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CORREGEDORIA DO MPF  

 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00254235-2021| 
PORTARIA Nº 80, DE 19 DE JULHO DE 2021 

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

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e em atenção à solicitação 
contida no Ofício nº 706/2021, do Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo, Procurador Regional da República Flávio Paixão de Moura 
Júnior. 

RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar de 29 de julho de 2021, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo 

CMPF nº 1.00.002.000021/2021-92, constituída pela PORTARIA CMPF nº 61, de 16 de junho de 2021, para conclusão dos trabalhos. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal. 

 
ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

 
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00254187-2021| 
ATA DA OCTINGENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULHO DE 2021 

 
Aos quinze dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um, ocorreu sessão extraordinária eletrônica da 2ª Câmara de Coordenação 

e Revisão, convocada e presidida pelo Coordenador Dr. Carlos Frederico Santos, realizada conforme o art. 15 do Regimento Interno da 2ª CCR. 
Ausente justificadamente por motivo de férias o titular do 3º Ofício, Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, foi substituído pelo 

suplente, o Dr. Paulo Eduardo Bueno. 
Participaram da sessão a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício; e o Dr. Paulo Eduardo Bueno, membro suplente 

do 3º Ofício. Na ocasião, foram deliberados os seguintes procedimentos: 
Relator: Dr. Carlos Frederico Santos 
Nos processos de relatoria do Dr. Carlos Frederico Santos participaram da votação a Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular 

do 2º Ofício; e o Dr. Paulo Eduardo Bueno, membro suplente do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 

001. Expediente: JF/PR/GUAI-5002528-
67.2020.4.04.7017-JURI - 
Eletrônico  

Voto: 3141/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
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Ementa: RÉU PRESO. AÇÃO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR 

