo nº : 1.00.001.000032/2021-82 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Itaperuna/RJ 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Itaperuna/RJ. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 2/2021, revoga a Portaria 1/2021. Portaria PGR/MPF 
nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

137) 
Processo nº : 1.00.001.000040/2021-29 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Pouso Alegre/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Pouso Alegre/MG. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

138) 
Processo nº : 1.00.001.000059/2021-75 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Uberaba/MG 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Uberaba/MG. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

139) 
Processo nº : 1.00.001.000060/2021-08 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Jundiaí/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Jundiaí/SP. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução 
CSMPF nº 104/2010. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

 
140) 

Processo nº : 1.00.001.000066/2021-77 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Acre 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no Acre e PRM vinculada. Estabelece 

regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PR/AC nº 4/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Acre 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

141) 
Processo nº : 1.00.001.000067/2021-11 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul e PRM's 

vinculadas. Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PR/MS nº 7/2021. 
Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Mato Grosso do Sul 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

142) 
Processo nº : 1.00.001.000082/2021-60 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Cachoeiro de Itapemirim/ES 
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Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Cachoeiro de Itapemirim. Estabelece 
regras para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Espírito Santo 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

143) 
Processo nº : 1.00.001.000084/2021-59 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Juazeiro do Norte/CE 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Juazeiro do Norte/CE. Estabelece regras 

para distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

Origem : Ceará 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

144) 
Processo nº : 1.00.001.000085/2021-01 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Sobral/CE 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Sobral/CE. Estabelece regras para 

distribuição dos ofícios especiais e de administração. Portaria PRM/SOB/CE nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPFnº104/2010.  

Origem : Ceará 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

145) 
Processo nº : 1.00.001.000090/2021-14 

Interessado(a) : Dr. Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior 
Assunto : Afastamento para elaborar tese de doutorado do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal de 

Pernambuco (PPGD/UFPE), em Recife/PE, no período de 19.4 a 18.7.2021. 
Origem : Pernambuco 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

 
146) 

Processo nº : 1.00.001.000095/2021-39 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Niterói/RJ 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em Niterói/RJ. Estabelece regras para 

distribuição do ofício especial de Procurador dos Direitos do Cidadão. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Portaria PGR/MPU nº 42/2021. Resolução CSMPF nº104/2010. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

147) 
Processo nº : 1.00.001.000096/2021-83 

Interessado(a) : Dr. Marco Antônio Ghannage Barbosa 
Assunto : Afastamento para elaborar de dissertação de mestrado em direito penal econômico, programa de pós-graduação stricto 

sensu da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo (FGV/SP), no período de 29.3 a 27.5.2021. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. José Bonifácio Borges de Andrada 

148) 
Processo nº : 1.00.001.000097/2021-28 

Interessado(a) : Dr. Robson Martins 
Assunto : Afastamento para elaborar tese de Doutorado em Direito, da Instituição Toledo de Ensino - ITE, em Bauru/SP, no 

período de 20.09 a 19.12.2021. 
Origem : Paraná 
Relator(a) : Cons. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 

149) 
Processo nº : 1.00.001.000098/2021-72 

Interessado(a) : Dra. Thais Stefano Malvezzi 
Assunto : Afastamento parcial, com exercício da função mediante teletrabalho, para frequentar o curso de mestrado em Direito 

da Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), pelo período de 24 meses, a contar de abril de 2021. 
Origem : Paraná 
Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

150) 
Processo nº : 1.00.001.000100/2021-11 

Interessado(a) : Sr. Mário Borges Gomes Filho e Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Recurso em face de decisões nº 119/2020-ER e nº 136/2020-ER da Senhora Corregedor-Geral do MPF que 

determinaram o arquivamento da representação PGR-00038021/2021. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá 

151) 
Processo nº : 1.00.001.000102/2021-01 
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Interessado(a) : Dr. Douglas Guilherme Fernandes 
Assunto : Afastamento para elaborar dissertação de Mestrado Profissional em Direito Penal Econômico, do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo (FGV/SP), no período de 
19.4 a 18.5.2021. 

Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

 
152) 

Processo nº : 1.00.001.000108/2021-70 

Interessado(a) : Dr. Antônio Augusto Teixeira Diniz 
Assunto : Afastamento parcial, com exercício das suas funções mediante teletrabalho, para frequentar curso de Mestrado em 

Ciência Jurídica, na Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Itajaí/SC, no período de março de 2021 e julho de 2022. 
Origem : Mato Grosso do Sul 
Relator(a) : Cons. Nicolao Dino Neto 

153) 
Processo nº : 1.00.001.000109/2021-14 

Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Renovação parcial da composição do Conselho Superior do Ministério Público Federa. Biênio 2021-2023 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

154) 
Processo nº : 1.00.001.000113/2021-82 

Interessado(a) : Dra. Mirella de Carvalho Aguiar e Dr. Francisco Guilherme Vollstedt Basto 
Assunto : Autorização para o Procurador Regional da República Francisco Guilherme Vollstedt Bastos, lotado na PRR 1ª Região, 

atuar em conjunto com a Procuradora da República Mirella de Carvalho Aguiar, lotada na PR/DF, nos feitos da 
“Operação Bullish”. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Alcides Martins 

155) 
Processo nº : 1.00.001.000115/2021-71 

Interessado(a) : Dr. Orlando Martello Júnior e outros 
Assunto : Autorização para os Procuradores Regionais da República Orlando Martello Júnior, lotado na PRR 3ª Região, e 

Januário Paludo, lotado na PRR 4ª Região, atuarem em conjunto com o Procurador da República Alessandro José 
Fernandes de Oliveira, lotado na PR/PR, nos feitos da “Operação Lava Jato” no Paraná. 

Origem : Paraná 
Relator(a) : Cons. Maria Caetana Cintra Santos 

 

Brasília, 25 de março de 2021. 
 

AUGUSTO ARAS 
Procurador-Geral da República 

Presidente do Conselho Superior do MPF 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00009655-2021| 

ATA DA 169ª SESSÃO - NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO - SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
 

Aos de 19 de março de 2021, reuniram-se em videoconferência online, plataforma Google Meet, com início às 13:30 horas, os 
Procuradores Regionais da República e Membros do Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na PRR-3ª Região 
(NAOP/PFDC/PRR3ªR), Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. José Ricardo Meirelles. Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. 
João Francisco Bezerra de Carvalho e Dr. José Roberto Pimenta Oliveira. Foi deliberado o seguinte: 

TÓPICO 1 – Foi aprovada a Ata da 168ª Sessão de Julgamento do NAOP3R, de 22 a 26 de fevereiro de 2021. 
TÓPICO 2 – O Colegiado deu as boas vindas aos Membros recém chegados ao NAOP3R, Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho e 

Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, desejando-lhes sucesso na nova composição para o biênio 2020/2022. 
TÓPICO 3 – O colegiado deliberou por tornar sem efeito a consulta encaminhada ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, 

nos termos do Voto 6988/2021/NAOP/PFDC/PRR3R, no IC nº 1.34.033.000079/2017-12, 168ª Sessão de Julgamento, tendo em vista a recente decisão 
do Supremo Tribunal Federal, que atendendo a pedido da PGR, autorizou a tramitação das Ações Civis Públicas em que se discutia a abrangência nacional 
das decisões nelas proferidas (RE 1101937), ante a existência (embora sem conclusão do julgamento) de maioria já formada pelo reconhecimento da 
inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 7.347/85. 

TÓPICO 4 – Foram JULGADOS 40 (quarenta) procedimentos extrajudiciais, promoções de arquivamento, conforme ementas a seguir 
transcritas: 

PROCEDIMENTOS RETIRADOS DA PAUTA 168ª da SESSÃO VIRTUAL, EM RAZÃO DE PEDIDOS DE DESTAQUE. 
DR. JOSÉ RICARDO MEIRELLES 
PEDIDO DE DESTAQUE FORMULADO PELO DR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
DECISÃO Nº 6.974/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.024.000142/2019-83 
Requerentes: Francisco Eduardo Zanin Majone e outros 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 
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Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher – PRDC/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
CIDADANIA. PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEMORA EXCESSIVA PARA AAPRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS DE 

BENEFÍCIOS. INSUFICIÊNCIADE SERVIDORES NAS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREJUÍZONA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
AOS SEGURADOS. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA AO PODER JUDICIÁRIO, EM SEDE DE AÇÕES CIVISPÚBLICAS COM ABRANGÊNCIA 
NACIONAL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. João Francisco Bezerra de 

Carvalho, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DR. MÁRCIO DOMENE CABRINI 
PEDIDO DE DESTAQUE FORMULADO PELA DRA. GEISA DE ASSIS RODRIGUES E PELO DR. JOSÉ HENRIQUE 

MEIRELLES 
DECISÃO Nº 7.002/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.000044/2020-48 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos -PR/SP 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
CIDADANIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. IFSP. NOMEAÇÕES BASEADAS APENAS NA AUTODECLARAÇÃO E 

OCORRIDAS ANTES DA CRIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PREVISÃO 
LEGAL DE EXCLUSÃO DESERVIDORES, SE SE CONSTATAR A FALSIDADE DAS  RESPECTIVAS AUTODECLARAÇÕES. 
DESNECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA  APURAÇÃO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR MAIORIA, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, Dr. André de Carvalho 

Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. José Ricardo Meirelles, VENCIDOS, a Dra. Geisa de Assis Rodrigues e o Dr. José Ricardo Meirelles. 
PROCEDIMENTOS PAUTADOS 
DR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 7.032/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.003777/2016-58 
Requerente: Marcia Elizabete Argyris 
Requerida: Universidade Federal de São Paulo 
Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher - PRDC/SP 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
SAÚDE MENTAL. NOTÍCIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS UNIFESP. NÃO CONSTATAÇÃO. 

HOUVE APENAS MUDANÇA FÍSICA DE PRÉDIO. ARQUIVAMENTO. INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO PARA APURAR A 
CONTINUIDADE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS, MESMO APÓS A DESABILITAÇÃO DO SERVIÇO PERANTE O 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. José Ricardo Meirelles. Dr. 

Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.038/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: IC nº 1.34.006.000696/2019-07 
Requerente: Ministério Público Federal 
Requerido: Município de Mairiporã 
Procurador da República: Dr. Guilherme Rocha Göpfert – PRM/Guarulhos 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
CIDADANIA. BOLSA FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ. AMPLA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DA LISTA DE 

BENEFICIÁRIOS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA E NO CRAS. CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÃO DO MPF. SITUAÇÃO 
REGULARIZADA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. 

Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.042/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃ  
(Retorno Voto nº 6.409/2019) 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.033.000126/2019-81 
Requerente: Ministério Público Federal 
Requeridos: Municípios de Caraguatatuba/SP, Ilhabela/SP, São Sebastião/SP e Ubatuba/SP. 
Procuradora da República: Dra. Walquiria Imamura Picoli – PRM/Caraguatatuba/SP  
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
SAÚDE. COBERTURA VACINAL CONTRA A POLIOMELITE NOS MUNICÍPIOS DE ATRIBUIÇÃO DA PRM-

CARAGUATATUBA/SP. SITUAÇÃO REGULAR. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. 

Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.046/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: PA nº 1.34.021.000168/2015-28 
Procurador da República: Dr. Edilson Vitorelli Diniz Lima - PRM/Campinas 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DE TAC FIRMADO 
EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTARIA PGR Nº 841 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020. REMESSA À PFDC. DEVOLUÇÃO AO NAOP3. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. 

Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.047/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: Procedimento de Acompanhamento nº 1.34.001.004449/2016-79 
Procurador da República: Dr. Pedro Antonio de Oliveira Machado – PRDC/SP  
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
CIDADANIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF). PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO 

INSTAURADO PARA ACOMPANHAR EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CELEBRAÇÃO DE 
TAC EM SEDE DE INCIDENTE DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL, ENVOLVENDO A REFERIDA ACP E OUTRAS APELAÇOES CÍVEIS, JÁ 
HOMOLOGADO PELO TRF3, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO. ARQUIVAMENTO. 
VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. 

João Francisco Bezerra de Carvalho. (Impedimento da Dra Dra. Geisa de Assis Rodrigues). 
DECISÃO Nº 7052/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
(Retorno Voto nº 6.429/2019) 
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.003.000460/2018-10 
Procurador da República: Dr. Fabrício Carrer – PRM/Bauru 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
SAÚDE. CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR BILATERAL. HABILITAÇÃO DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE 

ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – HRAC-USP JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SITUAÇÃO 
REGULARIZADA QUANTO À HABILITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA NOTÍCIA DE DEMORA NOS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO 
(TROCAS DE PEÇAS, TROCA DE PROCESSADORES DE FALA E CONSERTOS). ADOÇÃO DAS MEDIDAS PERTINENTES PELO SERVIÇO 
DE SAÚDE. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. 

Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.062/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.004.000340/2017-13 
Requerente: Conselho Regional de Medicina de São Paulo 
Requerido: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Valinhos 
Procurador da República: Dr. Aureo Marcus Makiyama Lopes – PRM/Campinas 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
EDUCAÇÃO SUPERIOR. PORTARIA MEC Nº 22/2016. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. REALIZAÇÃO DE 

CURSOS COMPLEMENTARES (ESTÁGIO SUPERVISIONADO). SANTA CASA DE VALINHOS. SITUAÇÃO REGULAR. ARQUIVAMENTO. 
VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. 

Márcio Domene Cabrini, Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho e Dr. José Roberto Pimenta Oliveira. 
DECISÃO Nº 7.065/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.033.000097/2019-58 
Requerente: Ministério Público Federal 
Requeridos: Prefeitura Municipal de Ubatuba/SP e Prefeitura Municipal de São Sebastião/SP 
Procuradora da República: Dra. Walquiria Imamura Picoli– PRM/Caraguatatuba 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
CIDADANIA. SAÚDE. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL. ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ESTABELECIMENTOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE. MUNICÍPIOS SOB ATRIBUIÇÃO TERRITORIAL DA PRM-CARAGUATATUBA (UBATUBA E SÃO SEBASTIÃO). 
INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ NOS CASOS PREVISTOS EM LEI. NOTÍCIA DE INADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE 
PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO HUMANIZADO. SITUAÇÃO REGULARIZADA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. José Ricardo Meirelles. Dr. 

Márcio Domene Cabrini, Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho e Dr. José Roberto Pimenta Oliveira. 
DECISÃO Nº 7.070/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.004.000082/2021-51 
Requerente: Telma Regina Villela Canoas 
Requerido: SUS – Prefeitura de Hortolândia 
Procurador da República: Dr. Aureo Marcus Makyiama Lopes – PRM/Campinas 
Relator: Dr. André de Carvalho Ramos 
SAÚDE. PANDEMIA DE COVID19. PACIENTE INTERNADA EM UPA NO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA E, APÓS 

ENTUBAMENTO, TRANSFERIDA PARA HOSPITAL COM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES A 
JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DA APURAÇÃO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
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Participaram do julgamento Dr. André de Carvalho Ramos (Relator), Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. José Ricardo Meirelles. Dr. 
Márcio Domene Cabrini, Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho e Dr. José Roberto Pimenta Oliveira. 

DRA. GEISA DE ASSIS RODRIGUES 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 7.055/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Notícia de Fato nº 1.34.001.000224/2021-19 
Requerente: Carlos José Miranda Victorio 
Requerido: Unidade Educacional de Ensino à Distância do Serviço de  Aprendizagem Comercial (SENAC AD) 
Procurador da República: Dr. Kleber Marcel Uemura – PR/SP 
Relatora: Dra. Geisa de Assis Rodrigues 
NOTÍCIA DE FATO. DENÚNCIA SOBRE A COBRANÇA DE TAXA DE  REVISÃO DE NOTAS PELO SENAC EAD 

SUPOSTAMENTE ABUSIVA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RECURSO DO INTERESSADO.POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE 
TAXAS PARA DOCUMENTOS E SERVIÇOS QUE NÃO SEJAM ESSENCIAIS À CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS. PELO 
DESPROVIMENTO DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dra. Geisa de Assis Rodrigues (Relatora), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. 

João Francisco Bezerra de Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta Oliveira e Dr. André de Carvalho Ramos. 
DECISÃO Nº 7.066/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006076/2020-57 
Requerido: Universidade Brasil 
Procurador da República: Dr. Kleber Marcel Uemura - PR/SP 
Relatora: Dra. Geisa de Assis Rodrigues 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. IES. UNIVERSIDADE BRASIL. NOTÍCIA DE DIFICULDADES ENFRENTADAS 

PELOS ALUNOS. NÃO IDENTIFICADO VÍCIO SISTÊMICO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS 
ACADÊMICOS. RETOMADAS AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DE INTERNATO. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIR COM AS 
APURAÇÕES. ARQUIVAMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dra. Geisa de Assis Rodrigues (Relatora), Dr. José Ricardo Meirelles, Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. 

João Francisco Bezerra de Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta Oliveira e Dr. André de Carvalho Ramos 
JOSÉ RICARDO MEIRELLES 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 7.033/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.002849/2020-26 
Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher – PRDC/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
SAÚDE. PANDEMIA DE COVID19. ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO NOVO 

CORONAVÍRUS EM INSTITUIÇÕES DELONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). EXISTÊNCIA DEPROCEDIMENTO DE 
ACOMPANHAMENTO EM TRÂMITE NO MPESP. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA, NO ÂMBITO FEDERAL, DE PLANONACIONAL DE 
CONTINGÊNCIA PARA ESSA POPULAÇÃO, NORMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM REGRAS ESPECÍFICAS PARA ILPI, 
ELIBERAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL PARA ILPI QUE NÃO RECEBA APORTES DO SUS. EXAURIMENTO DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. João Francisco Bezerra de 

Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 7.035/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.040.000038/2020-24 
Requerente: Elisa Pacheco Baptista 
Requerido: Hospital Regional de Pariquera-Paçu 
Procuradora da República: Dra. Marília Soares Ferreira Iftim – PRM/Registro 
Relator: José Henrique Meirelles 
SAÚDE. HOSPITAL REGIONAL DE PARIQUERA-AÇU. DIREITO DA GESTANTE DE TER ACOMPANHANTE DURANTE 

O PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO. PERÍODO DE PANDEMIA DECOVID19. CUMPRIMENTO DA LEI Nº 11.108/2005. ADOÇÃO DE 
MEDIDAS RESTRITIVAS DE ACESSO AONOSOCÔMIO NA FASE VERMELHA DA PANDEMIA. RESTRIÇÕESJÁ FLEXIBILIZADAS. 
QUESTÃO SUBMETIDA AO PODER JUDICIÁRIO EM  SEDE DE  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA AJUIZADA PELA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO 
ESTADO DE SÃO PAULO PERANTE A VARA CÍVEL LOCAL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. João Francisco Bezerra de 

Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 7.044/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.010.000278/2016-08 
Requerente: Prefeitura Municipal de Batatais 
Requerido: Caixa Econômica Federal 
Procuradora da República: Dra. Sabrina Menegário – PRM/Ribeirão Preto 
Relator: José Ricardo Meirelles 
CIDADANIA. MORADIA URBANA. PROGRAMA MINHA CASA MINHAVIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUESTÃO 

SUBMETIDA AO PODERJUDICIÁRIO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
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Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. João Francisco Bezerra de 
Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 

DECISÃO Nº 7.053/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.010295/2017-35 
Requerente: Sigiloso 
Requerido: Sistema Brasileiro de Televisão -TVSBT 
Procurador da República: Dr. Pedro Antônio De Oliveira Machado–PRDC/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
CIDADANIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. RADIODIFUSÃO. PROGRAMA  THE NOITE. NOTÍCIA DE OFERTA DE 

BEBIDA ALCÓLICA PARA ADOLESCENTE. ACORDO HOMOLOGADO EM RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. CUMPRIMENTO. PERDA 
DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. João Francisco Bezerra de 

Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DECISÃO Nº 7.058/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.006550/2016-64 
Requerente: Luis Delcides Rodrigues da Silva 
Requerida: Caixa Econômica Federal 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos - PR/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
ADMINISTRATIVO. ERRO NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO CADASTRO DO PIS. CEF. QUESTÃO DE NATUREZA 

INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO LIMINAR NÃO HOMOLOGADO PELA 1ª CCR. SITUAÇÃO REGULARIZADA. NOVO ARQUIVAMENTO. 
ATRIBUIÇÃO DA 1ª CCR PARA A REVISÃO. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS À PFDC, PARA POSTERIOR 
ENCAMINHAMENTO À 1ª CCR. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI CONHECIDO O ARQUIVAMENTO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS À 
PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 1ª CCR. 

Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. João Francisco Bezerra de 
Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 

DECISÃO Nº 7.059/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  SIGILOSO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.001195/2017-18 
Requerente: Sigiloso 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos – PR/SP 
Relator: José Ricardo Meirelles 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Ricardo Meirelles (Relator), Dr. Márcio Domene Cabrini, Dr. João Francisco Bezerra de 

Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos e Dra. Geisa de Assis Rodrigues. 
DR. MÁRCIO DOMENE CABRINI 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 7.034/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.004157/2020-12 
Procurador da República: Dr. Gustavo Torres Soares-PR/SP 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
ADMINISTRATIVO. NOTÍCIA DE DEMORA DESARRAZOADA DOMINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ANALISAR E 

RESPONDER CONSULTA FORMULADA PELO INSTITUTO BUTANTAN SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PLASMA HUMANO EM SUA 
PRÓPRIA FÁBRICA DE HEMODERIVADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. CONSULTA RESPONDIDA. DEMORA JUSTIFICADA PELA 
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA COMPLEXA LEGISLAÇÃO SOBRE O  ASSUNTO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO 
NAOP3R. MATÉRIA AFETA À1ª CCR. VOTO PELO  NÃO  CONHECIMENTO, COM  A DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS  AUTOS À 
PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 1ª CCR. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI CONHECIDO O ARQUIVAMENTO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS À 
PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 1ª CCR. 

Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta 
Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. José Ricardo Meirelles. 

DECISÃO Nº 7.037/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
(Retorno Voto nº 6.565/2020 e Voto nº 6672/2020) 
Referência: Inquérito Civil nº 1.21.002.000009/2020-77 
Requerente: Rangel Petterson da Silva 
Requerida: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul -UFMS 
Procurador da República: Dr. Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira–PRDC/MS 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. COTA PCD. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. NOTÍCIA DE 

POSSÍVEL IRREGULARIDADENA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS RESERVADAS PARA A PESSOA COM  DEFICIÊNCIA. NÃO 
CONSTATAÇÃO. ARQUIVAMENTO. RECURSO. VOTO  PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO COM A HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta 

Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 7.041/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
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Referência: NF nº1.34.015.000399/2020-88 
Requerente: Mauro Renato Francisco de Souza 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS 
Procurador da República: Dr. Rodrigo Luiz Bernardo Santos – PRM/S. J. Rio Preto 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA INDEFERIDO. DIREITO DE NATUREZA INDIVIDUAL. 

ARQUIVAMENTO. RECURSO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INFIRMEM A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 
HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta 

Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 7.049/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
(Retorno Voto nº 5083/2017) 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.003.000079/2017-61 
Procurador da República: Dr. Fabrício Carrer –PRM/Bauru 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
CIDADANIA. ACESSIBILIDADE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELÉGRAFOS. AGF ANDRADAS. 

MUNICÍPIO DE BAURU. SITUAÇÃOREGULARIZADA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta 

Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 7.064/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  
Referência: Inquérito Civil n° 1.21.000.001482/2020-91 
Requerente: Ministério Público Federal 
Requerido: Secretaria  Municipal  de  Saúde  Pública  de  Campo  Grande  (SESAU), Secretaria  de  Estado  de  Saúde  de  Mato  

Grosso  do  Sul  (SES/MS/0  e  o  Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS) 
Procurador da República: Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves–PRDC/CMS 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
SAÚDE. DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS. INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ DECORRENTE DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL. PORTARIA MS Nº  2.282/2020, ALTERADA PELA PORTARIA MS Nº 2.561/2020,ESTABELECENDO A NECESSIDADE DE QUE OS 
PROFISSIONAIS DE  SAÚDE INFORMEM A AUTORIDADE POLICIAL SOBRE OS PEDIDOS DE REALIZAÇÃO DE ABORTO LEGAL, POR 
GRAVIDEZ DECORRENTE DE ESTUPRO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO CONJUNTA DO MPF COM O MPEMS: A COMUNICAÇÃO 
DO FATO À AUTORIDADE POLICIAL DEVE SER FEITA APENAS PARA FINS ESTATÍSTICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DA MULHER, 
SALVO SE ELA DESEJAR EXPRESSAMENTE QUE O CRIME SEJA APURADO OU SE SE TRATAR DE ESTUPRO DE ABSOLUTAMENTE  
INCAPAZ. RECOMENDAÇÃO CUMPRIDA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta 

Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DECISÃO Nº 7.067/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.001.008373/2019-01 
Requerente: P.P. 
Requerido: Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos/SP 
Procurador da República: Dr. Guilherme Rocha Göpfert – PRM/Guarulhos 
Relator: Dr. Márcio Domene Cabrini 
CRIANÇA E ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA SEXUAL. CRIANÇA VÍTIMA DE ABUSO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS.  LEI DO MINUTO SEGUINTE. NÃO CONSTATAÇÃO. 
CUMPRIMENTO DA LEI Nº 12.845/2013. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. Márcio Domene Cabrini (Relator), Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, Dr. José Roberto Pimenta 

Oliveira, Dr. André de Carvalho Ramos e Dr. José Ricardo Meirelles. 
DR. JOÃO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 7.030-d/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.004.000791/2019-12 
Procurador da República: Dr. Edilson Vitorelli Diniz Lima - PRM/Campinas 
Relator: Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho 
Relatora para o voto vencedor: Dra. Geisa de Assis Rodrigues 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. INSS. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

JUDICIALIZAÇÃO POR  PARTE DE ALGUNS SEGURADOS/BENEFICIÁRIOS. SUPOSTO PREJUÍZO NA ANÁLISE DOS PEDIDOS 
EXISTENTES NA FILA E QUE NÃO FORAM OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGADO PELO STF ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS 
DO RE 1171152, ESTABELECENDO PRAZOS PARA ANÁLISE DE PEDIDOS DE BENEFÍCIOS. PERDA DE OBJETO. ARQUIVAMENTO. 
VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR MAIORIA, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO, vencido o relator (Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho) e o Dr. 
José Roberto Pimenta Oliveira. 

Participaram do julgamento Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho (Relator), Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de 
Carvalho Ramos, Dra. Geisa de Assis Rodrigues, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Márcio Domene Cabrini. 

DECISÃO Nº 7.043/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
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(Retorno Voto nº 4.895/2019) 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.003.000093/2017-65 
Requerente: Ministério Público Federal 
Requerido: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
Procurador da República: Dr. Marcos Salati – PRM/Bauru 
Relator: Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho 
CIDADANIA. ACESSIBILIDADE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. AGÊNCIA FRANQUEADA 

CUESTA DE BOTUCATU, NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU. CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DOTADA DE PLENA ACESSIBILIDADE. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho (Relator), Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de 

Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 7.051/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.001.006826/2014-42 
Procuradora da República: Dra. Suzana Fairbanks Oliveira Schnitzlein – PR/SP 
Relator: Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DENASUS. NOTÍCIA DE IRREGULARIDADES NA GESTÃO E EXECUÇÃO DE 

RECURSOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROPOSTA DE 
DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 30.844.404,17 AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. NÃO CONSTATAÇÃO DE 
IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO NAOP3R. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS À 
PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 5ª CCR. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI CONHECIDO O ARQUIVAMENTO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS À 
PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 5ª CCR. 

Participaram do julgamento Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho (Relator), Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de 
Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Márcio Domene Cabrini. 

DECISÃO Nº 7.054/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005346/2020-11 
Requerente: Rodrigo Phanardzis Ancora da Luz 
Requerido: Facebook 
Procuradora da República: Dra. Lisiane Braecher - PRDC/SP 
Relator: Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho 
CIDADANIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA POLÍTICA E ELEITORAL. FACEBOOK. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho (Relator), Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de 

Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 7.060/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.001.008067/2017-03 
Requerente: Paulina de Carvalho 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos - PR/SP 
Relator: Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA CONTRÁRIA. 

DIREITO DE NATUREZA INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho (Relator), Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de 

Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 7.061/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.001.004842/2014-09 
Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos – PR/SP 
Relator: Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho 
POR UNANIMIDADE, NÃO FOI CONHECIDO O ARQUIVAMENTO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS À 

PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 7ª CCR. 
Participaram do julgamento Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho (Relator), Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de 

Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DECISÃO Nº 7.069/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.001.010330/2017-16 
Procuradora da República: Dra. Lisiane C. Braecher – PRDC/SP 
Relator: Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho (Relator), Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. André de 

Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles e Dr. Márcio Domene Cabrini. 
DR. JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 
DECISÃO Nº 7.031/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.000183/2011-81 
Procurador da República: Dr. Lisiane Braecher - PRDC/SP 
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Relator: Dr. José Roberto Pimenta Oliveira 
SAÚDE SUS. OFERTA DE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA. SITUAÇÃO  REGULAR EM QUASE TODOS O MUNICÍPIOS 

SOB ATRIBUIÇÃO  TERRITORIAL DA PR-SP. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO  ESPECÍFICO PARA ACOMPANHAR A 
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA EM SÃO PAULO, EM ESPECIAL AATUALIZAÇÃO DO PROJETO DO 
HOSPITAL SÃO PAULO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Roberto Pimenta Oliveira (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles, 

Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.036/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.008742/2019-58 
Requerente: Afonso Donizete dos Santos 
Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Röder - PR/SP 
Relator: Dr. José Roberto Pimenta Oliveira 
CIDADANIA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SERVIDOR DO INSS QUE  IMPUTOU FALSA PRÁTICA DE CRIME À  

ADVOGADO, REPRESENTANTE  DE SEGURADA. QUESTÃO INDIVIDUAL, A SER APURADA EM SEARA PRÓPRIA, COM ADOÇÃO DAS 
MEDIDAS PERTINENTES PELO PRÓPRIO REPRESENTANTE, QUE É ADVOGADO. NOTÍCIA DE CONCESSÃO FRAUDULENTA DE 
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). COMUNICAÇÃOAO MPF PARA APURAÇÃO NA SEARA CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 
HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Roberto Pimenta Oliveira (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles, 

Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.048/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.007.000488/2017-28 
Requerente: Ministério Público Federal 
Requerido: Caixa Econômica Federal 
Procurador da República: Dr. Diego Fajardo Maranha Leão de Souza – PRM/Tupã 
Relator: Dr. José Roberto Pimenta Oliveira 
CIDADANIA. ACESSIBILIDADE. AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SITUADAS NOS MUNICÍPIOS 

PERTENCENTES À CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DA PRM-TUPÃ. SITUAÇÃO REGULARIZADA. EXAURIMENTO DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Roberto Pimenta Oliveira (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles, 

Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.050/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
(Retorno nº 5.080/2017) 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.001.000052/2017-99 
Procurador da República: Dra.Priscila Costa Schreiner Röder-PR/SP 
Relator: Dr. José Roberto Pimenta Oliveira 
CIDADANIA. IMIGRANTE NIGERIANO. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA.  INEXISTÊNCIA DE TRATADO 

INTERNACIONAL QUE GARANTA TRÂNSITODE INFORMAÇÕES ENTRE BRASIL/NIGÉRIA. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO, POR 
FONTE DIPLOMÁTICA, DO FALECIMENTO DO CIDADÃO NIGERIANO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Roberto Pimenta Oliveira (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles, 

Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.056/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  SIGILOSO 
Referência: Procedimento Preparatórionº1.21.001.000032/2021-52 
Requerente: Sigiloso 
Procurador da República: Dr. Luiz Eduardo de Souza Smaniotto - PRM/Dourados 
Relator: Dr. José Roberto Pimenta de Oliveira 
POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Roberto Pimenta Oliveira (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles, 

Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.057/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
(Retorno Voto nº 3.410/2016) 
Referência: Inquérito Civil nº 1.34.006.000087/2016-05 
Procurador da República: Dr. Guilherme Rocha Göpfert - PRM/Guarulhos 
Relator: Dr. José Roberto Pimenta de Oliveira 
CIDADANIA. NOTÍCIA DE QUE CIDADÃ BRASILEIRA E SEUS FILHOS ESTAVAM RETIDOS NO LÍBANO, SOFRENDO 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PRATICADA PELO ESPOSO E PAI DAS CRIANÇAS, RESPECTIVAMENTE. ATUAÇÃO DAS AUTORIDADES 
CONSULARES. RETORNO AO BRASIL NO ANO DE 2017. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 
HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Roberto Pimenta Oliveira (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles, 

Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.063/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil n° 1.34.006.000700/2019-29 
Requerente: Ministério Público Federal 
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Requerido: Prefeitura Municipal de Santa Isabel/SP 
Procurador da República: Dr. Guilherme Rocha Göpfert – PRM-Guarulhos 
Relator: Dr. Jose Roberto Pimenta Oliveira 
CIDADANIA. BOLSA FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL. AMPLA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DA LISTA 

DE BENEFICIÁRIOS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA, NOS CRAS E NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÃO DO MPF. SITUAÇÃO REGULARIZADA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Roberto Pimenta Oliveira (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles, 

Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
DECISÃO Nº 7.068/2021/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
Referência: Inquérito Civil n° 1.21.001.000139/2018-03 
Requerente: Juizado Especial Federal Cível de Dourados 
Requerido: Sistema Único de Saúde - Dourados 
Procurador da República: Dr. Luiz Eduardo de Souza Smaniotto – PRM/Dourados 
Relator: Dr. José Roberto Pimenta Oliveira 
SAÚDE. SUS. NOTÍCIA DE FILA DE ESPERA DE 3000 PESSOAS PARA ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE 

ENDOCRINOLOGIA. CUMPRIMENTO DA META CONTRATADA DE ATENDIMENTOS PELO HU-UFGD. CONTRATAÇÃO DE DOIS 
MÉDICOS ESPECIALISTAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS. REDUÇÃO DA FILA DE ESPERA. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO, COM A SUGESTÃO DE INSTAURAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
Participaram do julgamento Dr. José Roberto Pimenta Oliveira (Relator), Dr. André de Carvalho Ramos, Dr. José Ricardo Meirelles, 

Dr. Márcio Domene Cabrini e Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho. 
Nada mais tendo sido deliberado, eu, Andrea Gabriela Albuquerque D'Auria, assessora, com o auxílio do secretário Alucídio 

Rodrigues Teixeira, lavrei a presente ata, _______________________ e ___________________. 
Presentes na 169ª Sessão ONLINE por Videoconferência do NAOP3R de 19/03/2021 

 
DR. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 

 
DRA. GEISA DE ASSIS RODRIGUES 

 
DR. JOSÉ RICARDO MEIRELLES 

 
DR. MÁRCIO DOMENE CABRINI 

 
DR. JOÃO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO 

 
DR. JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00001338-2021| 
PORTARIA Nº. 4, DE 18 DE MARÇO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.14.010.000046/2021-00. Converto o presente procedimento 
em Inquérito Civil Público para apurar suposta ilegalidade cometida pelo gestor 
do município de Porto Seguro, que após decretar estado de calamidade pública, 
contratou mediante dispensa de licitação a empresa Sulbahia Combustíveis Ltda 
no valor de R$ 663.025,00 (seiscentos e sessenta e três mil e vinte e cinco reais), 
pelo prazo de 03 meses (18/01/2021 a 18/04/2021). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
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 (CF/88 art. 129, I); 
CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
CONSIDERANDO o que consta no procedimento nº 1.14.010.000046/2021-00; 
RESOLVE: 
I. Converto o presente procedimento em Inquérito Civil Público para apurar suposta ilegalidade cometida pelo gestor do município 

de Porto Seguro, que após decretar estado de calamidade pública, contratou mediante dispensa de licitação a empresa Sulbahia Combustíveis Ltda no 
valor de R$ 663.025,00 (seiscentos e sessenta e três mil e vinte e cinco reais), pelo prazo de 03 meses (18/01/2021 a 18/04/2021). 

II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 
a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 5ª. CCR; 
b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 

de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
III – Nomear a servidora SCHEYLA CARINE DE MENDONÇA OLIVEIRA, ocupante do cargo de técnico administrativo, nos 

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 
atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 
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IV – Cumpra-se a seguinte diligência preliminar: 
a) Requisite-se ao município as seguintes informações e documentos: i) decreto de calamidade pública e respectiva aprovação da 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia; ii) procedimento administrativo, contratos e processos de pagamentos relativos à Dispensa de Licitação nº. 
01/2021; iii) informar se houve revogação ou anulação da ata de ata de registro de preços nº. 058/2020, e, o fundamento para não contratação do vencedor 
do referido procedimento; 

b) Requisite-se ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, informações acerca de decreto de calamidade pública 
editado pelo Prefeito de Porto Seguro no exercício de 2021, e, respectiva aprovação pelo legislativo estadual, ficando requisitados os documentos 
correlatos; 

c) Com a resposta ao item “a” avaliar a necessidade de perícia para apuração de sobrepreço ou superfaturamento na contratação da 
Dispensa de Licitação nº. 01/2021; 

d) Reiteração necessária, pessoalmente, somente quanto ao item “a”. 
V – Após, nova conclusão. 

 
FERNANDO ZELADA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00002401-2021| 
PORTARIA Nº 11, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.14.006.000076/2021-77. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com 
base nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar nº. 75/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007 
e da Resolução CSMPF nº 87/2010 alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010 e; 

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", "c" e "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que a presente Notícia de Fato reveste Inquérito Civil instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual, 
apuratório destinado a apurar possíveis irregularidades no Programa DST/HIV/AIDS implantado no Município de Paulo Afonso, consoante o averiguado 
na Auditoria SUS nº 575 (Processo nº 0300100189970) realizada no período de maio a agosto de 2010; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar a instrução do presente feito; 
RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, no vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

temática "Vigilância Sanitária e Epidemológica", com o seguinte objeto: 
"Apurar possíveis irregularidades no Programa DST/HIV/AIDS implantado no Município de Paulo Afonso, consoante o averiguado 

na Auditoria SUS nº 575 (Processo nº 0300100189970) realizada no período de maio a agosto de 2010". 
Registre-se. Publique-se. 

 
ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00022851-2021| 
PORTARIA Nº 12, DE 22 DE MARÇO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, especificamente as previstas nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição da República, e no artigo 6º, inciso XX, da Lei 
Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a 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, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, II e VI, da 
Constituição Federal e artigo 5º da Lei Complementar 75/73; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, conforme o artigo 129, II, da 
Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal tem atribuição para atuar judicial e extrajudicialmente nos casos envolvendo 
direitos e implementação de políticas públicas para comunidades remanescentes de quilombos e demais populações tradicionais (Enunciado 43 da 6ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) dispõe que “aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos”; 

CONSIDERANDO que compete à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) tomar as medidas cabíveis para a expedição do título, quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 
incidirem em terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, conforme o artigo 10 do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003; 

CONSIDERANDO que compete à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) identificar, delimitar, e demarcar as terras atribuídas à 
sua gestão, nas quais se constatem remanescentes das comunidades de quilombos, para fins de outorga a grupos remanescentes das comunidades dos 
quilombos da Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) ou a transferência do domínio pleno de terrenos rurais da União, contemplados nos incisos I, 
III, IV e VII do art. 20 da Constituição Federal, que estejam sob sua gestão exclusiva (Portaria Interministerial 210/2014); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 9º, II, da Lei 9636/1998: "Art. 9o É vedada a inscrição de ocupações que: (...) II - 
estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação 
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ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais e de implantação de programas ou ações de regularização fundiária de interesse social 
ou habitacionais das reservas indígenas, das áreas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunicação e das áreas 
reservadas para construção de hidrelétricas ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 11.481, 
de 2007)", e que, neste caso específico, o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública (ACP) 0028148-93.2013.4.01.3300, pretendendo 
condenar o ocupante do imóvel, a remover o muro de contenção ali mencionado, tendo sido os pedidos julgados improcedentes pelo Juízo Federal da 4ª 
Vara de Salvador; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a Portaria SPU 259, de 10 de outubro de 2014, são vedadas inscrições de ocupações que 
“estejam em áreas afetadas ou em processo de afetação para a implantação de programas ou ações de regularização fundiária de interesse social ou de 
provisão habitacional, de reservas indígenas, de áreas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, de rodovias e ferrovias federais, de vias 
federais de comunicação e de áreas reservadas para construção de estruturas geradoras de energia elétrica, linhas de transmissão, ressalvados os casos 
especiais autorizados na legislação federal, ouvidos os órgãos competentes”; 

CONSIDERANDO que as terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas têm a dimensão necessária para a 
garantia da reprodução física, social, econômica e cultural da comunidade e seus limites serão fixados levando em consideração critérios de territorialidade 
indicados pela própria comunidade, conforme §§ 2º e 3º do artigo 2º, do Decreto 4.887/2003; 

CONSIDERANDO a instauração da Notícia de Fato 1.14.000.000522/2021-01, nesta Procuradoria da República, para apurar 
possíveis irregularidades em inscrições de ocupação do imóvel de propriedade da União denominado Ilha do Chegado, cuja ocupação é reivindicada pela 
comunidade do Acupe; 

CONSIDERANDO que a comunidade remanescente de quilombo localizada no distrito Acupe, município de Santo Amaro/BA, foi 
certificada pela Fundação Cultural Palmares como remanescente de quilombo em 4 de novembro de 2010 (Processo 01420.000009/2010-12) e o 
Ministério Público Federal propôs ação civil pública em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para que esta autarquia 
fosse condenada a adotar todas as medidas administrativas necessárias à identificação, reconhecimento, delimitação e titulação da área ocupada pela 
referida comunidade, cumprindo todas as etapas previstas na Instrução Normativa 57/2009, nos prazos legalmente estabelecidos, tendo sido concedida 
tutela antecipada para que o INCRA constitua equipe disciplinar multidisciplinar e dê início à confecção do Relatório Técnico de Identificação e 
Delimitação (RTID) no prazo de 120 dias (Processo 1006599-68.2017.4.01.3300); 

RESOLVE INSTAURAR, nos termos do artigo 2º, §6º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
o presente Procedimento Administrativo (PA), inserindo na ementa a seguinte informação: "Acompanhar a tramitação da Ação Civil Pública 1006599-
68.2017.4.01.3300, com vistas a fiscalizar a regularidade da inscrição de ocupação da ilha marítima denominada Ilha do Chegado". 

Publique-se esta portaria, comunicando-se à Egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Após, acautele-se o feito no cartório extrajudicial pelo prazo de 60 dias. 

 
AURISTELA OLIVEIRA REIS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00022779-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 24 DE MARÇO DE 2021 

 
 Inquérito Civil n. 1.14.000.000740/2020-57 
 

Trata-se de inquérito civil visando apurar possível situação de vulnerabilidade da comunidade remanescente de quilombo 'Rio dos 
Macacos', quanto às questões relacionadas à segurança alimentar e a assistência à saúde, em razão da pandemia causada pelo coronavírus. (PR-BA-
00072321/2020) 

Para tanto, foram encaminhados diversos ofícios à Secretaria de Saúde do Município de Simões Filho, ao Comandante da Base Naval 
de Aratu, à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB, à Associação de Remanescentes de Quilombos, à Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Município de Simões Filho, à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado e à Secretaria Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPROMI);  foi realizada uma reunião por videoconferência do Google Meet com a Secretaria de Saúde do Estado e do Município 
com representantes da Comunidade Quilombola - Ata de Reunião n. 08/2020/PR-BA/14ºOTC (PR-BA-00042478/2020); bem como foi expedida a 
Recomendação 2/2020/PR-BA/14º OTC ao Estado da Bahia e ao Município de Simões Filho (PR-BA-00041265/2020 e PR-BA-00039920/2020). 

A Secretaria de Saúde do Município de Simões Filho, em resposta ao Ofício 141/2020 (PR-BA-00023085/2020 e PR-BA-
00039920/2020), acerca das medidas eventualmente adotadas visando a conferir assistência alimentar e de saúde à comunidade quilombola "Rio dos 
Macacos", em razão de possível vulnerabilidade em decorrência da pandemia do novo coronavírus, informou que : 

" (...) o Município de Simões Filho procedeu à entrega de cestas básicas aos moradores da comunidade quilombola Rio dos Macacos 
na data de 30/03/2020, estando a próxima data de entrega prevista para 10/06/2020. 

(...) no que se refere aos atendimentos na área da saúde, cumpre informar que no dia 12/05/2020 a equipe da Estratégia de Saúde da 
Família de Aratu esteve no Quilombo Rio dos Macacos para uma ação de saúde. A comunidade recebeu a equipe para a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe (Influenza H1N1), tendo sido vacinadas todas as pessoas que fazem parte do público-alvo estabelecido pelo Ministério da Saúde da 1ª, 2ª 
e 3ª etapa, além de ter sido entregues máscaras cirúrgicas como EPI necessário para evitar possíveis contaminações. Nos dias 14 e 21 de maio a 
Coordenação da Atenção Básica junto aos representantes da DGC/SESAB, DAB/SESAB e Lideranças Quilombola estiveram reunidos através de 
videoconferência para tratar sobre os assuntos pertinentes à s ações que podem ser estabelecidas para o enfrentamento do COVID-19 e sobre o processo 
de trabalho da equipe de saúde da família na comunidade quilombola ficando definidas as seguintes medidas: 

1 - Envio de conteúdos digitais para informações necessárias sobre o COVID-19, diante do reconhecimento da dificuldade de acesso 
às informações pela comunidade; 

2 - Monitoramento de casos suspeitos pela Atenção Básica em parceria a Vigilância Epidemiológica do município; 
3 - Criação de um grupo de trabalho entre representantes da SESAB, Atenção Básica e Lideranças Quilombola, com reuniões a cada 

15 dias para tratar assuntos sobre as ações da Estratégia de Saúde da Família na comunidade; 
4 - Vinculação dos quilombolas a Unidade de Saúde da Família Péricles Reni de Souza (Aratu), para que haja visitas domiciliares de 

forma regular e elaboração de prontuários para acompanhamento clínico pela equipe." (PR-BA-00034241/2020) 
Em virtude do recebimento do e-mail e memorando de Sheila dos Santos Brasileira, analista em antropologia MPU/Perita (PR-BA-

00037623/2020 e PR-BA-00037816/2020) - relatando a necessidade urgente da realização de atendimento de saúde in loco para a contenção da pandemia 
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de Covid-19, com realização de testes rápidos e anexou uma lista dos nomes e idades dos quilombolas da comunidade. (Complementar - Lista testes 
Covid 19.pdf) - foram oficiados ao Prefeito do Município de Simões Filho, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e a Secretaria de Promoção 
da Igualdade Racial do Estado da Bahia. (PR-BA-00037840/2020). 

O Município de Simões Filho - requisitado para que informasse as providências que está adotando para solucionar as deficiências 
narradas nos documentos produzidos pela Analista em Antropologia do MPU/Perita Sheila Brasileiro (PR-BA-00038309/2020 e PR-BA-00039920/2020) 
- encaminhou cópia de relatório das ações assistenciais realizadas no Quilombo Rio dos Macacos no combate ao Covid-19 (PR-BA-00042120/2020 e 
Complementar - Relatório atividades quilombo rio dos macacos - Vigilância.pdf), a saber: 

"No dia 09 de junho de 2020 a Vigilância Municipal de Simões Filho foi acionada pela Coordenação da Atenção Básica sobre a 
necessidade de realizações de assistência a Comunidade do Quilombo Rio dos Macacos, pois segundo o conhecimento da mesma haviam 06 pessoas com 
suspeita de Covid-19 na Comunidade. Prontamente a VIEP-Simões Filho entrou em contato com a comunidade que enviou Oficio Emitido pela 
Associação dos Remanescentes de Quilombo dos Rios dos Macacos de 08 de junho de 2020, com a solicitação de 39 Testes rápido para a comunidade, 
a ser realizado em pessoas suspeitas e comunicantes. No dia 10 e 11 de junho de 2020 a VIEP em parceria com a Atenção básica realizou uma ação na 
Comunidade onde foi realizado 54 testagens, sendo desses 04 resultados reagentes. Os casos positivos já estão sendo monitorados pela Vigilância 
Municipal, e seguem em isolamento domiciliar, e em 12 de junho de 2020 receberam nova visita da equipe para orientações e recebimento de kit de 
álcool 70% e máscaras para eles e seus familiares, além de serem incluídos no planejamento para assistência psicológica e social, como todos os nossos 
pacientes confirmados tem recebido. 

A VIEP juntamente com a coordenação da Atenção básica programou para o dia 16 de junho uma Ação a ser realizada na Comunidade 
com Ações de conscientização do isolamento bem como de medidas para contenção da disseminação do vírus covid-19, na ação está programada 
distribuição de álcool gel 70% e máscara, além de assistência médica, com a disponibilização de testes rápidos caso seja verificado a necessidade. 

A VIEP e Atenção Básica vem mantendo contato com a comunidade, para entender as reais necessidades e prestar a assistência 
necessária." 

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB - solicitada sobre as medidas eventualmente adotadas visando a conferir 
assistência à saúde à comunidade quilombola Rio dos Macacos, em razão da vulnerabilidade em decorrência da pandemia da Covid-19, conforme narrado 
pela Analista em Antropologia do MPU/Perita Sheila Brasileiro (documentos de etiquetas PR-BA00037623/2020 e PR-BA- 00037816/2020), bem como 
que preste informações sobre eventuais reivindicações apresentadas pela comunidade relacionadas à saúde na pandemia (PR-BA-00037872/2020), 
informou que : 

" (...) em atenção ao Ofício n. 181/2020/PR-BA/14ºOTC (...) corre nesta Secretaria o processo SEI n. 019.4979.2020.0060691-84, 
inaugurado com o ofício acima referido, através do qual estão sendo colacionadas todas as informações necessárias à resposta requerida. 

Foi realizada uma Web reunião - no dia 14 de maio (2020) com as lideranças da Associação dos Remanescentes do Quilombo Rio 
dos Macacos, Secretaria De Promoção Da Igualdade (SEPROMI), Diretoria da Atenção Básica (SESAB), Coordenação da Atenção Básica de Simões 
Filho e Professores da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - e outra. (...) (PR-BA-00039455/2020). 

A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, em resposta ao Ofício n. 182/2020/PR-BA/ 14º OTC (PR-BA-
00037879/2020) - requisitada acerca das medidas eventualmente adotadas visando a conferir assistência alimentar à comunidade quilombola "Rio dos 
Macacos", em razão dos efeitos da pandemia causada pela Covid-19, bem como que preste informações sobre possíveis reivindicações apresentadas pela 
comunidade relacionadas à pandemia (PR-BA-00037879/2020) -  aduziu que: 

"A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial - SEPROMI tem recebido pleitos da Comunidade Quilombola Rio dos Macacos 
desde o início do decreto de situação de emergência em função da pandemia do Covid19, e realizou diálogos com órgãos do poder executivo municipal 
e federal com o intuito de atender as demandas emergenciais da comunidade supracitada. 

No nível municipal, enviamos o Ofício GABSEC n. 00045/2020 (anexo), datado do dia 09 de abril/2019, onde solicitamos da 
Prefeitura Municipal de Simões Filho a intensificação das ações de segurança alimentar e nutricional, assim como, a presença de agentes de saúde na 
comunidade. 

(...) foram realizados diversos diálogos com a titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Cidadania – SEDESC, 
do Município de Simões Filho – (...) para tratar das demandas por cestas de alimentos e materiais de limpeza e higiene pessoal, atendimentos na área de 
saúde para prevenção ao Covid19 e educação para acesso ao auxílio disponibilizado para as famílias dos estudantes da rede pública municipal, no período 
compreendido entre os meses de março e maio do ano em curso. (...) o órgão municipal informou sobre o atendimento à comunidade com a presença de 
agentes municipais e a distribuição de gêneros alimentícios e sabonetes. 

Em relação ao Governo do Estado, esta Sepromi fez interlocução com a Secretaria de Saúde do Estado - SESAB, que por sua vez se 
articulou com a Coordenação de Atenção Básica de Saúde do Município de Simões Filho, o que resultou numa web-reunião ocorrida na data de 
14/05/2020, com a presença das lideranças comunitárias. E segundo a SESAB, de acordo com contato realizado no último dia 09/06/2020, o 
monitoramento da comunidade vem sendo realizado desde esse período, conforme pactuado em reunião. 

Registro ainda que em decorrência dos efeitos da pandemia causada pelo Covid19, que tem levado o agravamento das vulnerabilidades 
sociais que já são uma realidade destes segmentos em decorrência do racismo estrutural, mas que tem se aprofundado frente ao necessário isolamento 
social que impede que estes setores da sociedade garantam a sustentabilidade, que em regra advém da comercialização de produtos da agricultura familiar 
em feiras (vendado pescado, do excedente da produção agrícola, etc.). Esta SEPROMI cumpriu o papel de levar o debate a diversas instâncias com o 
objetivo de formar uma frente com outras esferas de governo e outros poderes visando assegurar os direitos fundamentais destes segmentos. Objetivando 
consolida esta estratégia acionamos o Governo Federal através da Fundação Cultural Palmares para dar ciência da situação, assim como, para solicitar a 
disponibilização de cestas básicas para atendimento das comunidades quilombolas da Bahia, o órgão respondeu mediante Nota Técnica n. 
68/2020/CACRQ/DPA/PR (em anexo), apontando o atendimento da comunidade em tela com o número de 145 (cento e quarenta e cinco cestas básicas) 

(...) O Governo do Estado, através da SEPROMI, lançou uma campanha de orientações sobre o enfrentamento ao coronavírus (Covid-
19) junto aos povos e comunidades tradicionais da Bahia. Dois vídeos estão sendo trabalhados como principais peças de sensibilização, contendo variadas 
ilustrações e explicações técnicas, incluindo diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). O material é compartilhado com diversos grupos e 
lideranças dos territórios baianos. A campanha prevê, ainda, a divulgação de cartilha digital, cards programados para redes sociais e circulação de carros 
de som nas comunidades. 