CIVIL CONTRA MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO, NO EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES. MANIFESTAÇÃO DO MPF PELO DECLÍNIO À JUSTIÇA MILITAR DA 
UNIÃO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28 – 
REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.964/2019). APLICAÇÃO DO ART. 9°, INCISO III, 
ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RESSALVA QUANTO À 
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI APENAS PARA O CASO DE CRIME 
DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL (CPM, 
ART. 9°, § 1°). PRECEDENTES DO STF E DO STM. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO. 
1. Trata-se de ação penal proposta contra integrantes de uma organização criminosa em 
razão da apreensão de elevada quantidade de droga em seu poder, oriunda do Paraguai. 2. 
De acordo com os autos, um comboio de embarcações carregadas com drogas subiram o 
Rio Paraná e adentraram em território brasileiro. Nesse contexto, o acusado A.A.P.T., 
condutor de uma das lanchas pertencentes à organização criminosa, ao tentar furar o 
bloqueio realizado por uma embarcação da Polícia Federal, tripulada por 3 (três) militares 
do Exército Brasileiro, não obedeceu às ordens de parada e jogou a lancha que pilotava 
contra a embarcação da Polícia Federal, o que ocasionou um grave acidente e resultou na 
morte de um militar das Forças Armadas. Por tal conduta, o referido réu foi também 
denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, V e VII). 3. 
Inicialmente, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público Federal se manifestou “pela 
submissão do presente caso ao Tribunal do Juri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da 
CF/88, haja vista que A.A.P.T. praticou o delito de homicídio qualificado contra membro 
das Forças Armadas, sendo, inclusive, crime hediondo, nos termos do art. 1º, I, da Lei nº 
8.072/90, pois o agente tinha consciência de que, com sua atuação, poderia lesar ou colocar 
em perigo o bem jurídico, como, de fato, o fez”. A denúncia foi recebida, reconhecendo-se 
a conexão dos fatos e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento da causa, na 
forma do art. 78, I, do CPP. 4. No entanto, após a instrução, o MPF pugnou pelo declínio 
de competência à Justiça Militar da União, ressaltando que, ao reanalisar o caso, verificou 
que “os delitos foram perpetrados por civis contra militares no exercício de suas funções, 
razão pela qual carece a Justiça Federal de competência para apuração dos fatos”. 5. 
Discordância do Juízo Federal, que fixou a competência do Tribunal do Júri Federal para o 
julgamento da presente ação e determinou o prosseguimento do feito, aduzindo, em síntese, 
que “a competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis deve ser 
reconhecida apenas nos casos em que (i) ocorre a prática de crime militar definido no art. 
9º do Código Penal Militar e (ii) se identifica a intenção inequívoca do agente de lesar a 
integridade e o funcionamento das instituições militares”. Ressaltou, ainda, que “não há 
qualquer elemento que indique a intenção do denunciado de ferir um bem jurídico 
tipicamente militar”. 6. O MPF impetrou Habeas Corpus contra a referida decisão, 
ressaltando a prerrogativa do paciente ser processado e julgado perante a autoridade 
judiciária competente. O TRF da 4ª Região concedeu a ordem pretendida, considerando que 
“o pedido de declinação de competência formulado pelo Ministério Público Federal 
equivale a um pedido de arquivamento indireto, cabendo ao juiz, caso não concorde, 
indeferi-lo e remeter o feito para a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, com fundamento no art. 28 do CPP, por analogia”. 7. Remessa dos autos 
à 2ª CCR, com fundamento no art. 28 do CPP (redação anterior à Lei 13.964/2019). 8. No 
caso em análise, o crime doloso contra a vida foi praticado por civil contra militar das Forças 
Armadas. O fato de o réu não ter conhecimento de que havia militares na embarcação 
atingida, que levou à morte do Soldado do Exército Brasileiro D.H.T.E., não tem o condão 
de fixar a competência na Justiça Federal (Tribunal do Júri Federal), pois o militar morreu 
em serviço, quando fazia rondas pela Operação Hórus no Rio Paraná e a lancha em que 
estava, na companhia de mais dois militares, foi atingida propositadamente pela 
embarcação conduzida pelo réu. 9. De acordo com o art. 9º, inciso III, do CPM, consideram-
se crimes militares em tempo de paz os praticados por militar da reserva, ou reformado, ou 
por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais os praticados, ainda 
que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza 
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem 
pública, administrativa ou judiciária (alínea “d”). 10. Observe-se que, ao dispor sobre os 
crimes militares em tempo de paz, o Código Penal Militar prevê expressamente em seu art. 
9°, § 1° (com a redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) que “Os crimes de que trata este 
artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da 
competência do Tribunal do Júri.” 1 Ao tratar da competência da Justiça Militar estadual, a 
Constituição Federal também ressalva que a competência será do Tribunal do Júri apenas 
quando a vítima de crime doloso contra a vida for civil, conforme disposto no art. 125, §4°: 
“Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes 
militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada 
a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir 
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” No presente 
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caso, entretanto, tem-se o oposto: crime doloso contra a vida praticado por civil contra 
militar em serviço. 11. Ao julgar casos específicos sobre a matéria, o Supremo Tribunal 
Federal já se pronunciou no seguinte sentido: “2. Homicídio contra militar do Exército em 
atividade. Competência da Justiça Militar e não do Tribunal do Júri. 3. Alegação de ausência 
de prova de autoria. Necessidade de revolvimento fático-probatório e ampla dilação 
probatória, providências incabíveis no rito do habeas corpus. 4. Agravo não provido” (HC 
176089 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Public. 18/12/2019). Também já 
decidiu que “É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, de crime doloso contra a 
vida quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar (CPM, art. 
9º). (…) Responde por crime militar o civil que pratica tentativa de homicídio contra militar 
quando este estiver em função de natureza militar.” (RHC 123594 AgR, Rel. Luiz Fux, 
Primeira Turma, Public. 17/12/2014). Em outro julgado, ressaltou que “A jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser constitucional o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida de militar em serviço pela justiça castrense, sem a submissão destes 
crimes ao Tribunal do Júri, nos termos do o art. 9º, inc. III, ‘d’, do Código Penal Militar” 
(HC 91003, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 03/08/2007). 12. Decisões recentes 
proferidas no âmbito do Superior Tribunal Militar harmonizam-se com os referidos 
precedentes do STF, ao considerar que “o crime doloso contra a vida (tentativa de 
homicídio), perpetrado por um civil contra militar em função de policiamento de área sob 
administração militar, subsome-se ao art. 9º, inciso III, alínea ‘b’, do CPM, c/c o art. 124 
da CF/1988, e ao art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterado pela Lei nº13.774/2018, 
cabendo, pois, ao Juiz Federal da Justiça Militar o julgamento monocrático do feito, sem 
que isso represente qualquer violação ao postulado do Tribunal do Júri” (STM. Habeas 
Corpus nº 7000602-78.2020.7.00.0000. Rel. Lúcio Mário de Barros Góes. Public.: 
30/10/2020). No mesmo sentido, já foi decidido que “Configurada a prática delituosa 
descrita no artigo 205 (homicídio), c/c o art. 30, II, ambos do CPM, caracterizado pelo 
disparo de arma de fogo efetuado por civil em direção as vítimas militares que estavam de 
serviço, a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Militar, nos 
termos da alínea ‘d’ do inciso III do art. 9º do Código Penal Militar” (STM. Embargos 
Infringentes e de Nulidade nº 7000969-73.2018.7.00.0000. Rel. para o Acórdão: Odilson 
Sampaio Benzi. Public.: 24/06/2019). 13. Ante o exposto, considerando que o caso cuida 
de crime doloso contra a vida praticado por civil contra militar do Exército Brasileiro, no 
exercício de suas funções, deve ser mantido o declínio em favor da Justiça Militar da União, 
conforme manifestação do Procurador da República oficiante.  