(...) nas próximas semanas a SEPROMI, reforçando as medidas de prevenção ao Covid19, realizará uma ação de distribuição de 100 
(cem) máscaras e álcool em gel na comunidade quilombola de Rio dos Macacos. 

A Associação de Remanescentes de Quilombo Rio dos Macacos solicitou à esta Procuradoria diversas providências para a 
implementação de medidas sanitárias eficientes de enfrentamento ao COVID-19 e outras enfermidades (PR-BA-00039486/2020), tais como: a testagem 
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eficiente do conjunto da população do Quilombo Rios do Macacos; o atendimento médico in loco no Quilombo; a construção imediata de uma estrutura 
provisória no interior do Quilombo para que os moradores diagnosticados com COVID-19 possam seguir a orientação de isolamento social; a garantia 
de acesso potável para todo Quilombo Rio dos Macacos e a implementação de outras ações capazes de conter a disseminação do coronavírus e assegurar 
a segurança alimentar e nutricional dos quilombolas. 

Foi expedida a Recomendação 2/2020/PR-BA/14° OTC para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e para a Secretaria de 
Educação do Município de Simões Filho (PR-BA-00041265/2020), para que: 

"1. Adotem medidas para apoiar a segurança alimentar da Comunidade Tradicional Remanescente de Quilombo de Rio dos Macacos 
durante a pandemia do novo coronavírus, por meio da efetivação da ação de distribuição de alimentos, em cronograma urgente, com especial atenção às 
localidades de difícil acesso, utilizando-se todos os meios de transporte cabíveis; 

2. Observem a qualidade nutricional dos gêneros alimentícios a serem distribuídos, visando fornecer, preferencialmente alimento in 
natura ou minimamente processado, e evitar o fornecimento de alimentos de aquisição restrita e não fornecer os produtos de aquisição proibida. 

3. Respeitem hábitos alimentares, a cultura local, as especificidades culturais dos povos e comunidades tradicionais afetados; 
4. Adotem medidas de controle de saúde nos manipuladores da alimentação (como reforço de higiene alimentar, disponibilização de 

equipamentos de proteção individual, orientações à equipe, etc); e 
5. Dê preferência para aquisição de alimentos provenientes de agricultores familiares e pescadores artesanais, sempre que possível." 
Em resposta a Recomendação 2/2020/PR-BA/14ºOTC (PR-BA-00041265/2020), a Secretaria da Educação do Estado da Bahia - 

SEC- informou que: 
"Conforme esclarecimentos apresentados pela Coordenação de Reordenamento da Rede Escolar, foi informado que não há Unidade 

Escolar  da  Rede Estadual  na comunidade Quilombola 'Rio dos Macacos, a referida localidade esta situada próxima a divisão territorial com o município 
de Salvador, dista cerca de 15 km para sede do município de Simões Filho e que os estudantes são atendidos nas unidades escolares localizadas nos 
bairros de Paripe e Fazenda Coutos, município de Salvador, próximas a comunidade Quilombola, a saber: 

 Colégio Estadual Edson Tenório de Albuquerque, dista aproximadamente 1,7 km, oferta 6ºao 9º ano do Ensino Fundamental, Tempo 
Formativo II e III e 1ª a 3ª série do Ensino Médio. 

 Colégio Estadual Almirante Barroso, dista aproximadamente 2 km, oferta 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Tempo Juvenil Etapa 
3 e 4, Tempo Formativo II e III e 1ª a 3ª série do Ensino Médio. 

 Colégio Estadual Professor Carlos Barros, dista aproximadamente 3,5 km, oferta 8º e 9ºano do Ensino Fundamental, Tempo 
Formativo II e III e 1ª a 3ª série do Ensino Médio. 

 Colégio Estadual Professora Maria Odette Pithon Raynal, dista aproximadamente 3,5 km, oferta 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 
Tempo Juvenil Etapa 4 e 1ª a 3ª série do Ensino Médio. 

Oportunamente, foi informado que os alunos em faixa etária referente ao fundamental e médio,são atendidos pelas unidades em 
Salvador e que como todos os alunos da rede estadual, estãosendo beneficiados com o Vale Alimentação Estudantil, conforme implementado pelo 
Governodo Estado da Bahia, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)." (PR-BA-00049637/2020) 

Em razão do recebimento de outro memorando de Sheila dos Santos Brasileira, analista em antropologia MPU/Perita (PR-BA-
00038479/2020) - relatando o fato da Presidente da Associação dos Remanescentes de Quilombo Rio dos Macacos, Rosemeire dos Santo Silva, ter 
denunciado integrantes das Marinha que impediram a entrada de duas pessoas que levavam medicamentos para a comunidade, bem como da Marinha 
também não ter permitido a entrada de um grupo que pretendia entregar cestas básicas à comunidade, considerando que o único acesso à área onde 
habitam as famílias da comunidade Rio dos Macacos é pela portaria da Vila Naval da Marinha - foi expedido um ofício ao Comandante da Base Naval 
de Aratu  (PR-BA-00039093/2020) 

O Comandante da Base Naval de Aratu - solicitado sobre eventual apuração a respeito do quanto narrado mediante os documentos 
produzidos pela Analista em Antropologia/Perita do MPU Sheila Brasileiro e pela Associação dos Remamanescente de Quilombo Rio dos Macacos (PR-
BA-00038479/2020), devendo esclarecer se foram adotadas medidas para viabilizar o acesso à comunidade quilombola Rio dos Macacos por profissionais 
de saúde e demais pessoas que prestam assistência à referida comunidade quilombola (PR-BA-00039230/2020) - informou que : 

"(...) No que tange ao relatório elaborado pela perita desse órgão, tem-se que a denúncia de autoria da Sra. Rosimeire dos Santos Silva 
não se coaduna com a realidade dos fatos. Com relação a entrega das cestas básicas, no dia 09 de maio, o condutor de um veículo solicitou aos militares 
de serviço do portão da Vila Naval da Barragem (VNB), adentra a área da Comunidade Rio dos Macacos a fim de distribuir cestas básicas, mas sem 
autorização prévia para acesso. Ao saber que o pretendido acesso objetivava a realização de uma ação social, a autorização verbal foi imediatamente 
concedida, tendo sido o motorista do veículo orientado a formalizar a solicitação, o que se deu por meio da Defensoria Pública da União (DPU). 

Ocorre que no intervalo de tempo entre a emissão do ofício pela DPU, solicitado o acesso do mencionado condutor e a expedição de 
resposta formal do Comando do 2º Distrito Naval, ao qual esta Base Naval é subordinada, o condutor do veículo de ausentou do local, sem distribuir as 
cestas básicas, mesmo já sendo do conhecimento de todos os envolvidos que a entrada estava franqueada. 

No mesmo dia 09 de maior, foi expedido ofício (...) por meio do qual a Marinha do Brasil (MB) reafirmou que o acesso solicitado 
pelo portão da VNB estava autorizado, como sempre esteve, em razão da natureza assistencial da ação, e que a entrega poderia ser realizada ainda naquele 
dia ou em data a ser oportunamente informada. Como o doador optou por fazer a entrega no dia 11 de maior, a DPU formulou nova solicitação por meio 
do ofíco (....) o qual foi prontamente respondido pelo ofício (...) tendo a doação sido distribuída normalmente. 

Em 12 de maio de 2020, a DPU encaminhou ofício (...) solicitando autorização para a entrada de veículos carregados de itens 
essenciais para a comunidade, tendo a MC então flexibilizado o procedimento regular para permitir que a solicitação fosse enviada diretamente ao 
Comando do 2º Distrito Naval, pelo responsável da entrega/doação ou pelo morador da comunidade cadastrado, por e-mail. 

(....) em 18 de maio, a DPU fez nova solicitação de acesso pelo ofício (...) tendo sido o requerimento atendido pelo ofício (...). 
Quanto a entrega de remédios, no dia 09 de junho de 2020, duas senhoras dirigiram-se ao portão principal da VNB, solicitando 

adentrar na área militar, a fim de ter acesso à Comunidade, para entregar alguns medicamentos. Tendo em vista que essas senhoras também não possuíam 
autorização prévia para ingressar na VNB, os militares que as atenderam entraram em contato com este Comando, reportando a situação e solicitando 
permissão para autorizar o acesso pleiteado, o que foi concedido. Entretanto, nesse ínterim, um morador da Comunidade foi até o local e os remédios 
lhes foram entregues. 

O fato é que a MB jamais impediu a entrada de qualquer serviço essencial À Comunidade, sendo que diversos outros acessos para 
doação de cestas básicas, além dos supramencionads, já foram autorizados, consoante demonstram as informações constantes no anexo G. 

(...) 
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Desse modo, a MB não impede que pessoas se dirijam à Comunidade Rio dos Macacos, por meio da VNB, mas apenas requer que 
seja solicitada a autorização de acesso de veículos e de pessoas à área, com indicação de seus nomes completos e da placa do automóvel, por questão de 
segurança. Ademais, consoante o informado pela DPU por meio do ofício (...), enquanto perdurar o cenário de crise decorrente da pandemia do COVID-
19, em casos de prestação de assistência à Comunidade, a solicitação de autorização poderá ser encaminhada diretamente pelo responsável pela ação ou 
por morador da comunidade cadastrado, por intermédio do e-mail com2dn.secom@marinha.mil.br, preferencialmente, com 24h de antecedência." 

A Ata de Reunião 08/2020/14° OTC foi anexada ( PR-BA-00042478/2020) cuja reunião ocorreu no dia 18 de junho de 2020 por meio 
de videoconferência do Google Meet, presentes o procurador da república Fábio Conrado Loula, representntes da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 
(SESAB), procuradora do Estado da Bahia, os integrantes da Comunidade Remanescente de Quilombo Rio dos Macacos, as advogadas da Associação 
de Advogados(as) dos Trabalhadores(as) Rurais do Estado da Bahia e a secretária da Secretaria de Saúde do Município de Simões Filho; estando subscrito 
os excertos mais relevantes para elucidação do presente inquérito, a saber: 

" (...) Inicialmente, o procurador Fábio Loula explicou o objeto do procedimento preparatório em questão, em que consta notícia de 
desassistência à saúde das pessoas da comunidade no contexto da pandemia causada pelo Covid-19. Com a palavra, Rose Meire informou que se encontra 
doente e está isolada em casa há 12 dias e a família inteira está com sintomas de Covid-19. Disse, ainda, que existem 8 pessoas com Covid-19 na 
comunidade, confirmadas mediante teste rápido. Afirma que o teste rápido apenas identifica a doença após muito tempo, cerca de um mês após o 
aparecimento dos sintomas, de forma que não há confirmação real do número de infectados na comunidade. Não há água encanada nem rede de esgoto 
e a Vila Naval emite dejetos dentro do rio, que é a mesma fonte de água que a comunidade encontra para abastecimento. Muitas famílias não possuem 
banheiros. Foram feitos poucos testes rápidos para verificação do contágio pelo coronavírus e houve campanha de vacinação, mas não há atendimento 
regular de saúde. Ocorreram entregas de poucas cestas básicas. Suspeita ter havido alto contágio da Covid-19 justamente no momento da entrega de 
cestas básicas. Não há estradas que atendem à comunidade. Narra que o prefeito tomou a iniciativa de construção de uma estrada, mas foi abandonada. 
José Rosalvo de Souza informou que a iluminação foi implantada na comunidade apenas em 2017. Quanto à saúde na comunidade, acrescentou que há 
necessidade do município construir um espaço para abrigar os doentes acometidos de Covid-19. Recebeu uma notícia de articulação para acelerar a 
titulação do território quilombola. Joice Silva Bonfim, advogada da AATR, relatou a ausência de fornecimento de água potável para a comunidade, 
saneamento básico e moradia digna. A respeito da titulação do território, informou que está pendente apenas o registro em cartório. Fez menção ao 
procedimento que trata da falta de água na comunidade, em andamento no ofício de titularidade da procuradora da República Auristela Reis. Há 
subnotificação de casos de coronavírus. Os testes rápidos que estão sendo feitos não são eficazes, pois não detectam o vírus nos primeiros dias de 
sintomas. Ressaltou a necessidade de posto de atendimento de saúde permanente e a instalação de estrutura emergencial que abrigue as pessoas que 
necessitam de isolamento por decorrência do vírus. Sobre a questão das estradas, esse ponto já foi informado ao procurador da República Leandro, titular 
de procedimento instaurado para resolução da questão. A secretária de saúde do Município de Simões Filho Iridan Brasileiro informou que, em reunião 
realizada com a comunidade, colocou-se a possibilidade de atendimento da comunidade tradicional em dias fixos, com transporte disponibilizado pela 
prefeitura. Relatou que, a partir de janeiro, foi implementado o programa “Saúde Perto de Você”, que atenderia o quilombo e cumpriu a agenda 
programada nos meses de janeiro, fevereiro e março e, após o desligamento da médica que atuava na comunidade, houve dificuldade de contratação de 
novo profissional. Foram ofertados 93 testes rápidos para a comunidade, iniciados dia 10. Foram entregues materiais de proteção individual para a 
comunidade. Explicou que o teste rápido detecta o vírus da Covid-19 a partir do oitavo dia de sintoma. A vigilância em saúde informou ao município 
que um caso apresenta dificuldade de respiração, que foi encaminhado para ao serviço de urgência e emergência. Orienta à comunidade fazer chamados 
ao SAMU (192). Nos casos mais leves, há orientação para isolamento domiciliar, e a vigilância faz atendimento local a cada 48h (quarenta e oito horas). 
Existem 22 leitos (que não são UTI) e, atualmente, existem 14 ventiladores mecânicos. Há 3 profissionais de saúde em processo de recuperação de saúde. 
Nesse ponto, Rose Meire informou que a comunidade não tem a visita de agente de saúde e a do município não atende o quilombo, ressaltando a 
necessidade de médico. O SAMU não entra no território. José Rosalvo falou que não adianta somente ligar para o número 192 para entrar em contato 
com o SAMU, por causa do acesso e da Marinha que restringe a entrada de carros. A comunidade precisa de remédios e a Marinha não permitiu o acesso 
de pessoas que entregariam medicamentos na comunidade. O procurador Fábio Loula esclareceu que já requisitou informações à Marinha sobre o 
episódio. Com a palavra, Kally Cristina (SESAB) informou que o programa de saúde do Município não atende a necessidade da comunidade, há 
necessidade de atendimento com visita domiciliar, monitoramento dos casos suspeitos e o cuidado com quem está doente, sendo insuficiente apenas uma 
visita semanal. Suscitou a possibilidade de implantar um centro comunitário e que o Estado pode auxiliar no acolhimento das pessoas em vulnerabilidade 
social que estão acometidas de Covid-19 no centro de acolhimento localizado em Salvador, com capacidade para 300 vagas. (...) Rose Meire e José 
Rosalvo informaram que as pessoas não aceitarão ser levadas para isolamento fora do território e Kally esclareceu que esta é somente uma possibilidade. 
Com a palavra, Olinda, integrante da comunidade, informou que não é possível sair da comunidade para isolamento, pois há necessidade de cuidado de 
outras pessoas da família. Solicita que sejam disponibilizados os testes definitivos para detectar a contaminação pelo novo coronavírus. A advogada 
Adriane Santos Ribeiro ressaltou o projeto de lei aprovado pelo Senado que cria medidas de proteção aos povos e às comunidades tradicionais para 
prevenção do contágio da Covid-19. Além do atendimento médico in loco, o projeto de lei garante o fornecimento de água potável. Liliane Silveira, 
diretora da Gestão do Cuidado da SESAB, esclareceu que o abrigo tem o objetivo de acolhimento das pessoas com COVID 19 positivo confirmado que 
não têm a possibilidade de isolamento em suas residências, além do auxílio de R$ 500,00 para as pessoas sem vínculo trabalhista e cesta básica para 
família como forma apoio. Na sequência, Antônio da Purificação reconheceu a situação difícil da comunidade, sem moradia digna e relatou a dificuldade 
de acesso à comunidade. Informou que há tratativas para abertura de estrada por outro acesso para a comunidade, pois o SAMU não consegue ter acesso 
à comunidade. Relatou que há 200 máscaras para serem fornecidas à comunidade. Esclareceu que o teste rápido só tem maior precisão a partir de 10 dias 
após a contaminação com o vírus e existem falsos negativos. O Ministério da Saúde forneceu testes rápidos à SESAB, no entanto todos foram 
redirecionados para os 417 municípios, mas em quantidade inferior à necessidade real dos municípios. O exame de RT-PCR deve ser utilizado apenas 
para diagnóstico (com apresentação de sintomas). Informou que o fornecimento dos testes RT-PCR será articulado. Joice Silva Bonfim ressaltou a 
necessidade não só de fornecimento das máscaras, mas também de alimentos e materiais de desinfecção. Rose Meire relatou episódios de insegurança e 
violência dentro da comunidade, causados por pessoas de fora da comunidade retirando lâmpadas das ruas. A advogada da AATR informou que esta 
situação já foi informada a todas as autoridades com atribuição para tomar as medidas protetivas, tais como Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, 
o próprio MPF, entre outros. Iridan Brasileiro ressaltou a dificuldade na escolha da área para instalação de abrigo e acolhimento pra isolamento dentro 
da comunidade, bem como de local para atendimento de saúde. Informou que, em caso de necessidade de atendimento, a comunidade pode entrar em 
contato pelo telefone (71) 99155-6273 (Ananda – Coordenadora de Atenção Primária à Saúde). Por fim, foi deliberado que : 1) a SESAB articulará, até 
a próxima terça-feira, possível fornecimento de testes de RT-PCR ao Município e disponibilizará o fornecimento de, no mínimo, 200 máscaras à 
comunidade, devendo informar ao MPF sobre a implementação de tais providências no mesmo prazo; 2) a Secretaria de Saúde do Município de Simões 
Filho se comprometeu a encaminhar ao MPF e à comunidade, até 19/6/2020, o cronograma das visitas domiciliares na comunidade (que terão a frequência 
de duas vezes semanais) e enviará álcool em gel, caixas de luvas descartáveis e outros equipamentos de proteção individual à comunidade na mesma 
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data; 3) até 22/6/2020, a Secretaria de Saúde do Município de Simões Filho prestará informações sobre a instalação de abrigo para isolamento e 
atendimento in loco na comunidade, bem como sobre o fornecimento imediato de água potável. Quanto ao fornecimento de cestas básicas para a 
comunidade no contexto da pandemia, o procurador Fábio Loula esclareceu que serão encaminhados ofícios à Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município e à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado, responsável pelo Programa de Saúde Alimentar (SJDHDS), 
e informou que as demais questões sobre as necessidades de construção de estradas e instalação de água encanada e saneamento básico serão informadas 
aos procuradores atuantes nos casos.(...)" (destaque e grifo nosso) 

 A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) informou (PR-BA-00041704/2020 - complementar - Resposta Antônio 
Purificação SESAB) que serão disponibilizados 4 kits de testes RT-PCR, conforme protocolo, os quais serão repostos à medida que forem utilizados, 
bem como encaminhou relatoria de reuniões sobre enfrentamento da COVID-19 no quilombo Rio dos Macacos. 

A Secretaria de Saúde do Município de Simões Filho informou (documento complementar ao PR-BA-00042454/2020) sobre as 
unidades de saúde instaladas no município para atendimento das pessoas acometidas com COVID-19, "sendo impraticável a instalação de Unidades de 
Isolamento e/ou de Retaguarda em bases diferenciadas, em função de que, cada unidade, requerer pessoal técnico especializado, estrutura física de 
máquinas e equipamentos que são calculadas pela população municipal, não apresentando viabilidade técnica para instalação na comunidade do 
QUILOMBO DOS MACACOS", bem como que "(...) em atendimento a Recomendação n. 001/2020 (...) elaboramos o Plano Municipal de Contingência 
para Enfrentamento do Novo Coronavírus" (PR-BA-00042454/2020, Complementar - documento gabinete20200622_15455578_rotated.pdf e 
Complementar - documento gabinete20200622_15443954_rotated.pdf). Ademais, protocolou o cronograma de Visitas Domiciliares a serem realizadas 
no Quilombo Rio dos Macacos pela Equipe Estratégia de Saúde da Família da Unidade Periclis Reni - Aratu, durante o ano de 2020, bem como informou 
que envio de alcóol em gel e máscaras artesanal para a comunidade. (PR-BA-00041210/2020 e Complementar - Anexo_Sec. Saúde SF_Cronograma de 
visitas domiciliares_PP_740_2020-57.pdf). E, por fim, asseverou que o fornecimento de água potável no município é feito pela Empresa Baiana de Águas 
e Saneamento (Embasa) e que a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de contrato de fornecimento de água potável via caminhão pipa ou de outra 
qualquer espécie. 

Em razão das informações supracitadas, foram oficiadas à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Simões Filho, a 
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado, a Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI) e a 
Secretaria de Saúde do Município de Simões Filho (PR-BA-00043174/2020). 

 A Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Simões Filho - requisitada acerca das medidas adotadas para garantir a 
segurança alimentar da comunidade de Rio dos Macacos no período da pandemia causada pela COVID-19 (PR-BA-00043251/2020) - informou que: 

" (...) Através do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social - o qual a comunidade Quilombola Rio dos Macacos está 
referenciada, foram realizadas diversas intervenções com atendimentos e orientações sociais, juntamente com o Cadastro Único e o Programa de Bolsa 
Família para cadastramentos e/ou atualizações necessárias, bem como concessão de benefícios socioassistenciais. Desde que se instalou a situação da 
pandemia, fora concedidas eventualmente cestas básicas para amenizar a situação de vulnerabilidade e risco social e garantir a segurança alimentar 
daquele comunidade, nos dias 30/03/2020 e 10/06/2020. Atualmente são acompanhadas 71 famílias no Quilombo Rio dos Macacos. Segue em anexo a 
relação das famílias assistidas na referida comunidade." (PR-BA-00044586/2020). 

 A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado - requisitada acerca das medidas adotadas para 
garantir a segurança alimentar da comunidade de Rio dos Macacos no período da pandemia causada pela COVID-19 ( e PR-BA-00043255/2020) - 
informou que: 

"(...) registramos que a SISA/SJDHDS vem acompanhando a situação de vulnerabilidade social de comunidades quilombolas 
localizadas situadas no Estado da Bahia, e ainda, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), observamos o agravamento do quadro 
de insegurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade, afetando diretamente povos em situação de rua e comunidades 
tradicionais. Dessa maneira, visando mitigar os efeitos da pandemia, esta Pasta continua desenvolvendo as atividades vinculadas ao Programa Restaurante 
Popular, com o fornecimento de 4.945 refeições diariamente à população mais vulnerável, através da entrega de quentinhas nos estabelecimentos 
localizados no bairro do Comércio e Liberdade, em Salvador-BA. 

Outro importante programa em execução é o Programa de Aquisição de Alimentos- PAA, avaliado como uma das iniciativas mais 
êxitosas, em termos de política pública que pode contribuir atuando em dois polos de demanda: da produção de alimentos, garantindo renda ao agricultor 
familiar e do atendimento às famílias em situação de fome. 

O PAA vem sendo executado na modalidade “Compra com Doação Simultânea” e “Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite”, 
através de instrumentos pactuados com o Ministério da Cidadania, com o intuito de garantir a produção e renda, bem como a segurança alimentar e 
nutricional da população mais vulnerável. 

Como medidas adotadas objetivando ampliar o alcance dessas políticas públicas, a SJDHDS através da SISA promoveu articulação 
para a liberação de novos recursos no âmbito do PAA, a serem destinados para compras de alimentos da agricultura familiar, visando aumentar o número 
de famílias de agricultores familiares beneficiadas, entidades e famílias em situação de vulnerabilidade social, que receberão os alimentos, bem como 
garantir uma fonte de renda para produtores durante a pandemia do novo coronavírus. 

Assim, informamos que a área técnica responsável pela gestão do PAA Alimentos, em atenção a situação de vulnerabilidade da 
Comunidade Quilombola Rio dos Macacos, vem adotando as providências necessárias para inserir a presente demanda na nova proposta de execução do 
PAA, modalidade Compra com Doação Simultânea que encontra-se em fase de elaboração, a fim de viabilizar, assim que houver aprovação da proposta 
pelo órgão concedente,  qual seja Ministério da Cidadania, a realização da doação de alimentos à referida comunidade. Por oportuno, sugerimos que seja 
formalizada consulta à Companhia Nacional de Abastecimento– CONAB, acerca da viabilidade de distribuição de cestas básicas para famílias da 
comunidade quilombola Rio dos Macacos." (PR-BA-00045972/2020) 

A Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI) -requisitada acerca das medidas adotadas para regularização do 
fornecimento de água, pela Embasa, aos domicílios componentes da comunidade quilombola de Rio dos Macacos, conforme deliberado em relatoria de 
web-reuniões sobre enfrentamento à COVID-19 no Quilombo do Rio dos Macacos (PR-BA-00043256/2020) - informou que: 

"Inicialmente, cumpre destacar que as informações ora solicitadas foram devidamente prestadas por meio do Ofício GABSEC n. 
0104/2020, oportunidade em que esta Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI) formulou resposta ao Ofício 182/2020/PR-BA/14ºOTC, 
também subscrito por V. Exa., no âmbito do Procedimento Preparatório n.1.14.000.000740/2020-57. 

Neste sentido, ratificamos todas as informações apresentadas no Ofício supracitado, ao tempo que informamos que conforme 
apontado neste expediente a SEPROMI, reforçando as medidas de prevenção ao Covid19, realizou de distribuição de 150 (cem) máscaras e álcool em 
gel na comunidade quilombola de Rio dos Macacos na última semana, e que outras 200 (duzentas) máscaras estarão sendo entregues até o final desta 
semana. 
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(...) é imperioso o destaque de que existe ordem expressa do Governo Federal, transmitida a esta SEPROMI por meio do Ofício nº 
57/2016-SNAS/SG-PR, de que obras e construções na Comunidade de Rio dos Macacos só poderiam ocorrer quando não mais fosse mais necessária a 
passagem pela Vila Naval, entretanto, diante do crescente acirramento do conflito, a abertura das vias de acesso pelo Exército foi interrompida sendo o 
acesso à comunidade realizado até a presente data pela Vila Naval. Tal óbice, impede a execução das obras pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
S.A (Embasa), assim como os demais obras de infraestrutura social." (PR-BA-00044478/2020) 

A  Secretaria de Saúde do Município de Simões Filho - requisitada acerca dos 1)  motivos pelos quais o cronograma de visitas 
encaminhado ao MPF não contempla a previsão de 2 visitas por semana à comunidade de Rio dos Macacos, conforme deliberado em ata de reunião de 
18/6/2020; 2) se houve a aplicação dos testes RT-PCR encaminhados pela SESAB nos integrantes da comunidade 3) o número atual de casos confirmados 
de contaminação por COVID-19 na comunidade; e 4) medidas adotadas quanto à necessidade de isolamento/acompanhamento dos pacientes com 
sintomas graves da COVI-19, tendo em vista a informação sobre inviabilidade técnica de instalação de unidade de saúde na comunidade (PR-BA-
00043262/2020) - informou que: 

"(...) 1) A dificuldade de destinar a Equipe de Estratégia de Saúde da Família 02 (dois) dias, para Visita Domiciliar, dar-se pelo fato, 
que o território ao qual a Equipe atende, é de alta vulnerabilidade social e outros fatores de risco. Diante disso, é necessário a distribuição das Visitas 
Domiciliares, contemplando a totalidade da população daquele território. Mas, podemos garantir 01 dia na agenda da Equipe na Unidade de Aratu, para 
atendimento exclusivo aos membros do Quilombo; 

2) A Secretária Estadual de Saúde, através do Laboratório Central do Estado-LACEN, disponibilizou 04 (quatro) testes de RT-PCR 
para Quilombo Rio dos Macacos em 01/07/2020, no monitoramento da Vigilância Epidemiológica, não foi identificado ainda a necessidade de testagem 
de novos casos com suspeita de COVID-19, a partir da data de recebimento dos testes. Havendo necessidade, serão realizados os testes de RT-PCR, 
conforme disponibilizados; 

3) De 10 a 16 de junho de 2020, foram realizados 93 (noventa e três) “Testes Rápidos” na comunidade do Quilombo dos Macacos, 
sendo 8 reagentes e 85 não reagentes. Os 8(oito) casos positivos foram monitorados pela Vigilância Sanitária Municipal.7(sete) já se encontram 
recuperados e 1 (um) segue em monitoramento; 

4) O município conta com vagas em leitos clínicos na Unidade Municipal de Enfrentamento ao CORONAVÍRUS, para todos os casos 
confirmados desta comunidade Quilombola. Garantindo assim, durante os 14 dias de quarentena, uma assistência qualificada pela equipe 
multiprofissional, bem como o distanciamento dos outros membros da família. Garantiremos também, a ambulância de transporte para o deslocamento 
de ida para a Unidade e retorno para Comunidade, após quarentena." (PR-DF-00055418/2020)." 

Em atenção aos Ofícios 181/2020/PR-BA/14º OTC e 189/2020/PR-BA/14º OTC, o Estado da Bahia informou que: 
"A Diretoria de Gestão do Cuidado apresentou manifestação (00019863086), (00019517817) informando que as demandas da 

Comunidade de Rio dos Macacos, geraram encaminhamentos junto a Secretaria Municipal de Saúde de Simões Filho, conforme as atas (00019840222) 
e (00019840328) com atuações de orientação a comunidade; realização de testagem rápida; reorientação do fluxo de atendimento pela equipe de estratégia 
da família; atendimento multidisciplinar e atenção domiciliar aos acamados. A ação interinstitucional entre SEPROMI, SEAP e SESAB, propiciou a 
distribuição de cestas básicas, vídeo informativo sobre COVID-19 para Povos e Comunidades Tradicionais desta região, máscaras artesanais produzidas 
pelo Conjunto Penal Feminino de Salvador e Kits de Coleta (Swab) para casos sintomáticos não detectáveis pelo testes rápidos."(PR-BA-00045564/2020) 

Em razão da Certidão 143/2020 (PR-BA-00050836/2020), a Secretaria Municipal de Saúde de Simões Filho foi requisitada para que 
informasse sobre as medidas que estão sendo adotadas pra a resolução dos problemas relatados na supramencionada certidão - Registre-se que à falta de 
EPIs, de água potável e cestas básica, já são questões objeto da ACP 1024386-08.2020.4.01.3300, em trâmite na 14ª Vara Federal. (PR-BA-
00050947/2020). 

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde de Simões Filho informou que: 
" 1. Durante a pandemia causada pelo COVID-19, as equipes de Atenção Primária, através da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

em conjunto com a Vigilância Epidemiológica (VIEP), já realizaram 10 visitas até a data vigente à comunidade quilombola Rio dos Macacos. 
2. Em 12 de maio a equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) (...) esteve na comunidade para a Campanha Nacional de Vacinação 

Contra a Gripe (H1N1), vacinando as pessoas que contemplasse os grupos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para receberem a referida vacina. 
Todos os 37 pacientes que foram atendidos receberam máscaras como EPI necessário para evitar a contaminação pelo COVID-19; 

3. A equipe retornou no dia 02 de junho para atender 6 (seis) pacientes que possuem doenças crônicas e que fazem uso de medicação 
contínua, foram realizadas as trocas das receitas, bem como, a dispensação das medicações receitadas pelo médico da USF; 

4. Nos dias 10 e 11 de junho, em parceira com a Vigilância Epidemiológica, a equipe de Atenção Básica esteve no quilombo para 
realizar os testes rápidos para COVID-19 nas pessoas que apresentaram sintomatologia suspeita da síndrome gripal. No total 54 testes foram realizados 
durante os dois dias. Diante da confirmação, após testagem dos casos suspeitos, foi necessário o retorno à comunidade no dia 12 de junho, no qual foi 
realizada a inclusão dos pacientes no planejamento de assistência psicológica e social, além das entregas de álcool em gel e máscaras; 

5. Após 4 dias, as equipes retornaram ao quilombo e realizaram uma ação de orientação sobre a importância de isolamento social e 
medidas de prevenção da disseminação do vírus, nesse mesmo dia, foram feitos mais de 39 testes rápido para a COVID-19, distribuição de álcool em gel 
e máscara para a comunidade, entregas das cestas básicas alimentícias que fazem parte do planejamento de assistência social e o Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) que esteve realizando a inclusão das famílias nos programas do governo federal pelo Cadastro Único e atualização de 
cadastros existentes; 

6. Dando seguimento as ações de enfrentamento da doença, no dia 19 de junho, foram entregue um maior quantitativo de álcool em 
gel e máscaras; 

Em resposta ao Ofício 258/2020 (PR-BA-00056792/2020), ao Município de Simões Filho - requisitado para que informe, diante da 
ausência de fornecimento de água pela Embasa à comunidade de Rio dos Macacos, quais medidas estão sendo adotadas pelo município para suprir essa 
necessidade durante a pandemia e se há contratação de "carros-pipa" para tal finalidade anexou Ofício 509/2020, referente ao Relatório de Atividades 
realizadas pela Secretaria de Saúde de Simões Filho no Quilombo Rio dos Macacos (PR-BA-00069817/2020), a saber: 

" (...) no dia 18/08/2020 a equipe da Unidade de Saúde da Família Péricles Reni de Souza se direcionou a comunidade para dar 
continuidade aos atendimentos dos pacientes e cadastramento das famílias para a base e-SUS/AB, porém a passagem foi impedida pela Marinha. 

No dia 20/08/20 foi enviado um ofício por e-mail para o 2º Comando do Distrito Naval solicitando apoio para a liberação da passagem 
para que a equipe conseguisse chegar ao quilombo. No mesmo dia, eles enviaram uma resposta informando que a liberação só aconteceria conforme o 
envio do período em que a equipe estaria realizando as atividades. 
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No dia 21/08/20 a Atenção Básica enviou ofício com todas as datas que a equipe estará indo a comunidade. Porém, a Microsoft 
Outlook enviou uma notificação informando que o e-mail não pode ser entregue porque o servidor do destinatário rejeitou a mensagem. O mesmo ofício 
foi reenviado novamente no dia 25/08/20 e a Marinha posteriormente respondeu autorizando a passagem. 

Diante da situação, a equipe ficou impossibilitada de desenvolver as atividades previamente programadas durante o período 
supracitado, retornando no dia 01/09/20 conforme o cronograma pactuado. Até o presente momento, além dos atendimentos médicos e de enfermagem, 
foram realizados 112 cadastros individuais e 45 domiciliares para acompanhamento. 

Para auxiliar no monitoramento e engajamento das ações na comunidade, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) com representantes 
municipais, estaduais e lideranças quilombolas. (....) 

As reuniões através do GT viabilizaram a elaboração de um webinário cujo tema é "O cuidado nas APS à comunidade quilombolas 
de Simões Filho", me parceria com a Escola de Saúde Pública da Bahia (ESPBA). Os profissionais da gestão municipal e das equipes de saúde de atenção 
primária dos bairros de Palmeiras, Pitangas de Palmares, Ilha de São João e Aratu serão capacitados para a oferta do cuidado integralizado as comunidades 
quilombolas presentes nos respectivos territórios, com enfoque em suas raízes culturais e históricas." (Complementar - PR-BA-00069817-2020.2-
IMG_3651 (1).jpg e Complementar - PR-BA-00069817-2020.3-IMG_3652.jpg). 

Em resposta ao Ofício 257/2020 (PR-BA-00056792/2020), a Secretaria Municipal de Saúde de Simões Filho - requisitada para que 
enviasse o relatório descrevendo as atividades realizadas na última visita feita à comunidade de Rio dos Macacos, prevista para o dia 4 de agosto, 
sobretudo quanto às demandas apresentadas pela comunidade sobre atendimentos de urgência em decorrência da Covid-19, bem como que esclareça os 
motivos porque não houve atendimento de todas as pessoas listadas conforme descrito na Certidão n. 143/2020/PR-BA/14ºOTC) e preste informações 
atualizadas sobre o funcionamento e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na comunidade - informou que : 

"1. No dia 4 de agosto de 2020, médica e enfermeira atenderam 4 pacientes na comunidade, e juntas com a equipe de agentes 
comunitários de saúde realizaram 10 cadastramento domiciliares e 26 cadastros individuais para a base municipal do e-SUS/AB, para que sejam 
elaborados os prontuários de acompanhamento. No total, até a vigente data, já foram realizados 30 cadastros domiciliares e 70 cadastros individuais; 

2. Diante dos cadastros realizados e atualizados, a equipe USF Péricles Reni de Souza tem elaborado um diagnóstico do território, 
estratificando os riscos e identificando os perfis de cada paciente para que sejam desenvolvidas atividades conforme a necessidade real da comunidade, 
para além das questões voltadas ao enfrentamento da COVID-19. 

3. Informamos que o não atendimento de 30 pessoas no dia 21/07/2020, está relacionado principalmente ao acesso dificultoso aos 
domicílios, sendo esta condição mais agravada nos dias chuvosos. 

4. O Serviço Móvel de Urgência - SAMU - funciona em Base Municipal instalada ao lado a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 
24 horas no Centro de Simões Filho. O atendimento segue sequencia de chamadas coordenadas pela base e o atendimento é direcionado em cada caso. 
A legislação que define o funcionamento da Rede de Urgência e Emergência não autoriza que ambulâncias da SAMU fiquem posicionadas fora da Base 
Central de Controle".(PR-BA-00058384/2020) 

Por fim, em atendimento ao último Ofício n. 15/2021/PR-BA/14ºOTC (PR-BA-00072478/2020) requisitado, a Secretaria Municipal 
de Saúde de Simões Filho informou que no dia 10 de março a Embasa realizou o abastecimento de água potável para a Comunidade Quilombola Rio dos 
Macacos, através do carro pipa; que restou acordado entre a Prefeitura de Simões Filho e a Companhia de Saneamento da Bahia - EMBASA - a 
manutenção do carro pipa, semanalmente, sendo disponibilizados 10.000 litros de água às famílias residentes no citado Quilombo; que esta Prefeitura 
está viabilizando junto à Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB, a construção do Poço Artesiano a fim de resolver em 
definitivo o acesso à água potável por todos os moradores da Comunidade. (PR-BA-00018370/2021 e Complementar - 2-Anexos resposta ao ofício 015-
2021-MPF.pdf). 

É o relatório. 
Com base na análise minuciosa realizada no presente inquérito civil para apurar possível situação de vulnerabilidade da comunidade 

remanescente de quilombo 'Rio dos Macacos', quanto às questões relacionadas à segurança alimentar e a assistência à saúde, em razão da pandemia 
causada pelo coronavírus, verifico que todas as solicitações e requisições foram satisfatoriamente cumpridas - conforme as informações mais relevantes 
detalhadamente esposadas no supracitado relatório - razão pela qual não mais vislumbro em utilidade no prolongamento da presente investigação, 

Com efeito, o Ministério Público Federal deve envidar esforços visando, em última análise, a preservar a utilidade das investigações 
sob sua responsabilidade. Tal constatação, alinhada com o princípio da razoável duração dos processos judiciais e procedimentos administrativos (artigo 
5°, inciso LXXVIII, da CFRB), encontra ampla ressonância no quanto preconizado na Portaria 291, de 27 de novembro de 2017 do CNMP. 

Ao lado disso e considerando que todas as diligências até então empreendidas não revelaram indícios de ilegalidade capazes de 
demandar o ajuizamento da ação civil pública ou adoção das demais providências constantes no artigo 4º, incisos I, III e IV da Resolução 87/2010 do 
CSMPF, razão pela qual promovo o seu ARQUIVAMENTO, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei 7.347/1985. 

Desnecessária a notificação ao representante, diante da instauração deste procedimento por dever de ofício. 
Remetam-se os autos para o necessário exame desta promoção à 1ª Câmera de Coordenação e Revisão, conforme o artigo 17 §2° da 

Resolução CSMPF 87/06 e ao CSMPF, com fulcro no §1º do artigo 9º da Lei 7.347/1985. 
De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, de acordo com o artigo 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 87/06. 
Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição. 

 
AURISTELA OLIVEIRA REIS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00027231-2021| 

PORTARIA Nº 71, DE 25 DE MARÇO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 

 Considerando o disposto no art. 2º, §6º, no art. 4º e no art. 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, bem como nos arts. 1º 
e 2º da Resolução CSMPF 87/2006, que regulamentam o Inquérito Civil; 

Instaura Inquérito Civil procedente da Notícia de Fato nº 1.16.000.001014/2020-87 com o fito de apurar suposto ato de improbidade 
administrativa 
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Envolvido: JOSÉ CARDOSO LOPES. 
Representante: Ministério Público Federal. 
A fim de instruir o inquérito civil, determina: 
a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, por qualquer meio hábil; 
a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 
a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data, pelo gabinete deste 5º Ofício de Combate à Corrupção 
cumprimento das diligências listadas em despacho anterior à presente Portaria. 

 
ANNA CAROLINA RESENDE MAIA GARCIA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00027404-2021| 
PORTARIA Nº 72, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da Constituição da República, e pelos arts. 6º, inciso VII, alínea “a”, 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, 
todos da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o teor dos autos do Procedimento nº 1.00.000.019513/2020-91, que visa a apurar suposta prática de atos de 
improbidade administrativa pelo ex-Deputado Federal ADALBERTO CAVALCANTI, tendo em vista notícia de suposta apropriação de salários de 
LIDIA LISBOA DE SOUZA. 

CONSIDERANDO que as questões versadas nos autos ainda demandam diligências para a formação do convencimento ministerial 
acerca das medidas a serem eventualmente adotadas; 

DETERMINA: 
1. a conversão do presente procedimento em Inquérito Civil; 
2. a publicação desta Portaria, como de praxe; 
3. a verificação do decurso do prazo de 1 ano. 
Publique-se e registre-se. 

 
PETERSON DE PAULA PEREIRA 

Procurador da República  
(Em substituição) 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00012249-2021| 
PORTARIA N° 36, DE 23 DE MARÇO DE 2021 

 
Ref. Procedimento Preparatório 1.18.000.001339/2020-95 
 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA que esta subscreve, em exercício no 1º Ofício da 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 
5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, 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 os elementos apurados, até o momento, no Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001339/2020-95, o qual 
investiga suposta fraude ao sistema de cotas, realizada por GABRIELA AVELINO CHAVEIRO; 

CONSIDERANDO que as fotografias apuradas nos autos dão conta de que a representada apresenta características fenotípicas de 
pele branca; 

CONSIDERANDO que há indícios de que GABRIELA AVELINO CHAVEIRO teria ingressado nos quadros da UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS-UFG mediante autodeclaração ideologicamente falsa prestada durante o processo seletivo SiSU/UFG 2017; 

CONSIDERANDO que a representada não preenche os requisitos para ingresso no curso de bacharelado em medicina da UFG, na 
modalidade L2, destinada aos alunos oriundos de escola pública, baixa renda e PPI (pretos, pardos e indígenas), nos termos da Lei nº 12.711/12. 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir as diligências, visando à colheita de informações, documentos e outros elementos 
aptos a direcionar e definir a linha de atuação deste órgão ministerial no feito; 

RESOLVE converter o mencionado procedimento preparatório em inquérito civil. 
Na ocasião, DETERMINA-SE: 
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas 

de controle de processos desta Procuradoria; 
b) publique-se e comunique-se à Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão -PFDC via UNICO, remetendo-se, inclusive a 

respectiva promoção de arquivamento parcial; 
c) atendidas as providências, tornem os autos conclusos. 

 
MARIANE GUIMARÃES DE MELLO OLIVEIRA 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00003466-2021| 

PORTARIA Nº 36, DE 23 DE MARÇO DE 2021 
 

Documento nº PRM-BDG-MT-00002721/2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 
127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

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

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, 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, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 
Magna Carta; 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL 
com o seguinte objeto: "4ª CCR. APP. Araguaiana-MT. Operação Siriema I. Apurar os fatos constantes no Auto de Infração B3C1J7RE, lavrado em 
02/06/2020, em desfavor de Luiz Ribeiro da Silva, por impedir ou dificultar a regeneração de 1.686,11m² (0,17ha) de APP do rio Araguaia, no lote 10 E, 
parcelamento do lote 10 do PA Volta Grande" 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, 
incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da Instituição. 

Com a instauração, cumpra-se as providências determinadas no despacho de instauração (Despacho nº 456/2020/GABPRM1-EPAA). 
Após os registros de praxe, publique-se. 

 
EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00009763-2021| 

PORTARIA Nº 36, DE 25 DE MARÇO DE 2021 
 

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

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

CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 9 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 
de junho de 2008, e da Portaria n. 957/2021-PGJ, de 17.3.2021; 

RESOLVE: 
Tornar sem efeito a Portaria PRE/MS n. 26, de 5.3.2021, publicada no DMPF-e n. 45/2021 - EXTRAJUDICIAL, pág. 16, de 

10.3.2021, na parte que designou a Promotora de Justiça SIMONE ALMADA GOES, para atuar perante a 16ª Zona Eleitoral, nos dias 17 a 19.3.2021. 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 
Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 
PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONCALVES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00009765-2021| 
PORTARIA Nº 37, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

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

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

30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 
CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 9 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 

de junho de 2008, e da Portaria n. 992/2021-PGJ, de 19.3.2021; 
RESOLVE: 
Tornar sem efeito a Portaria PRE/MS n. 27, de 16.3.2021, publicada no DMPF-e n. 51/2021 - EXTRAJUDICIAL, pág. 21 e 22, de 

18.3.2021, na parte que designou a Promotora de Justiça REGINA DORNTE BROCH para exercer as funções de Promotor Eleitoral Substituto perante 
a 54ª Zona Eleitoral, nos dias 29 e 30.3.2021. 

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

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 
 

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00009766-2021| 
PORTARIA Nº 38, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

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

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

30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 
CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE n. 01, de 9 de setembro de 2019, da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 

de junho de 2008, e das Portarias n. PGJ: 960/2021-PGJ, de 17.3.2021, 985/2021-PGJ e 987/2021-PGJ, de 18.3.2021, 1006/2021-PGJ, de 19.3.2021, e 
1019/2021-PGJ, de 22.3.2021; 

RESOLVE: 
Designar os Promotores de Justiça abaixo nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de Promotor Eleitoral 

Substituto perante as Zonas Eleitorais constantes do quadro a seguir, em razão de férias, licença, vacância, compensação pelo exercício da atividade 
ministerial em plantão e/ou viagem a serviço: 

 

PROMOTOR DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL PERÍODO 
MICHEL MAISANO MANCUELHO 1ª 26.3.2021 

JULIANA PELLEGRINO VIEIRA 21ª 29 a 31.3.2021 
DANIEL HIGA DE OLIVEIRA 40ª 18 e 19.3.2021 

GISLEINE DAL BÓ 52ª A partir de 22.3.2021, durante o período de 
licença do Titular 

LUIZ EDUARDO LEMOS DE ALMEIDA 54ª 17 a 30.3.2021 
 
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação. 
Dê-se ciência ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

Grosso do Sul. 
Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-IPA-MG-00001346-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 23 DE MARÇO DE 2021 

 
Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República no Município de Ipatinga, do Procedimento Preparatório n. 

1.22.010.000543/2020-47; 
Considerando que o referido procedimento tem por objetivo acompanhar eventual ajuizamento de ação civil por ato de improbidade 

administrativa pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), relativa aos fatos apurados nos Procedimentos Administrativos Disciplinar nos. 
08620.075438/2015-41, 08620.114102/2015-19 e 08620.031855/2015-81, atribuídos ao empregado público José Renato de Castro César, matrícula n. 
1864227; e 

Considerando a necessidade de se procederem a diligências para o cabal esclarecimento dos fatos e formação da convicção ministerial; 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com amparo no art. 129, III, da Constituição da 

República de 1988, no art. 8º, §1º, da Lei 7.347/85 e na Resolução 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, resolve instaurar 
Inquérito Civil, cujo objeto será acompanhar eventual ajuizamento de ação civil por ato de improbidade administrativa pela Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), relativa aos fatos apurados nos Procedimentos Administrativos Disciplinar n os. 08620.075438/2015-41, 08620.114102/2015-19 e 
08620.031855/2015-81, atribuídos ao empregado público José Renato de Castro César, matrícula n. 1864227, devendo constar como representado a 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) e como representante MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

Para tanto, determino as seguintes providências: 
1. Autue-se e registre-se esta portaria; 
2. O prazo para o término das diligências deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo-se providenciar o controle deste prazo, fazendo os autos conclusos, caso seu termo final se 
avizinhe; 

3. O servidor indicado para secretariar o presente Inquérito Civil será definido pelo sistema de distribuição por dígitos adotado nesta 
Procuradoria da República, o qual poderá ser substituído, nas respectivas ausências e/ou afastamentos, pelos demais servidores que integram a Assessoria 
deste gabinete; e 

4. Inicialmente, cumpra-se o despacho proferido. 
 

BRUNO JOSE SILVA NUNES 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00002418-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 25 DE MARÇO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 
129, inciso III, da Constituição da República e pelos artigos 6º, inciso VII, 7º, inciso I, e 38, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e pelas Resoluções 
n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

Considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o artigo 127 da Constituição da República 
e o artigo 1º da Lei Complementar n.º 75/1993; 

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

Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório n.º 1.23.003.000282/2020-17, instaurado a partir de cópia 
do Ofício n.º  14099/2020, enviado pelo  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE), para apurar possível prática de ato de improbidade 
administrativa, considerando a reprovação total dos objetos pactuados e a recomendação pela restituição dos recursos repassados nos Termos de 
Compromisso n.º PAC2 2829/2012, PAC2 2373/2011 e PAC2 694/2011, todos relacionados ao município de Porto de Moz/PA. 

RESOLVE instaurar o Inquérito Civil n.º 1.23.003.000282/2020-17, a partir do procedimento preparatório de mesmo número, para 
promover ampla apuração dos fatos noticiados, com o seguinte objeto: 

Apurar supostas  irregularidades  em  relação  ao  Termo  de  Compromisso PAC2 2829/2012, no tocante à construção da creche Vila 
Bom Jesus, e em relação ao Termo de Compromisso PAC2 694/2011, que teve por objeto a construção de 3 (três) unidades de educação infantil (Escolas 
Fátima Pinto, Dom Bosco e Cristiane Gomes), ambos relacionados ao município de Porto de Moz/PA. 

Efetuem-se os devidos registros no sistema único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 
Considerando o Ofício-Circular nº 22/2018/5ªCCR/MPF, fica dispensado o envio de comunicação eletrônica por meio do sistema 

único à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Desde já determino a publicação da presente portaria, nos termos do artigo 4º, inciso VI, da Resolução n.º 23/2007 CNMP. 
Aguarde-se a resposta ao Ofício n.º 333/2021/GABPRM2-LEPVA, enviado ao FNDE. Em caso de inércia da autarquia federal, 

reitere-se. 
 

LUÍS EDUARDO PIMENTEL VIEIRA ARAÚJO 
Procurador da Republica 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00011466-2021| 
PORTARIA Nº 26, DE 23 DE MARÇO DE 2021 

 
REF: NOTÍCIA DE FATO Nº. 1.24.000.000356/2021-99. 

 
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 nº 75/93; 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 1.24.000.000356/2021-99 a partir do encaminhamento de informações pelo 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a respeito da aquisição testes rápidos para detecção de COVID-19, classe IGG e IGM pela Prefeitura municipal 
de Bayeux, com dispensa de licitação (n.º 0018 e n.º 0025/2020), no início da pandemia da COVID-19; 

b) considerando que foram apontados indícios 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 se encontra em fase embrionária; 
e) considerando, assim, a necessidade de se realizarem diligências para se obter elementos mais seguros que indiquem a eventual 

aquisição dos itens com sobrepreço injustificado, mesmo porque é notório que o país viveu momento de escassez de produtos relacionados ao combate 
à pandemia; 

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 Processo TC 18.382/2020 pelo Tribunal de 

Contas do Estado da Paraíba. 
 

YORDAN MOREIRA DELGADO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00011567-2021| 
PORTARIA Nº 37, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

 
Referência: Notícia de Fato nº 1.24.000.001886/2020-73 

 
O PROCURADOR DA REPÚBLICA SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO, lotado na Procuradoria da República 

no Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal. 
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RESOLVE: 
Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 4º, II, da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento extrajudicial  acima identificado em Inquérito Civil - IC, no 
intuito de apurar a apreciação do Processo TC 09876/20, referente à análise da Dispensa de Licitação 092/2020 e dos Contratos 191/2020 e 192/2020, 
materializados pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, em razão da aquisição kits de testes rápidos de COVID-19 adquiridos junto às empresas 
CELER BIOTECNOLOGIA S/A e MEDLEVENSOHN COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 
II. Cumpra-se do despacho nº 3632/2021; 
III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução CNMP 

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

SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00011569-2021| 
PORTARIA Nº 38, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

 
Referência: Notícia de Fato nº 1.24.000.001746/2020-03 
 

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

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

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento extrajudicial acima identificado em Inquérito Civil - IC, no 
intuito de apurar irregularidades nos atos administrativos praticados pelo diretor da biblioteca central da Universidade Federal da Paraíba. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 
II. Cumpra-se o 1º tópico da disposição final da Promoção de Arquivamento nº 232/2021 (1 – providencie as medidas de estilo para 

converter esteprocedimento extrajudicial em Inquérito Civil; 
III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução CNMP 

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

SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00011648-2021| 
PORTARIA N° 41, DE 26 DE MARÇO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com 

fundamento no artigo 79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DISPENSAR: 
041. CARMÉM ELEONORA DA SILVA PERAZZO, 3ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Mamanguape, de 2ª 

entrância, ora exercendo a função eleitoral perante a 60ª Zona Eleitoral - Jacaraú, qual foi designada por meio da Portaria n.º 079/2020, a partir de 
01/03/2021. 

 
MARCOS ALEXANDRE BEZERRA WANDERLEY DE QUEIROGA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00011649-2021| 
PORTARIA N° 42, DE 26 DE MARÇO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com 

fundamento no artigo 79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DESIGNAR: 
042. ANDRÉA BEZERRA PEQUENO DE ALUSTAU, 4ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Guarabira, de 2ª 

entrância, para exercer a função eleitoral perante a 60ª Zona Eleitoral - Jacaraú, durante o biênio-complementação, compreendendo o período de 
01/03/2021 a 31/10/2021. 

 
MARCOS ALEXANDRE BEZERRA WANDERLEY DE QUEIROGA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-LDB-PR-00002514-2021| 
PORTARIA N° 2, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

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

constitucionais e legais, 
Considerando as dificuldades enfrentadas pela Unidade Técnico-Científica da UTEC/DPF/LDA/PR no atendimento de demandas 

periciais em veículos, originados de apreensões de mercadorias ou cigarro, requisitadas pelas Delegacias de Polícia Federal de Londrina-PR e de Maringá-
PR; 

Considerando o princípio da eficiência da Administração Pública previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal; 
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RESOLVE, com fundamento no artigo 8º, IV, da Resolução nº 174 de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA-OUT), determinando desde já: 

1)  Remessa da Portaria ao Setor de Autuação e Distribuição, para autuação e registro do feito como PA-OUT, sob o Grupo Temático 
da 7ª CCR (Controle Externo da Atividade Policial), Tema "900056 - Correção de Ilegalidade e/ou Melhoria da Eficiência Policial", grau de sigilo 
"Normal", a ser distribuído a este 1º Ofício da PRM-Londrina com base no art. 2º, §4º, da Resolução PRM nº 02/2019. 

Registre-se o presente como procedimento administrativo, com o seguinte assunto/objeto: "Procedimento Administrativo instaurado 
com o propósito de formalizar acordo extrajudicial visando a estabelecer procedimento de dispensa de realização de exame pericial em veículos 
apreendidos em procedimentos fiscais decorrente de contrabando/descaminho (e que se encontrem em depósito junto à Receita Federal do Brasil), a ser 
aplicado no âmbito das investigações em inquéritos policiais das Delegacias da Polícia Federal em Londrina e em Maringá, ambas atendidas pela Unidade 
Técnico-Científica da UTEC/DPF/LDA/PR". 

2) Publique-se. 
 

GUSTAVO DE CARVALHO GUADANHIN 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-FBE-PR-00001670-2021| 
PORTARIA N° 3, DE 26 DE MARÇO DE 2021 

 
 Procedimento Principal: 1.25.010.000058/2021-42 
 

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 n.o 75/93) vem instaurar o presente procedimento administrativo 
de acompanhamento, nos termos do art. 8º da Resolução CSMPF n. 174/2017, 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 ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 
art. 129, II); 

CONSIDERANDO 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 (CF/88, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 
criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Federal no que se refere aos direitos das populações indígenas, comunidades 
tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a notícia da ocorrência de uma invasão em área próxima à comunidade indígena de Guaviraty (TI Sambaqui), 
em Shangrila/Pr; 

CONSIDERANDO a intenção e a necessidade de acompanhar como dará a atuação dos diversos órgãos no que se refere às questões 
relativas à mencionada invasão; 

RESOLVE: 
Converter a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, determinando as 

seguintes providências: 
I) Comunique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para conhecimento com cópia desta Portaria, solicitando seja 

providenciada a devida publicação; 
II) Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a seguinte ementa: Procedimento Administrativo de Acompanhamento 

instaurado para acompanhar como se dará, pelos diversos órgãos, o acompanhamento das questões referentes à invasão de área próxima à comunidade 
indígena Guaviraty (TI Sambaqui) em Shangrila/Pr; 

III) Aguarde-se as respostas aos ofícios já encaminhados. 
IV) Com as respostas, retornem conclusos. 

 
INDIRA BOLSONI PINHEIRO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00003122-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 24 DE MARÇO DE 2021 
 

Notícia de Fato nº 1.26.001.000329/2020-51. Determina a instauração de PA de 
Acompanhamento no âmbito da PRM POLO PETROLINA/JUAZEIRO - 3º 
OTCC. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentada nos artigos 129 da Constituição da 
República; 6º, VII e XIV e 7º, I, todos da Lei Complementar n. 75/93; 8º, §1º da Lei n. 7.347/85, conforme as Resoluções n. 87/06-CSMPF e 23/07-
CNMP e ainda: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 
dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 
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CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 
Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar possível ação de improbidade administrativa a partir de cópia dos autos do IPL nº 
0066/2014; 

RESOLVE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO, visando 
apurar os fatos em comento. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para fins 
de publicação, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PRM-PET-PE-00013448/2020 
Interessados: a sociedade. 
Câmara: 5ª CCR. 
Registre-se a presente Portaria. 

 
TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00003095-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000216/2020-55. 
 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 
CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 

Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 
CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado para apurar o contido na Manifestação formulada via Sistema 

Cidadão, na qual se noticia possíveis indícios de fraude em contratos celebrados entre a empresa VOLSKI CULTURAL LTDA EPP e a Prefeitura de 
Juazeiro, para fornecimento de livros paradidáticos e outros materiais destinados a alunos da rede municipal de ensino. 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na 
Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril 
de 2010; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, § 6º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP, o presente procedimento preparatório em 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 

Em cumprimento à Resolução nº 87/2006 do CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010 do mesmo Conselho 
Superior: 

a) Autue-se a presente Portaria, acompanhada do presente procedimento administrativo; 
b) Comunique-se à 5ª CCR, por meio eletrônico, informando da sua instauração, em observância ao art. 6º da Resolução n.º 87/2006, 

enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; e 
c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007 do CNMP e no art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF, devendo a Secretaria realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00014096-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 23 DE MARÇO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório Nº 1.26.000.002447/2020-11. (Portaria de Conversão 
de PP em ICP). EMENTA: APURAR SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE 
POR PARTE DO ENTÃO MINISTRO DA SAÚDE, EDUARDO PAZUELLO, 
NA NOMEAÇÃO DE ANA PAULA AMORIM BATISTA DA SILVA PARA 
EXERCER O CARGO DE SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE EM PERNAMBUCO (CÓDIGO DAS 101.4, nº 
05.0379). 
 

O Ministério Público Federal, pela Procuradora da República in fine firmada, 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 o Procedimento Preparatório foi instaurado com vistas a apurar suposto desvio de finalidade por parte do Ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, na nomeação de Ana Paula Amorim Batista da Silva para exercer o cargo de Superintendente Estadual do Ministério da 
Saúde em Pernambuco (código DAS 101.4, nº 05.0379), conforme relatado na Manifestação registrada sob nº 20200160623 pela Sala de Atendimento 
ao Cidadão (PR-PE-00038487/2020); 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 
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Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da saúde, bem como de outros 
direitos e interesses sociais e difusos; 

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

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

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

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002447/2020-11 em Inquérito Civil, determinando: 
1 – Registro e autuação da presente portaria juntamente com o Procedimento Preparatório supracitado, assinalando como objeto do 

Inquérito Civil: “Apurar suposto desvio de finalidade por parte do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na nomeação de Ana Paula Amorim Batista da 
Silva para exercer o cargo de Superintendente Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco (código DAS 101.4, nº 05.0379), conforme relatado na 
Manifestação registrada sob nº 20200160623 pela Sala de Atendimento ao Cidadão (PR-PE-00038487/2020)”; 

2 – Comunique-se à 5ª CCR da instauração do presente Inquérito Civil Público, nos termos do art. 6º da Resolução no 87 do CSMPF. 
A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 

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

 
SILVIA REGINA PONTES LOPES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00001493-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Inquérito Civil n. 1.26.002.000179/2015-16 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República com o fito de apurar supostas irregularidades 
ocorridas no município de Casinhas/PE com relação aos recursos provenientes do FUNDEB, consistentes na contratação de professores e funcionários 
em quantitativo elevado para a quantidade pequena de alunos e na existência de contratados que não exerceram efetivamente o serviço, nos exercícios de 
2013 e 2014. 

Instaurado o feito, foram requisitadas informações ao Ministério Público de Contas, à Prefeitura de Casinhas, bem como informações 
complementares ao representante. 

A Prefeitura prestou informações às fls. 49/51. O MP de Contas, por seu turno, informou à fl. 71 que não foram localizados processos 
referentes ao objeto sob investigação no presente feito. 

O representante indicou o professor da Escola Municipal São Luiz, Marcos Rodrigues, e Orlando Sales, motorista de ônibus escolar 
da Prefeitura Municipal de Casinhas, para prestar informações sobre as irregularidades (fls. 60/76). 

Considerando o teor de tais respostas, determinou-se, às fls. 87/87v, que a Secretaria de Educação do Município de Casinhas 
encaminhasse a documentação referente aos contratos dos professores por escola, nos exercícios de 2013 e 2014, informando o regime de contratação de 
cada um (encaminhar digitalizando em mídia) e que fornecesse o registro de ponto dos funcionários e professores de cada escola municipal, nos exercícios 
de 2013 e 2014 (também digitalizado em mídia). Por fim, requisitou-se que fossem informados os dados dos seguintes prestadores de serviço (ou ex-
prestadores de serviço) da Prefeitura: Marcos Rodrigues, professor da Escola Municipal São Luiz e Orlando Sales, motorista de ônibus escolar da 
Prefeitura Municipal de Casinhas. 

Em resposta, a Prefeitura juntou a manifestação acostada às fls. 93/94, encaminhando cópia dos contratos dos professores por escola, 
referentes aos exercícios de 2013 e 2014. Do cotejo entre a documentação encaminhada pela Prefeitura e as informações contidas na representação, 
verificou-se que a edilidade deixou de apresentar informações referentes aos seguintes professores: 

Maria Matilde Barbosa Leal - Prof. anos iniciais 
Robervânia Naja Ferreira da Silva - Coord. Ped. anos iniciais 
Gilberta de Fátima Arruda Silva - Prof. anos finais 
Nilda Cristina de Souza Oliveira - Prof. anos finais 
Liandra Medeiros Leal - Prof. anos iniciais 
Manoel Basílio da Silva Neto - Prof. anos finais 
Marinaldo Aguiar de Farias - Prof. anos iniciais 
Agaci Soares de Andrade - Coordenador anos iniciais 
Fernanda Maria Pierre de Farias - Professor anos finais 
Maria José da Silva Farias - Professor creche 
Maria de Jesus de Almeida Santos - Professor creche 
Mércia Silva Azevedo 
Josefa Alice dos Santos - Prof. anos iniciais 
Valdiane Santana Duda - Prof. anos iniciais 
Maria Sandra do Carmo Arruda Soares - Prof. anos finais 
Alex da Silva Queiroz - Prof. anos finais 
Luana Barbosa de Aguiar - Prof. anos finais 
William Correia Basto da Silva - Prof. anos finais 
Analu Gomes da Silva França - Prof. Creche 
Tahis Sousa da Silva - Prof. substituto educação infantil 
Emanuela de Santana Alves - Prof. Educação infantil 
Tereza Cristina Pereira da Silva - Prof. anos iniciais 
Edileuza Maria dos Santos Sales - Auxiliar de creche 
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Ademais, não encaminhou os dados qualificativos de Marcos Rodrigues, professor da Escola Municipal São Luiz, e Orlando Sales, 
motorista de ônibus escolar da Prefeitura Municipal de Casinhas, consoante requerido no Ofício n. 1001/2018/PRM/CRU/PE/2º Ofício. 

Posteriormente, às fls. 99/99v, foi oficiada a Prefeitura Municipal de Casinhas para que fornecesse as informações acima indicadas. 
Em resposta, a edilidade encaminhou manifestação contendo documentações acerca das formas de provimento dos servidores e 

qualificação apenas de Orlando Sales. 
Entendendo este órgão ministerial que as informações coligidas aos autos não indicavam a efetiva utilização de verbas federais nas 

irregularidades apontadas na representação, foi promovido o declínio de atribuição do feito em favor do MP estadual (Documento PRM-CRU-PE-
00003884/2019) 

No entanto, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão deixou de homologar o referido declínio, por entender que havia interesse direto 
da União em atuar no feito (Voto 10957/2019 – Documento PGR-00297892/2019). 

Devolvidos os autos para continuidade das investigações, a Assessoria deste Ofício efetuou  pesquisa  no  site  do  TCE/PE  acerca  
da  prestação  de  contas  do município  de Casinhas,  nos  anos  de  2013  e  2014,  e  constatou  que:  em  2013,  as  contas foram  julgadas  irregulares,  
mas  não  houve  irregularidades  quanto  à  aplicação  de  recursos do  FUNDEB;  em  2014,  Parecer  Prévio  da  1ª  Câmara  do  TCE/PE  recomendou  
à  Câmara Municipal  de Casinhas  a Aprovação  das  contas  com  ressalvas,  mas  também  não  há menção a irregularidades referentes à aplicação dos 
recursos do FUNDEB. 

Além disso, também efetuou pesquisa no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, do FNDE, 
constatando que os percentuais aplicados dos recursos do FUNDEB, pelo município de Casinhas, nos exercícios de 2013 e 2014, encontram-se dentro 
dos limites legais. 

Verificou-se, ainda, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do FNDE[1], que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB – CACS/FUNDEB do município de Casinhas encontra-se em situação regular, de 2011 até a presente data. Neste ponto, vale frisar que, de 
acordo com o art. 24 da Lei 11.494/97, o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB, 
compete aos conselhos instituídos especificamente para esse fim. 

Sendo assim, determinou-se, no bojo do despacho PRM-CRU-PE-00007176/2019, que fosse expedido ofício à presidência do 
CACS/Casinhas, a fim de que encaminhasse os relatórios gerenciais sobre o recebimento e emprego das verbas do FUNDEB, referentes aos exercícios 
de 2013 e 2014. 

Em resposta (Documento PRM-CRU-PE-00007927/2019), a Prefeitura de Casinhas informou que os documentos solicitados não 
foram localizados nos arquivos municipais. No entanto, foram encaminhadas as atas de reuniões do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB. Consultando o teor das referidas atas, não se verificou a indicação de irregularidades pelo Conselho gestor. 

É o que se tem dos autos. Passa-se à manifestação. 
Consoante já indicado, o objeto de presente feito se refere à possível utilização, de forma indevida, de recursos do FUNDEB pelo 

município de Casinhas/PE. No entanto, findada a instrução, não foram coligidas evidências de que tais irregularidades efetivamente ocorreram, tampouco 
existem indícios mínimos acerca da prática de crime envolvendo os recursos federais do FUNDEB, e sequer linha de investigação viável nesse sentido. 

Aplicável ao caso em tela, portanto, a Orientação n. 4 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, aprovada em sua 945ª Reunião 
Extraordinária, realizada em 15 de março de 2017: 

“A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha 
investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua 
reabertura diante de novos elementos”. 

Desta feita, levando em consideração a ausência de provas da eventual prática de ato de improbidade e de crime, pois sequer 
confirmadas as irregularidades apontadas, assim como a ausência de viabilidade de manutenção das investigações, não há outra medida a ser tomada 
senão o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 9º, caput da Lei n. 7.347/85 e do art. 17, caput da Resolução n. 87/2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal. 

Notifique-se o representante, a fim de lhe dar conhecimento deste arquivamento e cientificando da previsão inserta no § 3°, do 
mencionado art. 17, caput da Resolução n. 87/2006. 

Após, remetam-se os autos à 5ª CCR, para o exame desta promoção de arquivamento, na forma do art. 62, IV da Lei Complementar 
n. 75/93, art. 9º, § 1º da Lei n. 7.347/85 e do art. 17, § 2º da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00014402-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 266, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

 
Cuida-se de notícia de fato criminal instaurada nesta Procuradoria da República a partir da remessa pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA do auto de infração lavrado em desfavor de Expedito Targino da Silva Filho, por ter a bordo de 
embarcação petrechos e equipamentos de mergulho proibidos para a captura de lagosta. 

Os fatos que deram ensejo à autuação em tela se encontram assim descritos no RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS: 

"No âmbito das ações fiscalizatórias desencadeadas durante a Operação Panulirus foi realizada vistoria da embarcação Betel, com 
registro de inscrição na Marinha do Brasil nº 162-002349-1 (figura 2 do relatório SEI 5329396) que encontrava-se atracada a um pier localizado nas 
proximidades da Av. Dr. Dirceu Velosso, bairro Pina, na cidade de Recife-PE. 

No interior da referida embarcação foram localizados: 05 bicheiros (petrecho proibido para captura da lagosta); 01 cabeçote de 
compressor, 01 balão de oxigênio, 200 mt de magueira, 03 nadadeiras e 01 cinto de lastro. Todos os equipamentos apreendidos são u8lizados na atividade 
predatória de mergulho. 

Diante disso, foi lavrado auto de infração com a aplicação de multa e apreensão dos materiais em questão. 
Eis o que se põe em apreciação. 
Observa-se que não houve no caso qualquer ato concreto de pesca, nos termos dos artigos 34, 35 e 36 da Lei n. 9.605/98, mas apenas 

atos preparatórios de tal prática, a saber, a guarda, em embarcação que estava atraca em um pier, de petrechos e equipamentos de mergulho proibidos 
para a captura de lagosta, sendo forçoso reconhecer a atipicidade penal da conduta em questão. 
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Neste sentido, confira-se o seguinte julgado: 
"PENAL. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL PRATICADO NO MAR TERRITORIAL BRASILEIRO. INTERESSE DA UNIÃO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PORTE DE APETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS, MAS PESCA AINDA NÃO REALIZADA. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. A denúncia narrou que no dia 12/07/2010, numa distância de 10 milhas náuticas 
da costa de Areia Branca/RN, o réu teria sido flagrado pela fiscalização do IBAMA na posse de instrumentos de pesca não permitidos, pelo que, ao cabo 
da instrução processual, foi condenado como incurso no Art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98, sofrendo as penas de 01 (um) ano de detenção, 
mais 10 (dez) dias-multa, fixado, cada um deles, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso; 2. Comumente, os 
crimes previstos na Lei 9.605/98 são de competência da Justiça Estadual, salvo quando praticados em detrimento de bens, serviços e interesses da União, 
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, quando, então, passam a ser de competência da Justiça Federal. No caso em tela, haja vista que o 
crime teria sido praticado em detrimento do mar territorial (bem da União), estado presente o interesse de entidade autárquica federal no julgamento da 
demanda (IBAMA), a competência para o feito é da Justiça Federal, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 905.864/SC); 3. Conforme 
depoimento dos ficais do IBAMA que participaram da operação, não foi apreendido na embarcação, ao ensejo do suposto flagrante, nenhum peixe ou 
crustáceo, fato, aliás, também reconhecido na sentença. A sentença, porém, classificando o crime como formal, condenou o réu por considerar que o 
porte de instrumentos de pesca proibidos realizaria a conduta prevista na Lei 9605/98, Parágrafo Único, II; 4. A tese não merece prosperar. O crime 
inserto no art. 34, parágrafo único, II, da lei 9.605/98 é material, somente caracterizado quando há, de fato, a pesca, ou qualquer ato executório nesse 
sentido. O mero porte dos instrumentos proibidos na embarcação, ainda que com exclusiva finalidade de pesca, pode ser considerado ato preparatório, 
impunível pelo ordenamento penal pátrio; 5. Demais disso, não houve qualquer lesão ao bem jurídico protegido, pelo que a absolvição é medida que se 
impõe, como também já decidiu o STJ em caso semelhante (CC: 100852 RS); 6. Apelação provida." 

(TRF 5ª Região, Órgão julgador Segunda Turma, Data 09/08/2016, Data da publicação 17/08/2016, Fonte da publicação DJE) 
Dessa forma, embora configure infração administrativa - já devidamente apurada e punida pelo próprio IBAMA - a conduta não 

encontra ressonância típica penal. 
Ante o exposto, por entender que a conduta em questão não configura delito penal e levando em conta que as medidas administrativas 

cabíveis já foram devidamente adotadas, promovo o arquivamento da presente notícia de fato criminal. 
Dispensada a comunicação ao representante, por se tratar de representação encaminhada em face de dever de ofício. 
Encaminhem-se os autos à 4ª CCR, para fins de revisão. 

 
MABEL SEIXAS MENGE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00001492-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
Ref. IC n. 1.26.002.000315/2014-89 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado de ofício, com vistas a apurar possíveis irregularidades na utilização de recursos do PNATE no 
transporte escolar do Município de Bezerros/PE. 

No despacho inaugural, considerou-se, em especial, o seguinte: 
CONSIDERANDO  a  realidade da região  Agreste na qual  o transporte dos moradores da zona rural até a zona urbana ainda se dá 

através de veículos denominados “Toyotas”, “rurais” e “pau de arara”, ou seja, em desconformidade com as exigências do Código Nacional de Trânsito 
e demais legislações aplicáveis aocaso,comoaResoluçãonº14/2009/FNDE, Portaria nº 465/2009/DETRAN, entre outras, e que já existem procedimentos 
em relação à questão nos municípios de Agrestina, Altinho, Bezerros, Bonito, Bezerros, Camocim de São Félix, Cumaru, Jataúba, Jurema, Lagoa  dos 
Gatos, Panelas,  Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Joaquim do Monte e Surumbi, conforme informações 
retiradas na data de hoje do Sistema Único; 

 Foi, nesse contexto, determinado o seguinte: 
a) oficiar à Prefeitura Municipal, requerendo que informe: a) o número de alunos por turno que necessitam de transporte escolar; b) 

se a Prefeitura é responsável pelo transporte de alunos da rede estadual e municipal ou apenas do municipal; b) número de carros contratados, modelo e 
ano; c) lista de motoristas; d) rotas por turno; c) recurso utilizado para custear o transporte escolar (por mês e por ano) e a dotação orçamentária. Prazo: 
10 dias. b) Expedir ofício único à Chefia da Procuradoria Regional da República da 5ª Região, com a informação de todos os municípios de atribuição 
desta PRM em Caruaru, solicitando que se informe a quais desses municípios foi expedida Recomendação pela Procuradoria Regional quanto a 
irregularidades na utilização de recurso do PNATE no transporte escolar. c) marcar audiência pública no dia dia29deagostode2014, entre14horase18horas 
sobre o tema, abrangendo todos os municípios da PRM em Caruaru, em local cuja disponibilidade deve ser verificada pelos secretários dos ofícios. 

O DETRAN/PE realizou fiscalização e encaminhou os autos de infração dela resultantes (fls. 17/28), bem como o Relatório das 
Operações de Fiscalização de Transportes Escolares, acostado às fls. 34/41. 

Dentre as autuações, verifica-se a condução de veículos em documentos de porte obrigatório, conduzir veículo transportando 
passageiros em compartimento de carga, dentre outras irregularidades registradas nos autos de infração cujas cópias se encontram às fls. 17/28 dos autos. 

Após a expedição de diversos ofícios a órgãos responsáveis por acompanhar a prestação dos serviços de transporte escolar junto à 
municipalidade, aportou aos autos a resposta do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, às fls. 58/68, no bojo da qual consta informações inclusive 
sobre o município de Bezerros (fls. 58, 60 e 62). 

Foram requeridas, à Prefeitura, informações referentes à realização do serviço de Transporte Escolar. Em resposta, a edilidade juntou 
a documentação acostada às fls. 48/55. 

 Às fls. 75/77, cópia do TC nº 1360127-1, relativo à prestação de contas do Município de Bezerros/PE, no ano de 2012, no bojo do 
qual se noticia divergência entre os valores pagos à empresa contratada para realizar o transporte escolar e os valores devidos em função das rotas 
percorridas (vide Relatório de Auditoria do TCE às fls. 83/88), o que ocasionou um excesso por despesas indevidas no valor de R$ 258.622,04 (duzentos 
e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e quatro centavos). 

No “Anexo I – volume Único” consta documentação encaminhada pela Prefeitura Municipal de Bezerros/PE, no que se refere à ao 
número de estudantes que utilizam o transporte escolar, quantidade de veículos contratados, relação dos motoristas, razão social da empresa contratada 
e relatório final do processo de georreferenciamento. 
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Verifica-se, na peça acostada às fls. 97/99v, a promoção de arquivamento do feito, junto à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com 
esteio na ocorrência de prescrição de possível ação de improbidade. 

Em análise à referida promoção de arquivamento, a 5ª CCR, pelo Voto n. 10732/2019 (PGR-00282904/2019), em que pese ter 
reconhecido a ocorrência de prescrição, devolveu os autos a esta PRM por ausência de manifestação acerca de possíveis providências no âmbito penal. 

De outra borda, quanto às irregularidades relativas às condições de segurança dos veículos utilizados para o transporte escolar, este 
órgão ministerial promoveu declínio de atribuição com remessa direta à Promotoria de Bezerros, em observância ao que dispõe o Enunciado n. 40, da 5ª 
CCR. 

É a síntese do necessário, passa-se ao devido encaminhamento. 
A irregularidade que daria ensejo à propositura de Ação de Improbidade por atos de improbidade Administrativa consiste na 

divergência entre os valores pagos à empresa contratada para realizar o transporte escolar e os valores devidos em função das rotas percorridas, consoante 
apontado no Relatório de Auditoria do TCE-PE, às fls. 83/88. 

Como observou a 5ª CCR, quando da revisão da promoção de arquivamento, tal irregularidade também ensejaria, em tese, persecução 
no âmbito criminal. No caso específico, a conduta se amolda, em tese, ao tipo previsto no art. 1º, III do Decreto-Lei n. 201/67. A pena prevista pelo 
referido tipo penal é a de detenção, de três meses a três anos. 

Considerando que tais irregularidades datam do ano de 2012, nos termos do art. 109, IV do Código Penal, o crime relacionado aos 
fatos apurados na presente instrução encontra-se igualmente prescrito. Para além da verificação da prescrição, salienta-se que não constam nos autos 
elementos hábeis à demonstração do dolo dos agentes. 

Desta feita, ante a prescrição de possível Ação Civil por Atos de Improbidade Administrativa, bem como de possível Ação Penal, o 
Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, promove o arquivamento deste Inquérito Civil, devendo os autos serem 
encaminhados para a 5ª Câmara de Coordenação e revisão, no prazo estipulado no § 2º do art. 17 da Resolução CSMPF nº. 87, de 2006, para fins de 
revisão, em complementação à promoção de arquivamento acostada às fls. 97/99v dos autos. 

 
RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-VTR-RJ-00002841-2021| 

PORTARIA N° 4, DE 19 DE MARÇO DE 2021 
 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.30.010.000207/2020-22. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-asinado, com base no artigo 129 da Constituição Federal, 
artigo 7º, I e 8º, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20/05/1993, o disposto nos artigos 4º e 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal e no artigo 2º, § 7º da Resolução Conselho Nacional do Ministério Público Federal 23/2007; 

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 que é dever 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, consoante o artigo 129, inc. III, da Constituição da República e artigo 1º, 
inciso I, da Lei nº 7.347/85; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais 
requisitar diligências investigatórias, podendo acompanhá-los e apresentar provas, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de 
sua competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei 
Complementar n° 75/1993, artigos 7°, II e 8°, II, IV, VII); 

CONSIDERANDO o objeto do presente procedimento,  instaurado para apurar a eventual prática de atos de improbidade 
administrativa por agentes do município e/ou pelos gestores do Hospital Casa de Caridade Santa Rita, situado no Município de Barra do Piraí, em possível 
falta de transparência quanto à retomada das obras da unidade de pronto atendimento (UPA) 24h nas suas dependências  durante a pandemia do Covid-
19, e também com relação às verbas públicas utilizadas que seriam, em tese, destinadas ao combate do coronavírus; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de outras diligências a melhor instrução do procedimento; 
RESOLVE, nos termos do artigo 2º, § 7º da RESOLUÇÃO Nº 23, de 4 de 17 setembro de 2007, CONVERTER o presente 

Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, com o escopo de apurar, bem como DETERMINAR: 
I - Publique-se, nos termos das disposições contidas nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, parágrafo 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 

do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como nos artigos 5º, inciso VI, e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal; 

II - Comunique-se a conversão à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
III- Acautelem-se os autos em Cartório no aguardo da resposta ao OFÍCIO nº 319/2021/MPF/PRM/VR/GAB/BAF. 
Cumpra-se. 

 
BIANCA BRITTO DE ARAUJO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00013299-2021| 

PORTARIA Nº 5, DE 25 DE MARÇO DE 2021 
 

Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n. 
1.28.000.000618/2021-76. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos arts. 129, 
III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 75/1993, no art. 17 da Lei 8.429/1992, na Súmula 329 
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do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, na Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução 87/2006, na redação 
que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (Constituição da República 
de 1988, art. 129, II), 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 difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os arts. 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 
75/1993, o art. 17 da Lei 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem ser função institucional do Ministério Público a proteção 
do patrimônio público e social, dando-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu art. 
2º, § 4º, última parte, bem como o art. 2º, § 1º, o art. 4º, § 1º e o art. 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à instauração de inquérito 
civil, sendo subsidiário o uso do procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 2º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que o § 1º do 
art. 4º da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), 
não tornam obrigatório que o inquérito civil seja antecedido por procedimento administrativo, o qual é apenas facultativo e, se instaurado, deverá ser 
concluído no prazo de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.000618/2021-76, a qual tem por 
objeto apurar a possível existência de irregularidades e eventual prática de ato de improbidade administrativa relativamente ao fato de a Secretaria de 
Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte ter contratado de modo supostamente indevido empresa para prestação de serviços de coleta de dados 
de estudo sorológico para detecção de Covid-19 no RN; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias mais diligências para verificar se houve realmente alguma irregularidade ou ato de 
improbidade administrativa no fato acima mencionado e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis; 

RESOLVE converter as presentes peças de informação em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos fatos aqui 
mencionados. 

Proceda-se ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 

Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (art. 4º, VI, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 5º, VI, da Resolução 
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF). 

Designo os servidores vinculados ao 8º Ofício desta Procuradoria da República para que um deles atue como secretário, para fins de 
auxiliar na instrução do presente inquérito civil, sem prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado 
o controle do prazo de um ano de tramitação do inquérito civil contado de hoje (art. 9º, caput, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 15º, caput, da 
Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua 
ocorrência com expressa menção à circunstância de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. Posteriormente, proceda-se à conclusão. 
 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00013595-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 26 DE MARÇO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no exercício das atribuições legais 

que lhes foram conferidas; 
Considerando que a Resolução nº 159, de 6 de outubro de 2015 (com as alterações promovidas pela Resolução CSMPF nº 191, de 5 

de fevereiro de 2019), do Conselho Superior do Ministério Público Federal, previu a manutenção de escala de membro para atuação em regime de plantão 
eleitoral (art. 1º, §2º), a ser veiculada por portaria subscrita pelo(a) titular da Procuradoria Regional Eleitoral em cada Estado (art. 2º), 

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

de 2021: 
 

FUNÇÃO PROCURADOR PERÍODO 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 
SUBSTITUTO 

RODRIGO TELLES DE SOUZA 1º a 04.04.2021 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL  RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 05 a 11.04.2021 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 
SUBSTITUTO 

RODRIGO TELLES DE SOUZA 12 a 18.04.2021 
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PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL  RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 19 a 25.04.2021 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

SUBSTITUTO 
RODRIGO TELLES DE SOUZA 26 a 30.04.2021 

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

 
RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017406-2021| 

PORTARIA Nº 7, DE 2 DE ABRIL DE 2020 
 

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal; também o que dispõem 
o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Pùblico incumbe garantir à sociedade a efetiva e correta execução da pena, tendo em vista suas 
finalidades e a preservação dos direitos e garantias do sancionado -  nos termos da lei e da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Ministério Pùblico tem a responsabilidade de delinear linhas de atuação, propor alternativas dirigidas à 
mudança da triste realidade do sistema carcerário brasileiro; 

CONSIDERANDO que ao Estado incumbe garantir a saúde do apenado, assegurando políticas públicas adequadas e específicas, 
principalmente diante do atual cenário de pandemia e de necessidade de ações de prevenção, enfrentamento e mitigação dos efeitos do coronavírus SARS-
CoV-2, responsável pela doença COVID-19; 

CONSIDERANDO que foi noticiada a validação do Plano de Contingência sobre o Coronavírus pelo Grupo Interinstitucional de 
Monitoramento das Ações de Prevenção e Mitigação dos Efeitos do COVID-19, no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul, instituído pelo 
Decreto Estadual n. 55.129/2020 (PR-RS-00020091/2020); 

RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar Procedimento Administrativo com a finalidade de 
"Acompanhar o andamento e a adequação das ações de prevenção, enfrentamento e mitigação dos efeitos do coronavírus (SARS-CoV-2) - COVID-19 
no Sistema Prisional do RS"  e determina à assessoria do Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional na PR/RS que: 

1) COVERTA a NF 1.29.000.001203/2020-00 em Procedimento Administrativo - PA, com atribuição ao grupo temático 
“CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL”, vinculado à 7ª CCR; 

2) expeça o oficio dirigido à Secretaria de Administração Penitenciária - SEAPEN/RS, a fim de que encaminhe cópia do Plano de 
Contingência sobre o Coronavírus no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul, validado pelo Grupo Interinstitucional de Monitoramento das 
Ações de Prevenção e Mitigação dos Efeitos do COVID-19, Notas Técnicas e outros esclarecimentos; 

3) após a juntada das informações, faça concluso para análise. 
Cumpra-se. 

 
ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SCS-RS-00000653-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

 
INQUÉRITO CIVIL. 1.29.007.000212/2020-13. 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e IX, da Constituição da República), legais (arts. 6º, XX, 7°, I, 8°, I a IX, todos da Lei Complementar n° 75/93) e 
regulamentares (arts. 2º, II, 4º, II, e 5° da Resolução CSMPF n.º 87/2010), e 

Considerando que o presente expediente foi instaurado para apurar a forma de contratação, no Município de Rio Pardo/RS, dos 
agentes vinculados ao Programa de Atenção à Primeira Infância (Programa Criança Feliz) no Município de Rio Pardo/RS; 

Considerando que a representação inaugural aponta, em tese, que 17 (dezessete) visitadores e 2 (duas) supervisoras da equipe do 
Programa Criança Feliz foram contratados pelo Município de Rio Pardo/RS sem a realização de concurso público ou de processo seletivo simplificado; 

Considerando que o Município de Rio Pardo, devidamente instado por meio de ofício, admite que não foi realizado concurso público 
e/ou processo seletivo simplificado para a seleção de visitadores do Programa Criança Feliz; argumenta que, em virtude de integração entre o Programa 
Criança Feliz (federal) e o Programa Primeira Infância Melhor (estadual), o qual já vinha sendo executado pelo Município, apenas foi dada continuidade 
aos trabalhos que já estavam em andamento; 

Considerando a informação de que o Município realizará, ainda no primeiro semestre de 2021, seleção pública para a contratação de 
visitadores do Programa Criança Feliz/Primeira Infância Melhor; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio nacional e do patrimônio público e social, 
bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da publicidade, competindo-lhe a promoção de medidas visando à proteção dos direitos constitucionais e dos demais 
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interesses difusos e coletivos (art. 5º, inciso II, letra “d”; art. 6º, inciso VII, letras “a”, “b”, “c” e “d”, e inciso XIV, letra “g”, todos da Lei Complementar 
n° 75/93); 

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos 
de sua competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e 
entidades da Administração Pública direta ou indireta, da União, do Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar 
buscas e apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de 
sua atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (arts. 7º, I e 8°, II e VII da Lei Complementar 75/93 e art. 
9° da Resolução CSMPF n° 87/2010); 

Considerando, por fim, o decurso do prazo para a regular tramitação do respectivo procedimento preparatório; 
RESOLVE: 
Determinar a conversão deste procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com a adoção das seguintes providências: 
1. Registro e autuação desta Portaria no Sistema Único do Ministério Público Federal, instaurando o presente expediente como 

inquérito civil vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consignando na capa o seguinte objeto: “Apurar a forma 
de contratação de agentes do Programa Criança Feliz no Município de Rio Pardo/RS.”; 

2. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente Portaria à 1ª CCR, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º da Resolução 
CSMPF nº 87/2010, mediante cadastro no Sistema Único que possibilite a sua publicação, conforme disposições do art. 4º, inciso VI, da Resolução 
CNMP nº 23/2007 e art. 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3. Afixação desta portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos na recepção da Procuradoria da República no Município 
de Santa Cruz do Sul, em atendimento ao que prevê o art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Como providências investigatórias, determina: 
(a) o sobrestamento dos autos pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, a fim de viabilizar tempo à execução de seleção pública 

informada pelo município, a ser realizada ainda no primeiro semestre de 2021 para a contratação de visitadores do Programa Criança Feliz, nos termos 
do que determina a Instrução Operacional nº 01, de 05 de maio de 2017, a qual contém orientações acerca da utilização de recursos do financiamento 
federal do Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, instituído pela Resolução nº 19, de 24 de novembro de 2016, do 
Conselho Nacional de Assistência Social. 

(b) decorrido o prazo de sobrestamento, retornem os autos conclusos para análise e nova deliberação. 
 

CARLOS AUGUSTO TONIOLO GOEBEL 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00003197-2021| 
PORTARIA Nº 12, DE 12 DE MARÇO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, inciso I, da 

Constituição da República, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
Considerando a necessidade de adotar providências para o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) aos investigados 

do Inquérito Policial n. 5011628-67.2020.4.04.7107, conforme art. 28-A do Código de Processo Penal; 
Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, 

conforme art. 8º, IV, da Resolução CNMP n. 174/2017; 
Considerando o teor da Orientação Conjunta n. 03/2018 da 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, que estabelece 

que as referidas providências devem ser realizadas preferencialmente no âmbito de um procedimento de acompanhamento, resolve instaurar procedimento 
administrativo, vinculado ao 1º Ofício desta Procuradoria da República em Caxias do Sul/RS. 

Publique-se, em cumprimento ao art. 9º da Resolução CNMP n. 174/2017, sendo desnecessária a comunicação da instauração à 
Câmara Revisora, tendo em vista as orientações contidas nos Ofícios Circulares n. 01/2018/2ª CCR e 30/2018 - 4ª CCR. 

 
LUCIANA GUARNIERI 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017391-2021| 
PORTARIA Nº 28, DE 15 DE MARÇO DE 2021 

 
(NF - 1.29.000.000676/2021-62). 
 

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, artigo 127, caput); 

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

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo de tramitação do procedimento e a necessidade de conversão para realização de 
diligências e prosseguimento da apuração; 

RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
da Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, CONVERTER o presente procedimento em Inquérito Civil 
com a finalidade de "Apurar as circunstâncias da injustificada ausência de medidas investigativas policiais nos IPLs n° 5002738-97.2019.404.7100 e 
5004111-66.2019.404.7100, promovendo a devida responsabilização, se for o caso". 

À assessoria do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional determino que: 
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- realize os registros necessários e mantenha controle atualizado do andamento do inquérito civil, observando as disposições da 
Resolução CSMPF nº 87/2010; 

- considerando a necessidade de acesso aos autos ao Oficio titular, solicite a chave de acesso dos IPLs n° 5002738-97.2019.404.7100 
e 5004111-66.2019.404.7100 e, com as chaves, junte-se as íntegras aos autos; 

- expeça ofício à Corregedoria da Polícia Federal, requisitando informações para instrução do feito; 
- com a resposta, volte concluso. 
Registre-se. Publique-se. 

 
CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 

Procurador Da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017330-2021| 
PORTARIA Nº 34, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

 
Ref.: Notícia de Fato n.º 1.29.000.002820/2020-14. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com base em suas atribuições constitucionais (artigo 129, inciso III, da Constituição 
Federal), legais (artigo 8.º, § 1.º, da Lei n.º 7.347/1985; e, artigos 1.º; 5.º; 6.º; 7.º, inciso I; e, 38, inciso I; da Lei Complementar - LC n.º 75/1993) e 
regulamentares (artigo 1.º e s. da Resolução CSMPF n.º 87/2010; e, 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório - PP n.º 1.29.000.002820/2020-14 ainda não se encontra instruído com dados 
suficientes a permitir a adoção imediata de quaisquer das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis, sendo necessária a realização de novas diligências, 
como a requisição de informações e/ou de documentos; 

CONSIDERANDO que o procedimento preparatório, nos termos dos §§ 1.º e 4.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010, 
deverá perdurar pelo prazo de 90 (noventa) dias (prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável), findo o qual, caso não 
tenha sido arquivado ou dado ensejo ao ajuizamento de ação civil pública, deverá ser convertido em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a promoção do inquérito civil e da ação civil pública 
para a proteção do patrimônio público e social (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e artigo 5.º, inciso III, alínea b, da LC n.º 75/1993); e, 

CONSIDERANDO que também são funções institucionais do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade e da publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (artigo 5.º, inciso I, 
alínea h, da LC n.º 75/1993), assim como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (artigo 5.º, inciso V, alínea b, da LC n.º 75/1993); 

RESOLVE, em face do disposto no inciso II do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2010, instaurar inquérito civil, razão pela qual 
deverá a Secretaria do Núcleo Cível Extrajudicial da PR/RS: 

1. registrar e autuar a presente Portaria com os autos do procedimento preparatório findo, mantendo-se a numeração deste; e, registrar, 
na capa dos autos e no sistema Único, como objeto do inquérito civil, o seguinte: Apurar denúncia sobre depósito da Prefeitura Municipal de Canoas 
localizado atrás do campus da Universidade da Ulbra-Canoas, contendo medicamentos e diversos materiais hospitalares vencidos, além de ambulâncias 
e equipamentos médicos/odontológicos/hospitalares em situação de abandono. Ocorrência policial nº 208/2020 (2020.0043567-SR/PF/RS), registrada 
pela Polícia Federal; e, 

2. comunicar a 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca da instauração do inquérito civil, sobretudo 
para fins de publicação da presente Portaria no Diário Oficial da União, conforme estabelecido nos artigos 6.º e 16, § 1.º, inciso I, da Resolução CSMPF 
n.º 87/2010. 

Após, reitere-se o Ofício n.º 499/2021 - 18º Ofício/PR/RS, de 10 de fevereiro de 2021, expedido ao Exmo. Prefeito de Canoas/RS. 
Com a resposta, ou findo o prazo, façam-se os autos conclusos. 

 
RODRIGO VALDEZ DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017400-2021| 
PORTARIA Nº 39, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 
(NF - 1.29.000.001711/2019-46) 
 

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

 CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (CF, artigo 127, caput); 

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

 CONSIDERANDO a necessidade de realizar o acompanhamento do andamento das obras de construção da Penitenciária de Guaíba, 
por ora sem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa ou em função de um ilícito específico; 

 RESOLVE nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, CONVERTER o presente procedimento em 
Procedimento Administrativo com a finalidade de "acompanhar o andamento das obras de construção da Penitenciária Estadual de Guaíba/RS, com 
recursos do FUNPEN". 

 Determina, ainda, à assessoria do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional para que: 
 - realize os registros necessários e comunique à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 
 - mantenha controle atualizado do andamento do procedimento, observando as disposições da Resolução CNMP nº 174/2017, em 

especial seu artigo 11; 
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 - expeça ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio Grande do Sul - SEAPEN e ao Departamento 
Penitenciário Federal - DEPEN, requisitando informações atualizadas sobre a construção da Penitenciária de Guaíba/RS. 

Registre-se. Publique-se. 
 

CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017401-2021| 
PORTARIA Nº 49, DE 22 DE MARÇO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por seu Procurador da República signatário, nos termos do que dispõe a Resolução 87, de 03 

de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público; no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e, especialmente: 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal; também o que dispõem 
o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo velar pela regularidade e pela adequação dos 
procedimentos empregados na execução da atividade de polícia judiciária federal, especialmente: a) ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos 
assegurados na Constituição Federal e na lei; b) à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) à prevenção 
ou à correção de irregularidade, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade policial; d) à competência dos órgãos incumbidos da segurança 
pública; e) à prevenção da criminalidade; f) à finalidade, à celeridade, ao aperfeiçoamento e à indisponibilidade da persecução penal; g) à superação de 
falhas na produção probatória, inclusive de natureza técnica, para fins de investigação criminal (RESOLUÇÃO CNMP nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007 
e RESOLUÇÃO CSMPF nº 88 , DE 3 DE AGOSTO DE 2006); 

CONSIDERANDO as orientações contidas na Nota Técnica nº 3/2020 para visita e preenchimento dos formulários de inspeções em 
estabelecimentos penais (civis e militares), pelo Ministério Público, no curso de emergência de saúde pública, em especial a pandemia de COVID-19, 
exarada no âmbito da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP/CNMP); 

CONSIDERANDO que incumbe aos órgãos do Ministério Público realizar visitas ordinárias em repartições policiais, civis e militares, 
órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição (Art. 4º da Resolução CNMP nº 20/2007 com redação dada 
pela Resolução n° 121, de 10 de março de 2015) e que no âmbito da PR/RS devem ser objeto de visita ordinária as unidades policiais na área de atuação; 

RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar Procedimento Administrativo com a finalidade de 
"Acompanhar as visitas ordinárias de Controle Externo nas unidades policiais sediadas no âmbito da PR/RS: 9ª Superintendência Regional de Polícia 
Rodoviária Federal, Delegacia de PRF/Porto Alegre, Delegacia de PRF/Eldorado do Sul e Delegacia de PRF/Osório, referente ao ano de 2021" e 
determina à assessoria do Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional na PR/RS que: 

1) AUTUE o procedimento, com atribuição ao grupo temático “CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL”, vinculado 
à 7ª CCR, com distribuição à Coordenação; 

2) expeça-se ofícios "De ordem" comunicando a realização das visitas ordinárias aos órgãos de praxe; 
3) expeça-se ofício para a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal, requisitando-lhes o encaminhamento das 

informações indispensáveis para preenchimento do formulário do CNMP; 
4) organize, internamente, os ofícios responsáveis pelas visitas: PRM-CAPÃO DA CANOA (Ofício Único), PRM-NOVO 

HAMBURGO (1º Ofício, 2º Ofício e 3º Ofício), PR-RS - 5º OFÍCIO, PR-RS - 9º OFÍCIO, PR-RS - 17º OFÍCIO, PR-RS - 21º OFÍCIO e PR-RS - 27º 
OFÍCIO, a fim de organizar a distribuição das unidades de forma equitativa, nos moldes do ano de 2020; 

5) organize as informações recebidas para cada ofício responsável, auxiliando no desempenho das atividades, a critério do 
responsável. 

Registre-se. Cumpra-se. 
 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 
Procurador da Republica 

Coordenador do NCEAP/MPF/RS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017402-2021| 
PORTARIA Nº 50, DE 22 DE MARÇO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por seu Procurador da República signatário, nos termos do que dispõe a Resolução 87, de 03 

de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público; no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e, especialmente: 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal; também o que dispõem 
o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo velar pela regularidade e pela adequação dos 
procedimentos empregados na execução da atividade de polícia judiciária federal, especialmente: a) ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos 
assegurados na Constituição Federal e na lei; b) à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) à prevenção 
ou à correção de irregularidade, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade policial; d) à competência dos órgãos incumbidos da segurança 
pública; e) à prevenção da criminalidade; f) à finalidade, à celeridade, ao aperfeiçoamento e à indisponibilidade da persecução penal; g) à superação de 
falhas na produção probatória, inclusive de natureza técnica, para fins de investigação criminal (RESOLUÇÃO CNMP nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007 
e RESOLUÇÃO CSMPF nº 88 , DE 3 DE AGOSTO DE 2006); 

CONSIDERANDO as orientações contidas na Nota Técnica nº 3/2020 para visita e preenchimento dos formulários de inspeções em 
estabelecimentos penais (civis e militares), pelo Ministério Público, no curso de emergência de saúde pública, em especial a pandemia de COVID-19, 
exarada no âmbito da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP/CNMP); 
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CONSIDERANDO que incumbe aos órgãos do Ministério Público realizar visitas ordinárias em repartições policiais, civis e militares, 
órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição (Art. 4º da Resolução CNMP nº 20/2007 com redação dada 
pela Resolução n° 121, de 10 de março de 2015) e que no âmbito da PR/RS devem ser objeto de visita ordinária as unidades policiais na área de atuação; 

RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar Procedimentos Administrativos com a finalidade de 
"Acompanhar as visitas ordinárias de Controle Externo nas  unidades  policiais  sediadas  no  âmbito  da  PR/RS: Superintendência Regional de Polícia 
Federal - SRPF/RS, Delegacias Especializadas sediadas na SRPF/RS [Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas - 
DELEPAT, Delegacia de Repressão à Drogas - DRE; Delegacia de Defesa Institucional - DELINST, Delegacia de Polícia de Imigração - DELEMIG, 
Delegacia de Controle de Segurança Privada - DELESP, Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos - DELEAQ, Delegacia de Repressão a 
Crimes Fazendários - DELEFAZ, Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários - DELEPREV, Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio 
Ambiente e Patrimônio Histórico - DELEMAPH, Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos Públicos - DELEFIN] e Setor 
Técnico-Pericial - SETEC"  e determina à assessoria do Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional na PR/RS que: 

1) AUTUE o procedimento, com atribuição ao grupo temático “CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL”, vinculado 
à 7ª CCR, com distribuição à Coordenação; 

2) expeça-se ofícios "De ordem" comunicando a realização das visitas ordinárias aos órgãos de praxe; 
3) expeça-se ofício  para  a  Superintendência  Regional  de  Polícia  Rodoviária Federal,  requisitando-lhes  o  encaminhamento  das  

informações  indispensáveis para preenchimento do formulário do CNMP; 
4) organize, internamente, os ofícios responsáveis pelas visitas: PRM-CAPÃO DA CANOA (Ofício Único), PRM-NOVO 

HAMBURGO (1º Ofício, 2º Ofício e 3º Ofício), PR-RS - 5º OFÍCIO, PR-RS - 9º OFÍCIO, PR-RS - 17º OFÍCIO, PR-RS - 21º OFÍCIO e PR-RS - 27º 
OFÍCIO, a fim de organizar a distribuição das unidades de forma equitativa, nos moldes do ano de 2020; 

5) organize as informações recebidas para cada ofício responsável, auxiliando no desempenho das atividades, a critério do 
responsável. 

Registre-se. Cumpra-se. 
 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 
Procurador da Republica  

Coordenador do NCEAP/MPF/RS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017396-2021| 
PORTARIA Nº 66, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 

 
(PA Nº 1.29.000.003464/2019-12) 
 

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal; também o que dispõem 
o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo velar pela regularidade e pela adequação dos 
procedimentos empregados na execução da atividade de polícia judiciária federal, especialmente: a) ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos 
assegurados na Constituição Federal e na lei; b) à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) à prevenção 
ou à correção de irregularidade, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade policial; d) à competência dos órgãos incumbidos da segurança 
pública; e) à prevenção da criminalidade; f) à finalidade, à celeridade, ao aperfeiçoamento e à indisponibilidade da persecução penal; g) à superação de 
falhas na produção probatória, inclusive de natureza técnica, para fins de investigação criminal (RESOLUÇÃO CNMP nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007 
e RESOLUÇÃO CSMPF nº 88 , DE 3 DE AGOSTO DE 2006); 

CONSIDERANDO que a partir de visita ordinária de Controle Externo foi identificada quantidade significativa de contraprovas de 
entorpecentes danificadas em razão de infiltração no depósito da Superintendência Regional, que dificulta a identificação dos itens e o requerimento de 
autorização judicial para incineração; 

RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar Procedimento Administrativo com a finalidade de 
"acompanhar providências para destruição de contraprovas de drogas muito antigas e danificadas pela infiltração em depósito de entorpecentes da 
SRPF/RS"  e determina à assessoria do Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional na PR/RS que: 

1) AUTUE o procedimento, com atribuição ao grupo temático “CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL”, vinculado 
à 7ª CCR; 

2) faça concluso, com minuta de ofício ao Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, responsável pelo 
Núcleo de Cartório (NUCART/DRCOR/SR/PF/RS), requisitando informações. 

 Cumpra-se. 
 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 
Procurador da Republica 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017397-2021| 
PORTARIA Nº 67, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019 

 
(PA Nº 1.29.000.003463/2019-78) 
 

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



DMPF-e Nº 58/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 26 de março de 2021 Publicação: segunda-feira, 29 de março de 2021 53 
 

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

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal; também o que dispõem 
o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo velar pela regularidade e pela adequação dos 
procedimentos empregados na execução da atividade de polícia judiciária federal, especialmente: a) ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos 
assegurados na Constituição Federal e na lei; b) à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) à prevenção 
ou à correção de irregularidade, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade policial; d) à competência dos órgãos incumbidos da segurança 
pública; e) à prevenção da criminalidade; f) à finalidade, à celeridade, ao aperfeiçoamento e à indisponibilidade da persecução penal; g) à superação de 
falhas na produção probatória, inclusive de natureza técnica, para fins de investigação criminal (RESOLUÇÃO CNMP nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007 
e RESOLUÇÃO CSMPF nº 88 , DE 3 DE AGOSTO DE 2006); 

CONSIDERANDO que a partir de visita ordinária de Controle Externo foi identificada a necessidade de acompanhar as medidas de 
controle de armamento, em atendimento ao orientado pela 7ª Câmara, na 40ª Sessão Ordinária de Coordenação, realizada em 14 de agosto de 2018, que 
"aprovou como temas prioritários a fiscalização das atividades da Polícia Federal relacionadas à concessão de porte de armas e à autorização de 
funcionamento de empresa de segurança privada e o controle dos arsenais bélicos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para identificação de 
extravio e/ou desvio de armas e munições. Assim, é orientação desta Câmara a realização das inspeções nas Delegacias de Controle de Segurança 
Privada)" e determinou a "instauração de Procedimento Administrativo com o objetivo de elaborar diagnóstico e propor modelo de atuação relativo à 
realização de inspeções de Controle Externo da Atividade Policial em DELESP, o qual foi registrado sob o número PA nº 1.00.000.002993/2019-17"; 

RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar Procedimento Administrativo com a finalidade de 
"Acompanhar as medidas adotadas pela Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos da Polícia Federal para coibir, identificar e investigar o 
extravio e/ou desvio de armas e munições de pessoas físicas no Estado do Rio Grande de Sul, bem como eventuais providências adotadas"  e determina 
à assessoria do Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional na PR/RS que: 

1) AUTUE o procedimento, com atribuição ao grupo temático “CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL”, vinculado 
à 7ª CCR; 

2) junte o formulário de visita ordinária da SR/PF/RS-DELEAQ do segundo semestre de 2019 e volte concluso com minuta de ofício 
ao Superintendente Regional de Polícia Federal, requisitando informações. 

Cumpra-se. 
 

PAULA MARTINS-COSTA SCHIRMER 
Procuradora da Republica 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017398-2021| 

PORTARIA Nº 68, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019 
 

(PA Nº 1.29.000.003462/2019-23) 
 

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal; também o que dispõem 
o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo velar pela regularidade e pela adequação dos 
procedimentos empregados na execução da atividade de polícia judiciária federal, especialmente: a) ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos 
assegurados na Constituição Federal e na lei; b) à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) à prevenção 
ou à correção de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade policial; d) à competência dos órgãos incumbidos da 
segurança pública; e) à prevenção da criminalidade; f) à finalidade, à celeridade, ao aperfeiçoamento e à indisponibilidade da persecução penal; g) à 
superação de falhas na produção probatória, inclusive de natureza técnica, para fins de investigação criminal (RESOLUÇÃO CNMP nº 20, DE 28 DE 
MAIO DE 2007 e RESOLUÇÃO CSMPF nº 88 , DE 3 DE AGOSTO DE 2006); 

CONSIDERANDO que a partir de visita ordinária de Controle Externo foi identificada a necessidade de acompanhar as medidas de 
controle de armamento, em atendimento ao orientado pela 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, na 40ª Sessão Ordinária de Coordenação, realizada em 
14 de agosto de 2018, que "aprovou como temas prioritários a fiscalização das atividades da Polícia Federal relacionadas à concessão de porte de armas 
e à autorização de funcionamento de empresa de segurança privada e o controle dos arsenais bélicos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para 
identificação de extravio e/ou desvio de armas e munições. Assim, é orientação desta Câmara a realização das inspeções nas Delegacias de Controle de 
Segurança Privada)" e determinou a "instauração de Procedimento Administrativo com o objetivo de elaborar diagnóstico e propor modelo de atuação 
relativo à realização de inspeções de Controle Externo da Atividade Policial em DELESP, o qual foi registrado sob o número PA nº 
1.00.000.002993/2019-17"; 

RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a 
Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar Procedimento Administrativo com a finalidade de "Acompanhar 
as medidas adotadas pela Delegacia de Controle de Segurança Privada da Polícia Federal para coibir, identificar e investigar extravio e/ou desvio de armas e 
munições de empresas de segurança privada registradas no Estado do Rio Grande de Sul, bem como eventuais providências adotadas em casos de fragilidades nos 
controles e procedimentos"  e determina à assessoria do Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional na PR/RS que: 

1) AUTUE o procedimento, com atribuição ao grupo temático “CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL”, vinculado à 7ª 
CCR; 

2) junte o formulário de visita ordinária da SR/PF/RS-DELESP e volte concluso com minuta de ofício ao Superintendente Regional de Polícia 
Federal, requisitando informações. 

 Cumpra-se. 
 

CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 
Procurador da República 

 



DMPF-e Nº 58/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 26 de março de 2021 Publicação: segunda-feira, 29 de março de 2021 54 
 

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

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017399-2021| 
PORTARIA Nº 69, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019 

 
(PA 1.29.000.003461/2019-89) 
 

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal; também o que dispõem 
o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo velar pela regularidade e pela adequação dos 
procedimentos empregados na execução da atividade de polícia judiciária federal, especialmente: a) ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos 
assegurados na Constituição Federal e na lei; b) à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) à prevenção 
ou à correção de irregularidade, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade policial; d) à competência dos órgãos incumbidos da segurança 
pública; e) à prevenção da criminalidade; f) à finalidade, à celeridade, ao aperfeiçoamento e à indisponibilidade da persecução penal; g) à superação de 
falhas na produção probatória, inclusive de natureza técnica, para fins de investigação criminal (RESOLUÇÃO CNMP nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007 
e RESOLUÇÃO CSMPF nº 88 , DE 3 DE AGOSTO DE 2006); 

CONSIDERANDO que a partir de visita ordinária de Controle Externo foi constatada quantidade significativa de veículos 
apreendidos em uso pela Polícia Federal e tendo em vista que as informações acerca de veículos próprios do DPF não estão sendo franqueadas, o que 
não permite analisar a adequação do quantitativo de veículos próprios às necessidades policiais, de modo a também justificar a utilização de veículos 
apreendidos em detrimento ao procedimento de alienação antecipada, recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 30, de 10 de 
fevereiro de 2010) e estimulada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), para dar cumprimento aos 
tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário; 

RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar Procedimento Administrativo com a finalidade de 
"acompanhar a adequação do quantitativo de veículos próprios do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Sul às necessidades da atividade 
policial, bem como a necessidade de utilização de veículos apreendidos pelos servidores do DPF/RS"  e determina à assessoria do Núcleo do Controle 
Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional na PR/RS que: 

1) AUTUE o procedimento, com atribuição ao grupo temático “CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL”, vinculado 
à 7ª CCR; 

2) junte o formulário de visita ordinária na SR/PF/RS do segundo semestre de 2019 e volte concluso com minuta de ofício ao 
Superintendente Regional de Polícia Federal, requisitando informações. 

 Cumpra-se. 
 

FÁBIO MAGRINELLI COIMBRA 
Procurador da Republica 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017392-2021| 
PORTARIA Nº 104, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 

 
(NF - 1.29.000.002726/2020-65). 
 

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (CF, artigo 127, caput); 

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

CONSIDERANDO que a notícia relata que um policial federal em uma viatura discreta reagiu a um assalto quando estava no exercício 
da função, alvejando um dos homens que estava armado no momento e resultando no óbito do indivíduo. A ação foi gravada por câmeras de segurança 
(20200731_150920.mp4) que acompanharam a matéria veiculada na imprensa; 

RESOLVE nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, CONVERTER o presente procedimento em Inquérito Civil 
com a finalidade de "Apurar as  circunstâncias  do óbito de homem por Policial Federal em serviço lotado na Superintendência da Polícia Federal no Rio 
Grande do Sul, em tentativa de assalto no dia 30 de julho de 2020 em Porto Alegre/RS". 

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

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

especial seu artigo 15; 
- considerando a necessidade de esclarecimentos iniciais, determino a expedição de ofício à Corregedoria Regional de Polícia Federal, 

requisitando informações; 
Registre-se. Publique-se. 

 
ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 

Procurador da República 
 



DMPF-e Nº 58/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 26 de março de 2021 Publicação: segunda-feira, 29 de março de 2021 55 
 

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

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017404-2021| 
PORTARIA Nº 137, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
(NF 1.29.000.004093/2020-20) 
 

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal; também o que dispõem 
o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo velar pela regularidade e pela adequação dos 
procedimentos empregados na execução da atividade de polícia judiciária federal, especialmente: a) ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos 
assegurados na Constituição Federal e na lei; b) à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) à prevenção 
ou à correção de irregularidade, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade policial; d) à competência dos órgãos incumbidos da segurança 
pública; e) à prevenção da criminalidade; f) à finalidade, à celeridade, ao aperfeiçoamento e à indisponibilidade da persecução penal; g) à superação de 
falhas na produção probatória, inclusive de natureza técnica, para fins de investigação criminal (RESOLUÇÃO CNMP nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007 
e RESOLUÇÃO CSMPF nº 88 , DE 3 DE AGOSTO DE 2006); 

CONSIDERANDO que compete ao Departamento de Polícia Federal (DPF) autorizar e fiscalizar as atividades de segurança privada  
(art.  1º, §1º, da Portaria nº3.233/2012-DG/DPF, estando, portanto, a atividade sujeita ao Controle Externo pelo Ministério Público no aperfeiçoamento 
das normas e mecanismos fiscalizatórios capazes de coibir abusos no exercício de atividade de segurança privada; 

RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
da Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar Procedimento Administrativo com a finalidade de 
"Sob a ótica do Controle Externo da Atividade Policial, analisar os mecanismos de fiscalização da Polícia Federal em face de empresas de segurança 
privada, nos temos da Lei nº 7.102/1983,  a fim de enfrentar práticas de racismo estrutural e casos de discriminação e racismo, bem como seus reflexos 
concretos"  e determina à assessoria do Núcleo do Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional na PR/RS que: 

1) AUTUE o procedimento, com atribuição ao grupo temático “CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL”, vinculado 
à 7ª CCR; 

2) solicite, de ordem, o compartilhamento das informações colhidas no âmbito do IC 1.29.000.003818/2020-62, que eventualmente 
não estejam acessíveis no Sistema Único, e proceda a juntada nestes autos daquelas peças que interessem ao objeto do acompanhamento; 

3) após os registros de praxe, volte concluso, com providências iniciais. 
 Cumpra-se. 

 
CLÁUDIO TERRE DO AMARAL 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017390-2021| 
PORTARIA Nº 149, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
(NF - 1.29.000.003936/2020-71). 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do que dispõe a Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, bem como a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e, especialmente: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (CF, artigo 127, caput); 

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

CONSIDERANDO a necessidade de conversão do procedimento para realização de diligências, a fim de instrui-lo com os elementos 
necessários a viabilizar a adoção de medidas institucionais cabíveis; 

RESOLVE: 
Art. 1º. CONVERTER o presente procedimento em Inquérito Civil com a finalidade de apurar eventual ocorrência de abuso de 

autoridade na condução e lavratura de prisão em flagrante contra pessoa que não teria participação nos fatos criminosos, em 23/11/2020, no âmbito do 
IPL nº 5064356-09.2020.4.04.7100. 

Art. 2º. Determinar à assessoria do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional as seguintes providências: 
a) realizar os registros necessários e comunicar à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF dentro do prazo previsto no artigo 6º 

da Resolução do CSMPF nº 87/2010; 
b) manter controle atualizado do andamento do inquérito civil, observando as disposições da Resolução CSMPF nº 87/2010, em 

especial seu artigo 15; 
c) proceder à atualização do andamento do IPL nº 5064356-09.2020.4.04.7100; 
d) após, concluir o IC para análise e providências iniciais. 
Registre-se. Publique-se. 

 
ADRIANO DOS SANTOS RALDI 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017393-2021| 
PORTARIA Nº 268, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 

 
(NF - 1.29.000.002015/2019-57). 
 

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (CF, artigo 127, caput); 

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

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo de tramitação do procedimento e a necessidade de conversão para realização de novas 
diligências e prosseguimento da apuração; 

RESOLVE nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, CONVERTER o presente procedimento em Inquérito Civil 
com a finalidade de "Apurar a responsabilidade criminal e/ou por ato de improbidade praticado pelos agentes mobilizados na Força Nacional - Operação 
Porto Alegre DOUGLAS NUNES GODOI, GERSON LUIZ DOS SANTOS, MESSIAS BEZERRA DE FRANÇA, CARLOS AUDI LIMA DE SOUSA, 
GERSON LOPES CARNEIRO em relação aos fatos apurados no Procedimento Apuratório de Conduta nº 135/2017/DFNSP". 

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

da Resolução do CSMPF nº 87/2010; 
- mantenha controle atualizado do andamento do inquérito civil, observando as disposições da Resolução CSMPF nº 87/2010; 
- expeça ofício ao Secretário Nacional de Segurança Pública - SENASP requisitando informações sobre as providências adotadas 

especificamente em relação à conduta dos mobilizados SUB TEN CARLOS AUDI LIMA DE SOUSA (CPF 004.797.477-09) e SUB TEN GERSON 
LOPES CARNEIRO (CPF 718.830.297-91) quanto aos fatos, situação atual e locais em que já foram mobilizados, assim como o histórico de apurações 
(PAC) e penalidades aplicadas envolvendo os mobilizados; 

- providencie a qualificação e pesquisa de certidão criminal e cível/improbidade em desfavor de CARLOS AUDI LIMA DE SOUSA 
(CPF 004.797.477-09) e GERSON LOPES CARNEIRO (CPF 718.830.297-91) na Justiça Federal do Rio Grande do Sul/Rio de Janeiro e Justiça Estadual 
do Rio Grande do Sul/Rio de Janeiro; 

Registre-se. 
 

ADRIANO DOS SANTOS RALDI 
Procurador da Republica 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00017405-2021| 
ADITAMENTO À PORTARIA Nº 130, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por seu Procurador da República signatário, nos termos do que dispõe a Resolução 87, de 03 

de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público; no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e, especialmente: 

CONSIDERANDO que no objeto da PORTARIA PA 130/2020 constou como objeto a análise a NOTA TÉCNICA Nº 
80/2020/DIAMGE/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ, quando deveria constar a NOTA TÉCNICA Nº 83/2020/DIAMGE/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ; 

 RESOLVE, nos termos da Resolução 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, ADITAR A PORTARIA 130/2020 (PR-RS-00075994/2020) 
com a finalidade de corrigir erro material do objeto para "acompanhar as providências para atendimento das recomendações contidas na NOTA TÉCNICA 
Nº 83/2020/DIAMGE/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ, que trata de procedimentos de custódia de pessoas com deficiência no Sistema Prisional do Rio 
Grande do Sul", permanecendo inalteradas as demais disposições. 

Providências de praxe. 
 

Porto Alegre, 23 de março de 2021. 
 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 
Procurador da Republica 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-PFU-RS-00002700-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, em especial as previstas no artigo 127, caput, e no artigo 129, incisos III e V, ambos da Constituição Federal; no artigo 6º, inciso 
XX, e no artigo 7°, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa do meio ambiente e do patrimônio 
público e social e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição Federal e nas alíneas a e 
d do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento desse múnus, tem o Parquet as funções de promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e 
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dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Lei Fundamental, notadamente aqueles de natureza indisponível ou de repercussão social 
inata; 

CONSIDERANDO que, com o mesmo desiderato, tem a prerrogativa de expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços 
públicos e à observância dos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para adoção de providências cabíveis, tudo 
na forma do artigo 129, incisos II, III e IX, do Estatuto Político, combinado com o artigo 6º, incisos VII e XX, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que, nos moldes do artigo 4º da Resolução nº 164, de 28.03.2017, do Conselho Nacional do Ministério Público 
– CNMP, as recomendações ministeriais podem ser dirigidas, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou 
jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de que 
é incumbido o Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso III, estabelece a dignidade humana como fundamento da 
República Federativa do Brasil, além de prever, em seu artigo 3º, inciso IV, como objetivo fundamental do Brasil, a promoção do bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

CONSIDERANDO que a prevalência dos direitos humanos e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade são 
princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil (artigo 4º, incisos II e IX, da Constituição de 1988); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”; 

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, segundo a qual todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos e devem agir em relação 
umas às outras com espírito de fraternidade (artigo I), bem como têm a capacidade para gozar dos direitos fundamentais, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição (artigo II); 

CONSIDERANDO que, ao ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), 
internalizada por meio do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, a República Federativa do Brasil reconhece que os direitos essenciais da pessoa 
humana não decorrem do fato de ser ela nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana e 
compromete-se “a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua 
jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional 
ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social” (artigo 1.1.), e no artigo 24 que “todas as pessoas são iguais perante a lei” 
e, por conseguinte “têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei”; 

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, adotada em 28 de julho de 
1951 e promulgada pelo Decreto nº 50.215/61, e também do Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos Refugiados, promulgado pelo Decreto nº 
70.946/72, todos tratados de direitos humanos ratificados e, portanto, internalizados com força supralegal, conforme pacífica jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal; 

CONSIDERANDO que, no âmbito interno, o Estatuto dos Refugiados é disciplinado, primordialmente, pela Lei nº 9.474/97 (Lei de 
Refúgio), a qual, em seu artigo 48, impõe que os preceitos nela previstos sejam interpretados em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem de 1948, com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com todo 
dispositivo pertinente de instrumento internacional de proteção de direitos humanos com o qual o Governo brasileiro estiver comprometido; 

CONSIDERANDO que a política migratória brasileira rege-se, entre outros, pelos seguintes princípios e diretrizes, listados no artigo 
3º da Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração): universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos (inciso I); repúdio e prevenção à 
xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação (inciso II); não criminalização da migração (inciso III); não discriminação em razão dos 
critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional (inciso IV); repúdio a práticas de expulsão ou de deportação 
coletivas (inciso XXII); 

CONSIDERANDO que foi instaurado o procedimento preparatório nº 1.29.004.000629/2020-06, com o objetivo de apurar 
deficiências no atendimento dos imigrantes por parte da Polícia Federal em Passo Fundo; 

CONSIDERANDO que, no curso das investigações, a Polícia Federal informou que atualmente o serviço de agendamento era 
realizado exclusivamente de forma on line, não havendo necessidade de o imigrante dirigir-se ao posto para agendar atendimento, não sendo distribuídas 
fichas, somente sendo atendidos mediante agendamento e no horário marcado, ressaltando que o pedido de refúgio, por ser um instituto de caráter 
humanitário, independia do local onde apresentado e, sempre que protocolado naquela unidade, foi encaminhado ao Ministério da Justiça para andamento; 

CONSIDERANDO que, não obstante, o Balcão do Migrante e Refugiado da Universidade de Passo Fundo (UPF) relatou que, ao 
tentar efetuar agendamento on line após proceder ao preenchimento de formulários e processos migratórios, enfrentou, assim como os migrantes que lhe 
procuravam, dificuldades de acesso, haja vista que, mesmo munido do código de solicitação ou requerimento gerado por formulário do respectivo 
processo migratório, apenas a unidade da Polícia Federal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, não possuía horários disponíveis; 

CONSIDERANDO que o Balcão do Migrante e Refugiado da UPF referiu também que a ausência de horários e atendimento gerava 
grande prejuízo aos migrantes, que dependiam, na maioria das vezes, da regularização de seus documentos para adentrar no mercado de trabalho, requerer 
demais documentos, como o CPF perante a Receita Federal, correndo o risco de perder o emprego em razão da impossibilidade de renovação de 
documentos, razão pela qual apontou a necessidade de serem disponibilizados mais horários ou remanejamento de efetivo, a fim de que toda comunidade 
migrante pudesse ter acesso à regularização de seus documentos; 

CONSIDERANDO que a associação Leigos Missionários Scalabrinianos São Rafael noticiou que atendia imigrantes residentes no 
município de Casca e que, desde o início de novembro/2020, também estava com dificuldades de agendamento no sitio eletrônico da Polícia Federal  pela 
ausência de vagas, tendo obtido a informação de que a agenda abria às sextas-feiras para atendimento na semana seguinte, contudo isso não acontecia, 
pois sempre a mensagem que aparecia era de que “no momento não há vagas. Tente mais tarde” e que isso estava prejudicando a situação de diversos 
imigrantes, que estavam com seus documentos vencidos ou próximos a vencer, sendo o prazo para regularização até março/2021; 

CONSIDERANDO que a impossibilidade de agendamento pela ausência de horário disponível também foi relatada pelo Fórum de 
Mobilidade Humana de Passo Fundo, o que, aliado aos relatos das outras instituições, permite a conclusão da existência de uma grande quantidade de 
migrantes e refugiados que não vêm conseguindo atendimento pela Polícia Federal em Passo Fundo em razão da dificuldade/impossibilidade de conseguir 
vagas pelo sistema de agendamento eletrônico dessa delegacia; 
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CONSIDERANDO que, em reunião realizada no dia 24/2/2021, a Polícia Federal informou que eram disponibilizadas 15 vagas 
diárias para atendimento pelo Posto de Imigração da DPF em Passo Fundo e que a procura era muito grande, motivo pelo qual as vagas eram preenchidas 
rapidamente; 

CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento do MPF de que as vagas disponibilizadas pela Delegacia de Polícia Federal em 
Caxias do Sul para agendamento on line também estavam sendo preenchidas de maneira muito veloz, tendo sido detectado que lá isso estaria sendo feito 
por um único despachante1; 

CONSIDERANDO que, conforme averiguado, os horários de agendamento eletrônico estariam sendo comercializados por valores 
que variavam entre R$ 200,00 e R$ 250,00; 

CONSIDERANDO que a situação evidencia falhas no sistema de agendamento eletrônico da DPF, estando provavelmente vulnerável 
a utilização de bots e/ou sistemas automatizados amplamente em uso na internet, que conseguiriam preencher automaticamente a agenda e ocupar 
rapidamente grande parte das vagas disponíveis, impedindo que outros migrantes consigam acessar os serviços; 

CONSIDERANDO que essa falha vem causando prejuízos a um número considerável de imigrantes e refugiados, muitos dos quais 
em situação de vulnerabilidade, representados por instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, que, muitas das vezes, podem se sentir obrigados 
a contratar os "serviços de agendamento" realizados por esses despachantes; 

CONSIDERANDO a suspeita de que a mesma situação esteja se repetindo com os horários disponibilizados pela Polícia Federal de 
Passo Fundo e a necessidade premente de garantir o acesso dos migrantes em situação de maior vulnerabilidade ao atendimento prestado pela Polícia 
Federal; 

RESOLVE expedir RECOMENDAÇÃO à DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE PASSO FUNDO, por meio de seu Delegado 
Chefe, para que adote as providências necessárias com o escopo de: 

(a) monitorar e identificar eventuais despachantes que utilizem bots ou sistemas similares para realizar o agendamento eletrônico de 
atendimento aos migrantes no âmbito dessa Delegacia; e 

(b) enquanto não implementada uma solução que impeça o agendamento instantâneo de todas as vagas automaticamente, efetuar 
reserva das vagas disponíveis, não inferior a 40%, mediante forma alternativa de agendamento, especialmente para os migrantes em situação de 
vulnerabilidade encaminhados por instituições públicas ou sem fins lucrativos, que prestem auxílio gratuito na orientação e conferência da documentação 
para sua regularização migratória. 

DETERMINA-SE o envio da presente recomendação ao destinatário através de correio eletrônico, com exigência de confirmação de 
recebimento. 

FIXA-SE o prazo de 10 dias corridos para que sejam informadas ao Ministério Público Federal as providências adotadas para o 
cumprimento da recomendação, ou as razões para o seu não acatamento, na forma do artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 e do artigo 10 
da Resolução CNMP nº 164/2017. 

INFORME-SE que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto às providências solicitadas, 
podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis. 

PUBLIQUE-SE no portal eletrônico do MPF, nos termos do artigo 23 da Resolução 87/2010 do CSMPF. 
 

FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00009055-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

 
A PROCURADORA DA REPÚBLICA SIGNATÁRIA, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição 

da República; artigo 5º, III, "e", da Lei Complementar 75/1993; artigo 25, IV, "a", da Lei 8.625/93; e pelo artigo 8º, § 1, da Lei 7.347/85. 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
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 e artigo 5º, III, e, da Lei Complementar 75/1993); 

CONSIDERANDO que são princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, nos termos do que preconiza o art. 37 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o PP 1.31.000.001292/2020-28 tem como objetivo apurar notícia de bloqueio irregular de rua (via pública) 
por militares, entre as Avenidas Presidente Dutra e Farquar, nesta capital; 

CONSIDERANDO que a área em questão pertence à União, dispondo a Lei 9.636, de 15 de maio de 1998, em seu Art. 11 que: Caberá 
à SPU a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes 
ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por intermédio de seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções 
previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual; 

CONSIDERANDO que o referido Procedimento Preparatório não foi concluído, tendo em vista a pendência de respostas a expediente 
remetido a Secretaria Municipal de Trânsito; 

CONSIDERANDO que restam exauridas todas as possibilidades de prorrogação regular do feito, nos termos do art. 2º, § 6º, da 
Resolução 23 do CNMP, de 17/09/2007; 

CONSIDERANDO que são princípios constitucionais da Administração Pública legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência (art. 37 CRFB/88) 

RESOLVE: 
CONVERTER o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, aproveitando-se os atos até então praticados; 
NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 
DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: 
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1) Comunique a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia desta para publicação, em atenção ao disposto 
no art. 5º, VI da Resolução 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução 23/2007 do CNMP; 

2) Cumpra-se, imediatamente, as diligências especificadas nos item 2 do Despacho 175/2021 (PR-RO-00008798/2021). 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão - Substituta 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00009029-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 10, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

 
EMENTA: ¿Políticas públicas. Serviços públicos. Fundação Cultural de Porto 
Velho (FUNCULTURAL). Supostas práticas irregulares. Não habilitação de 
terreiros de matrizes africanas a pleitearem benefícios concedidos pela Lei Aldir 
Blanc. Irregularidades discriminatórias não demonstradas na atuação da 
FUNCULTURAL. Desnecessidade de prosseguimento das investigações. 
Promoção de Arquivamento. Referência: PP 1.31.000.001508/2020-55. 
 

Trata-se Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar supostas irregularidades cometida pela Comissão avaliadora 
da FUNCULTURAL em Porto Velho, ao publicar edital que inabilitaria terreiros de matrizes africanas a pleitearem benefício concedido pela Lei Aldir 
Blanc em tempos de pandemia. 

O procedimento foi instaurado a partir de Notícia de Fato que teve por base a Digi-Denúncia 20200193873 (PR-RO 00036360/2020). 
Após, recebida como NF no 1º Ofício da PR/RO, foi determinada autuação como Procedimento Preparatório e redistribuição a PRDC, 

bem como diligências conforme o despacho 423/2020 (PR-RO-00039808/2020). 
Ofício 2897/2020 PRDC expedido a FUNCULTURAL Porto Velho nos seguintes termos: i) se manifeste de forma pormenorizada e 

devidamente fundamentada a respeito dos critérios adotados para habilitação/inabilitação de centros artísticos e culturais afro-brasileiros, conforme 
previsão do art. 8º, inciso X, da Lei 14.017/2020; ii) demais informações que julgar pertinentes ao caso (PR-RO-00040614/2020). 

Despacho 55/2021, com prorrogação de prazo e diligências (PR-RO-00003087/2021). 
E-mail da PRDC reiterando as cobranças direcionadas por meio do Ofício 2897/2020 PRDC expedido a FUNCULTURAL Porto 

Velho (PR-RO-00004261/2021). 
Em resposta aos questionamentos do MPF a Funcultural Porto Velho apresentou esclarecimentos por meio do Ofício 

346/2021/ASTEC/FUNCULTURAL, encaminhando cópias de procedimentos relativos a questão (PR-RO-00004266/2021). 
Julgadas insuficientes as respostas apresentadas pela FUNCULTURAL Porto Velho foi elaborado o Despacho 103/2021, com 

diligências (PR-RO-00005549/2021). 
Em cumprimento a aludido despacho foi expedido o Ofício 434/2021 PRDC a Funcultural Porto Velho, solicitando, em síntese (PR-

RO-00005920/2021): 
I) esclarecimento acerca dos motivos que levaram à inabilitação dos espaços culturais apenas com a justificativa de “ausência de 

atividade cultural pelo interessado, conforme o inciso II do art. 2º da LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020”, como é o caso dos espaços culturais 
“TERREIRO DE UMBANDA SÃO JORGE E ZÉ PILINTRA”, “ILÊ AXÊ OGUM DAJULEKAN”, “ILÊ AXÊ ODE SIBO ERO EIYE”, “ILÊ AXÉ 
DO OMOLU”, “ILÊ AXÊ ODE FUMILAYÓ”, “CENTRO UMBANDISTA SANTO ONOFRE”, “TENDA CABOCLA HERONDINA”, “ILÊ AXÉ 
IBATORONIFAN” e “CASA DE FORÇA JOÃO BATISTA DA PEDREIRA”, devendo-se essa fundação apresentar resposta de forma pormenorizada 
e devidamente fundamentada que levou à inabilitação destes espaços culturais baseando-se unicamente neste motivo; 

II) especificamente quanto ao caso do espaço cultural ILÊ TI BESSEM, informe por qual motivo houve a sua inabilitação baseada 
apenas na justificativa de “ausênciade atividade cultural pelo interessado, conforme o inciso II do art. 2º da LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020”, 
pois, apesar dos argumentos apresentados a esta Procuradoria por meio do Ofício 346/ASTEC/FUNCULTURAL/2020, estes não foram objeto de 
publicação por essa fundação – ressalta-se que, em relação a outros espaços culturais, houve a inabilitação expressa e publicada com motivos semelhantes 
aos apresentados no referido ofício, como é o caso do espaço cultural “QUINTAL SERTANEJO”; 

III) se houve a habilitação de algum espaço cultural de matriz africana; 
IV) enviar cópias do processo administrativo que inabilitou o espaço ILÊ TIBESSEM, além de “TERREIRO DE UMBANDA SÃO 

JORGE E ZÉ PILINTRA”,“ILÊ AXÊ OGUM DAJULEKAN”, “ILÊ AXÊ ODE SIBO ERO EIYE”, “ILÊ AXÉ DOOMOLU”, “ILÊ AXÊ ODE 
FUMILAYÓ”, “CENTRO UMBANDISTA SANTO ONOFRE”, “TENDA CABOCLA HERONDINA”, “ILÊ AXÉ IBA TORONIFAN” e“CASA DE 
FORÇA JOÃO BATISTA DA PEDREIRA” 

V) outras informações julgadas pertinentes acerca da questão. 
Em resposta, a FUNCULTURAL Porto Velho enviou o Ofício 56/2021/GAB/ASTEC/FUNCULTURAL, com cópias dos 

procedimentos administrativos solicitados e com esclarecimentos acerca da questão versada na presente investigação (PR-RO-00008078/2021). 
Vieram os autos conclusos para deliberação. 
É, em síntese, o relatório. 
Pois bem. Analisando os autos verifica-se que a presente investigação não merece prosperar. A instauração do procedimento se deu 

em razão de buscar informações concretas sobre se o indeferimento do pleito do espaço cultural ILÊ TI BESSEM estaria ligado ao fato de referido 
representante ser um terreiro de candomblé e por tal razão não estaria habilitado. 

Dentro da mesma perspectiva, com o recebimento da primeira resposta da FUNCULTURAL Porto Velho, o Parquet ampliou o pleito 
investigatório para acesso a outros procedimentos administrativos ligados a temáticas de matriz africana, conforme se infere do despacho 103/2021. 

No entanto, conforme as respostas da FUNCULTURAL Porto Velho, e de análise dos procedimentos administrativos referentes a 
questão, o indeferimento dos pleitos teria se dado porque os proponentes deixaram de apresentar no Formulário de Inscrição o rol de atividades culturais 
desenvolvidas por estes e tão somente se limitaram a listar atividades diversas às culturais. 

De acordo com o expediente Ofício 56/2021/GAB/ASTEC/FUNCULTURAL, além da avaliação do Município, que inclusive 
realizou inspeção in loco nos espaços, houve avaliação por parte da Controladoria Geral da União, de acordo com as informações remetidas pela 
FUNCULTURAL Porto Velho. 



DMPF-e Nº 58/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 26 de março de 2021 Publicação: segunda-feira, 29 de março de 2021 60 
 

 
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. 

 

Ademais, a FUNCULTURAL Porto Velho respondeu que houve a habilitação do centro de cultura afro cultural e de entidades de 
capoeira, ligadas a temática afro-brasileiras, para demonstrar que a decisão de não habilitação não estaria ligada a temática em si e sim a questão de não 
preenchimento dos requisitos exigidos nas normativas regulamentadoras. 

Assim, a inabilitação não teria se dado por discriminação de ser o referido espaço cultural ligado a temática afro e por se constituir 
como um terreiro de candomblé, mas por aspectos formais ligados a não comprovação de exercícios de atividades culturais conforme exigido pela 
legislação e nos termos do procedimento regulatório levado a efeito pela instituição FUNCULTURAL Porto Velho. 

Não quer, com isso, atestar o Parquet que a postura da FUNCULTURAL estaria correta na condução do procedimento administrativo 
que levou ao indeferimento do benefício, mas não se verificando discriminação em abstrato, por se tratar de um centro de candomblé, mas indeferimento 
por problemas formais no preenchimento do instrumento de habilitação e, substanciais, no tocante a não comprovação das atividades de acordo com as 
normas regulamentadoras, não cabe ao Ministério Público Federal atuar como substituto da decisão do Gestor que decidiu pela inabilitação e tampouco 
como substituto processual do representante para desconstituir tal decisão. 

De igual forma, não significa que a presente decisão considera que o espaço cultural ILÊ TI BESSEM não se constitui, de fato, como 
espaço cultural, mas tão somente análise dos elementos postos sob apreciação deste Parquet no procedimento administrativo inerente a questão sob a 
perspectiva da Lei 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. 

Ademais, o procedimento de seleção já transcorreu e foi encerrado e, não tendo havido impugnação de critérios do edital após o seu 
lançamento, por supostas irregularidades, mas tão somente após análise de caso concreto e indeferimento deste pela FUNCULTURAL, não se verificando, 
conforme já mencionado, prática discriminatória da FUNCULTURAL, não se tem no momento medidas aptas sequer a recomendar eventual adequação 
editalícia. 

Nesse contexto, eventual indeferimento indevido do pedido individual de benefício comporta judicialização, a teor do princípio da 
inafastabilidade da prestação jurisdicional, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, mas cabe a parte, via advogado ou 
Defensoria Pública, se hipossuficiente for, atuar para buscar reverter a decisão que decidiu pelo indeferimento do pleito. 

Logo, atualmente inexiste motivos para a continuidade de tramitação do presente PP e, por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO 
do feito, com fulcro no art. 9º da Lei nº 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente procedimento, conforme previsto no art. 19 da Resolução nº 87 
do CSMPF, aplicável ao PP por analogia, in verbis: 

Art. 19 – O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no 
prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Tendo em vista que o presente PP fora instaurado mediante representação, aplique-se, ao(s) representante(s) – (PR-RO-
00036360/2020) e ao(s) representado(s) – FUNCULTURAL Porto Velho, as disposições do art. 17, §§ 1º e 3º, da Resolução CSMPF 87, de 6/4/2010, 
bem como do art. 9º, § 2º, da Lei 7.347/85, preferencialmente via correio eletrônico, cientificando o representante ainda da previsão do § 3º do supracitado 
artigo: 

§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

Ainda, considerando o interesse público, a natureza da matéria e em atenção ao princípio da publicidade e ao accountability, 
encaminhe-se o presente despacho também para publicação no sítio eletrônico desta Procuradoria da República, possibilitando que qualquer interessado 
possa recorrer do presente arquivamento no prazo legal (10 dias). 

Assim, após os procedimentos de praxe, em atenção a Diretriz n. 5 do Provimento CMPF 1, de 5 de novembro de 2015, remetam-se 
os autos ao NAOP/PFDC da 1ª Região para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC 75/93, 9º, §1º, da Lei 7.347/85 
e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006 e na Portaria PGR 653 de 30/10/2012. 

Franquear a parte representante o acesso integral aos autos (exceto aos procedimentos de outros espaços culturais) e ao procedimento 
administrativo da FUNCULTURAL referente ao espaço ILE TI BESSEM, caso a mesma deseje obtenção de cópias. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão Substituta 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00009048-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 11, DE 25 DE MARÇO DE 2021 

 
EMENTA: Políticas públicas. Serviços públicos. Direito a livre manifestação de 
pensamento e livre filiação partidária. Verificação de condutas levadas a efetivo 
pela Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia. Não 
demonstração de irregularidades nos atos mencionados como supostamente 
irregulares. Não demonstração de existência de discriminação em razão de filiação 
partidária. Desnecessidade de prosseguimento das investigações. Promoção de 
Arquivamento. Referência: IC 1.31.000.001058/2020-09. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado por meio da Portaria 28/2020 para requisitar informações a Superintendência Regional da 
Polícia Federal em Rondônia – SRPF/RO sobre denúncia de que estaria praticando supostos atos discriminatórios a servidores que sejam filiados a 
partidos que fazem oposição ao atual governo, notadamente partidos de esquerda. 

O procedimento foi instaurado a partir de recebimento de mensagem, pelo membro titular da PRDC, em caráter anônimo, conforme 
se constata em certidão registrada sob ÚNICO PR-RO-00024156/2020. 

Despacho 490/2020 PRDC determinado a instauração de Procedimento Preparatório e expedição de Ofício solicitando informações 
a SRPF/RO (PR-RO-00023602/2020). 

Ofício 1873/2020/GABPRDC-RLPB, dirigido a SRPF/RO, nos seguintes termos (PR-RO-00024554/2020): 
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Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para relatar que adveio ao conhecimento desta Procuradoria da República, 
por meio de denúncia anônima, informações de que o Núcleo de Inteligência Policial desta SRPF/RO teria efetivado ligações a servidores públicos dessa 
SRPF/RO filiados a partidos políticos, tidos como opositores ao atual Governo Federal. No caso relatado, foi informado que o Núcleo de Inteligência 
teria entrado em contato com os servidores administrativos Arimatéia Ereira Teles, filiado ao PSOL, e a José Edilmar Barros Aragão, filiado ao PC do 
B, não se tendo conhecimento de que o mesmo procedimento fora adotado em outros governos ou em relação a todos os servidores da PF filiados a 
partidos políticos - tratando-se, portanto, de medida de exceção. Diante do exposto, questiona-se: (I) qual a fundamentação e motivação para que o Núcleo 
de Inteligência solicite informações sobre filiação partidária dos servidores Arimatéia Ereira Teles e José Edilmar Barros Aragão e intenção de se 
candidatarem? (II) referido procedimento foi adotado com todos os servidores públicos da PF filiados a qualquer partido político? (nesse caso, enviar 
comprovação); (III) encaminhar relação com todos os servidores da SRPF/RO filiados a partidos políticos; (IV) outras informações julgadas procedentes 
acerca da questão. 

Após a expedição de Ofício a SRPF/RO solicitando esclarecimentos, esta respondeu por meio do expediente 102/2020 informando, 
em síntese, que a pesquisa foi feita a todos os servidores que constam com filiados, independente da filiação partidária e que a maioria informou que 
sequer lembrava e que a pesquisa teve como objetivo planejamento de força de trabalho e também evitar que tais servidores, que tem pretensões eleitorais, 
não sejam utilizados, desde a fase pré eleitoral, em ações e investigações ligadas a crimes eleitorais, exatamente para evitar alegações de parcialidade ou 
favorecimento. Alegou ainda que tal providência estaria de acordo com orientações do TRE/RO (PR-RO-00027739/2020). 

Despacho 686/2020, com solicitação de diligências (PR-RO-00028999/2020). 
Ofício 2225/2020/GABPRDC-RLPB, enviado a SRPF/RO, nos seguintes termos (PR-RO-00029222/2020): 
Senhor Superintendente, Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar cópia do despacho 686/2020, exarado no 

procedimento preparatório e informar que esta PR/RO não dispõe da relação de todos os servidores da SRPF/RO para verificar no sítio eletrônico do TSE 
as respectivas filiações (caso haja um link específico, remeter no expediente de resposta). De igual forma, no expediente remetido, Vossa Senhoria não 
apresenta registro com os contatos estabelecidos pela PF com os servidores filiados. Assim, este Parquet solicita os registros dessas informações, com 
negativa ou confirmação, de todos os servidores filiados a qualquer agremiação partidária e que tiveram consulta quanto a tal situação, por parte da 
direção da PF. 

A SRPF/RO apresentou, por meio do Ofício 110/2020, a planilha com a lista de servidores contactados e a resposta de cada um dos 
contactados (PR-RO-00030321/2020). 

Despacho 767/2020 para que a SEPAD desta PR/RO procedesse o levantamento dos dados de filiados conforme a relação remetida 
pela SRPF/RO (PR-RO-00031816/2020). 

Memorando 35/2020 PRDC a SEPAD, com a solicitação contida no despacho acima mencionado (PR-RO-00031989/2020). 
Despacho 6750/2020 da SEPAD em cumprimento ao solicitando, repassando a PRDC os dados levantados (PR-RO-00032615/2020). 
 Despacho 798/2020 determinando a transformação do PP em IC, dado o esgotamento do prazo para tramitação como PP (PR-RO-

00034177/2020). 
Portaria 28/2020 convertendo o PP em IC (PR-RO-00034184/2020). 
Vieram os autos conclusos para deliberação. 
É, em síntese, o relatório. 
Pois bem. Analisando os autos verifica-se que a presente investigação não merece prosperar. A instauração do procedimento se deu 

em razão da necessidade de levantar informações sobre conduta supostamente discriminatória da SRPF/RO em buscar informações sobre servidores que 
seriam filiados a partidos políticos ligados a esquerda e não realizar os mesmos questionamentos a servidores, também filiados, mas que fossem filiados 
a partidos políticos alinhados ao atual governo federal. 

Tal preocupação se justificava, além do teor da representação anônima recebida pelo PRDC titular, conforme consigna a certidão 
certidão registrada sob ÚNICO PR-RO-00024156/2020, havia publicações na mídia nacional de que a Polícia Federal estaria levantando informações 
sobre servidores ligados movimentos antifascismo, conforme se infere de notícia divulgada em https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2020/07/30/mpf-pede-explicacoes-sobre-suposto-dossie-com-servidores-ligados-a-movimentos-antifascismo.ghtml; 
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/07/24/ministerio-justica-governo-bolsonaro-antifascistas.htm. Questão que inclusive foi levada 
ao Supremo Tribunal Federal e barrada naquele Pretório Excelso na ADPF 722. 

No entanto, felizmente, no caso em apreço, após as diligências realizadas, se verifica que a questão tratou somente de consulta interna, 
para fins administrativos e atingiu a todos os servidores filiados indistintamente, não se limitando a questionar filiados a partidos de esquerda. É assim 
que, consultando a planilha enviada pela SRPF/RO por meio do Ofício 110/2020, com as informações cotejadas pela SEPAD/PR-RO, por meio do 
Relatório enviado a este gabinete (PR-RO-00032615/2020), se verifica que a consulta foi realizada a servidores filiados a PT e PC do B, tidos como 
partidos de esquerda e opositores ao atual governo e também a servidores filiados a PSL, Republicanos, tidos como base do atual governo, passando por 
MDB e PSDB (dentre outros), considerados como partidos de direita ou centro democrático (a depender da perspectiva de avaliação). 

Assim, pelos elementos colacionados aos autos não se constata violação ao princípio constitucional da isonomia na consulta realizada, 
nem tampouco irregularidades na mesma, inexistindo razão para prosseguimento do apuratório. 

Logo, atualmente inexiste motivos para a continuidade de tramitação do presente IC e, por tais razões, promovo o ARQUIVAMENTO 
do feito, com fulcro no art. 9º da Lei nº 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente inquérito, conforme previsto no art. 19 da Resolução nº 87 do 
CSMPF, in verbis: 

Art. 19 – O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no 
prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Tendo em vista que o presente Inquérito Civil fora instaurado a partir de representação de pessoa que não se identificou, conforme 
registrado em certidão autuada sob ÚNICO PR-RO-00024156/2020, inaplicável as disposições do art. 17, §§ 1º e 3º, da Resolução CSMPF 87, de 
6/4/2010, bem como do art. 9º, § 2º, da Lei 7.347/85. 

Todavia, dar ciência ao representado – SRPF/RO, sobre o arquivamento do presente feito, remetendo cópias da presente promoção 
de arquivamento. 
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Assim, após os procedimentos de praxe, em atenção a Diretriz n. 5 do Provimento CMPF 1, de 5 de novembro de 2015, remetam-se 
os autos ao NAOP/PFDC da 1ª Região para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC 75/93, 9º, §1º, da Lei 7.347/85 
e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006 e na Portaria PGR 653 de 30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA  
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00036007-2021| 

PORTARIA Nº 134, DE 25 DE MARÇO DE 2021 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO SUBSTITUTA, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, considerando o teor do Ofício nº 3094/2021 (PR-SP-00031609/2021) e a Portaria 127, de 19 de março de 2021 
(PR-SP-00032829), RESOLVE: 

Art. 1º Retificar o artigo 1º da Portaria nº 127, de 19 de março de 2021, publicada no DMPF-e, extrajudicial de 23/03/2021, página 
26, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“... Designar a Procuradora da República LISIANE CRISTINA BRAECHER, lotada na Procuradoria da República em São Paulo, e 
o membro que venha atuar como substituto no 44º Ofício da Procuradoria da República em São Paulo, para atuarem em conjunto com o Procurador da 
República MÁRCIO SCHUSTERSCHITZ DA SILVA ARAÚJO, titular do referido Ofício, nos autos da Notícia de Fato nº 1.34.001.002156/2021-14 e 
feitos conexos, em trâmite no 44º Ofício da Procuradoria da República em São Paulo.” 

Art. 2º Determinar seja dado conhecimento aos Procuradores da República interessados, bem como à COJUD e à DICRIMJ, para 
registros de praxe. 

 Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de publicação. 
 

FABIANA RODRIGUES DE SOUZA BORTZ 
Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo Substituta 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBC-SP-00002526-2021| 
PORTARIA Nº 13, DE 24 DE MARÇO DE 2021 

 
Ref.: Notícia Fato nº 1.34.011.000367/2020-12 
 

O Procurador da República no Município de São Bernardo do Campo STEVEN SHUNITI ZWICKER, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, com fundamento no Art. 129, inciso V, da Constituição Federal; no Art. 5º, inciso III, alínea "e" da Lei Complementar nº 75/93; 
no Art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e no disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e, ainda: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal a defesa dos povos indígenas, nos termos dos incisos III e V do art. 129 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo a educação um direito social, considerado, inclusive, em sua dimensão étnica, nos 
termos do art. 6º da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que o art. 231 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assegura aos povos indígenas a garantia 
de viverem conforme seus próprios modos de vida e em suas terras tradicionalmente ocupadas, mantendo suas línguas, culturas e tradições, e no mesmo 
sentido, o § 2º do art. 210 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como o § 3º do art. 32 da Lei 9.394/1996 asseguram às 
comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem; 

CONSIDERANDO que os artigos 26 a 31 da Convenção 169 da OIT (Art. 2º, inciso LXXII do Decreto nº 10.088/2019 - Anexo 
LXXII), assegura o direito dos indígenas a educação em todos os níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional 
(artigo 26) devendo os programas e os serviços de educação destinados aos povos interessados ser desenvolvidos e aplicados em cooperação com eles a 
fim de responder às suas necessidades particulares, e deverão abranger a sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas todas suas demais 
aspirações sociais, econômicas e culturais. (Artigo 27, 1); 

CONSIDERANDO que é dever do Estado ofertar aos povos indígenas uma educação escolar bilíngue e intercultural que fortaleça 
suas práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade e proporcione a oportunidade de recuperar suas memórias históricas e reafirmar suas 
identidades, dando lhes, também, acesso aos conhecimentos técnico científicos da sociedade nacional, conforme determina os artigos 32, 78 e 79 da Lei 
9.394/1996 (Lei das diretrizes e bases da educação nacional); 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 79, § 2º, incisos II e III da Lei 9.394/1996, a União deve apoiar técnica e financeiramente 
os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa, 
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, e terão como um de seus objetivos a manutenção de programas de formação de pessoal especializado, 
destinado à educação escolar nas comunidades indígenas e o desenvolvimento de currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos 
culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

CONSIDERANDO que a educação bilíngue, adequada às peculiaridades culturais dos diferentes grupos, é melhor atendida através 
de professores índios, conforme dispõe o item 9.2 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 10.172/2001; 

CONSIDERANDO que a coordenação das ações escolares de educação indígena está, hoje, sob responsabilidade do Ministério de 
Educação, cabendo aos Estados e Municípios, a sua execução, conforme disposto no item 9.2 do Plano Nacional de Educação; 

CONSIDERANDO a Notícia Fato nº 1.34.011.000367/2020-12, em trâmite nesta Procuradoria da República e que a Notícia de Fato 
será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias, conforme 
inteligência do Art. 3º da Resolução 174 do CNMP; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados na manifestação requerem apuração e que o prazo do caput do Art. 3º da Resolução 174 do 
CNMP é exíguo para a complexidade da apuração; 
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RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL nos termos do Art. 7º da Resolução nº 174 do CNMP e Resolução nº 23 do CNMP, com a 
seguinte ementa: "Apurar a violação às garantias de educação escolar indígena diferenciada, mediante a vinculação de salas das aldeias da Terra Indígena 
Tenondé Porã a escolas estaduais não indígenas”. 

Sejam adotadas as seguintes providências: 
I - Converta-se a Notícia Fato nº 1.34.011.000367/2020-12 em Inquérito Civil Público, nos termos do § 4º, do Art. 4º e Art. 5º da 

Resolução 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF e Art. 4º “caput” da Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério 
Público - CNMP; 

II - Comunique-se a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Inquérito Civil, 
no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a teor do preconizado pelo Art. 6º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

III - Publique-se o teor da presente portaria no Diário Oficial da União e no portal do Ministério Público Federal, nos moldes do 
determinado pelo Art. 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF e Art. 7º “caput” c/c o 
inciso I do § 2º do Art. 7º da Resolução 23 do CNMP; 

IV - Para o eficaz andamento deste inquérito civil, designo a Sra. Adriana Vieira e o Sr. Kleber Eduardo Mantovani, servidores deste 
Ministério Público Federal, para o cumprimento das diligências que se fizerem necessárias, conforme inteligência do inciso V, do Art. 5º, da Resolução 
87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF e inciso V, do art. 4º, da Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público 
- CNMP; 

V - Determino que esta Portaria seja afixada no local de costume, bem como remessa de cópia para publicação, conforme determina 
o inciso VI, do Art. 5º, da Resolução 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF e o inciso VI, do Art. 4º, da Resolução 23 do 
Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
STEVEN SHUNITI ZWICKER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00001853-2021| 
PORTARIA Nº 32, DE 18 DE MARÇO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Município de Ourinhos, com apoio no artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I da Lei Complementar n.º 75/93: 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica firmado em 11/12/2020, publicado no DOU em 16/12/2020, entre o MPF e a 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), para fornecimento de informações e envio de Representações Fiscais para Fins Penais, ao MPF, 
mediante utilização do Sistema de Peticionamento Eletrônico – SPE; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular n.º 15/2020/SEJUD/SG, de 17/12/2020 da Secretaria Jurídica e de Documentação da 
PGR, que determina que cada unidade do Ministério Público Federal instaure um procedimento administrativo específico para o recebimento informações 
e de Representações Fiscais para Fins Penais oriundas da RFB por meio do SPE do MPF; 

CONSIDERANDO que o Informativo n.º 22/2020, de 17/12/2020 da Secretaria Jurídica e Documentação determina que o número 
do procedimento administrativo instaurado deverá ser a ela informado; 

RESOLVE 
INSTAURAR, nos termos do disposto no artigo 7°, inciso I da Lei Complementar n.º 75/93 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

DE OUTRAS ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL (PA – OUT), com a finalidade específica de recebimento informações e de 
Representações Fiscais para Fins Penais oriundas da Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do Sistema de Peticionamento Eletrônico – SPE 
do MPF, e determinar as seguintes diligências/providências: 

1. registre-se e autue-se esta portaria com grau de sigilo reservado; 
2. por meio das devidas inserções no Sistema Único, dê-se ciência à egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal e providencie-se a publicação desta portaria; 
3. após, oficie a Secretaria Jurídica e Documentação em Brasília informando o número do procedimento administrativo que foi gerado 

pelo Sistema Único; 
4. efetuados os registros e providenciada a comunicação determinada no item anterior, arquive este procedimento administrativo no 

Gabinete do Procurador da República, onde deverá permanecer para o cumprimento de sua finalidade específica. 
 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00036109-2021| 
PORTARIA Nº 51, DE 23 DE MARÇO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 
arts. 5º, incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1º da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública que diga respeito à responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo e à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos (art. 1º, incisos I, IV e VII, Lei 7.347/1985); 

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

CONSIDERANDO o recebimento de ofício encaminhado pelo IBAMA informando o descumprimento das condicionantes 2.1 e 2.1.7 
impostas na Licença de Instalação 1096/2015, emitida para o empreendimento “Linhas de Transmissão Santa Genebra”, a qual atravessa municípios do 
estado de São Paulo e do Paraná; 

CONSIDERANDO que tais condicionantes impunham à Mata de Santa Genebra, concessionária responsável por operar o 
empreendimento, a obrigação de cumprir Programa de Afugentamento, Resgate e Manejo de Fauna; 

CONSIDERANDO que em 16 de agosto de 2018, equipe do IBAMA constatou atividade de supressão vegetal no município de 
Guapira/SP, que estava sendo conduzida pela empresa terceirizada CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, sem qualquer 
acompanhamento profissional referente à atividade de afugentamento e resgate de fauna; 

CONSIDERANDO que em razão do alegado descumprimento das condicionantes ambientais, a CONCREMAT ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA S/A foi autuada administrativamente em valor aproximado de R$ 500.000,00, e que a empresa atualmente responde ao processo 
administrativo 02001.035608/2019-99; 

CONSIDERANDO que neste gabinete tramita o Procedimento de Acompanhamento 1.34.001.002612/2020-45, no qual é 
acompanhada de forma geral a instalação do empreendimento Linha de Transmissão MSG no estado de São Paulo; 

RESOLVE: 
(i) Converter a Notícia de Fato de nº 1.34.001.002093/2021-04 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, sujeito à revisão pela 4ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do MPF, visando apurar os fatos, bem como subsidiar futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais. 
(ii)  Expeça-se ofício à PR/PR informando que a equipe do IBAMA detectou uma mudança de localização de canteiro de obras, 

instalado em Cerro Azul/PR, sem a prévia comunicação/autorização do órgão, estando o mesmo irregular e em pleno funcionamento. 
(iii) Expeça-se ofício ao IBAMA requisitando informações. 

 
MATHEUS BARALDI MAGNANI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00033078-2021| 
PORTARIA Nº 124, DE 18 DE MARÇO DE 2021 

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

legais, e considerando que: 
foi instaurado, na Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005741/2020-95, a partir do 

Ofício-Circular nº 13/2020/PFDC/MPF, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão , pelo qual foi encaminhada cópia da representação formulada 
pela Articulação AIDS Rio Grande do Norte, relativa ao acompanhamento da implementação do Projeto Interfederativo de Resposta Rápida à Sífilis nas 
Redes de Atenção à Saúde. 

- O referido procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §6º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

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

1. Autue-se esta portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005741/2020-95 como Inquérito Civil (art. 4º da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

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

 
KLEBER MARCEL UEMURA 

Procurador da República 
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