Deliberação: Após o voto da relatora, o Dr. Carlos Frederico Santos proferiu voto divergente, no que foi 
seguido pelo Dr. Paulo Eduardo Bueno. 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuições, vencida a relatora, Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

 
ORIGEM INTERNA 
PADRÃO 
 

002. Expediente: 1.00.000.012197/2021-15 - Eletrônico  Voto: 3118/2021 Origem: 
PROCURADORIA 
GERAL DA REPÚBLICA  

Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS  
Ementa: RÉU PRESO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI N° 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C 
ART. 40, INCISO I). RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO PELA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE 
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. MEDIDA 
INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME, NO CASO 
CONCRETO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de 
não persecução penal instaurado no âmbito de ação penal em que o réu foi denunciado pela 
prática do crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 
40, inciso I). 2. Em cota ao oferecimento da denúncia, a Procuradora da República oficiante 
deixou de propor o acordo ressaltando que a medida não é suficiente para a prevenção e 
reprovação do crime, desatendendo, ainda, ao requisito objetivo referente à pena mínima 
inferior a 04 (quatro) anos. Posteriormente, em sede de alegações finais, o MPF reiterou o não 
oferecimento da medida. 4. A Defensoria Pública da União, em defesa prévia e em alegações 
finais, manifestou interesse no ANPP. Tendo em vista a recusa ministerial em oferecer o 
acordo, bem como a negativa do Juiz Federal em encaminhar os autos à 2ª CCR, a defesa 
apresentou recurso diretamente no referido órgão revisional do MPF, com fundamento no art. 
28-A, § 14, do CPP. 5. Inicialmente, importante registrar que na audiência de instrução e 
julgamento em que foram realizadas as alegações finais orais pelo MPF (reiterando a negativa 
de oferecimento do acordo) e pela DPU (manifestando novamente interesse na referida 
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medida), o Juiz Federal deixou de remeter os autos à 2ª CCR, para fins do disposto no art. 28-
A, § 14, do CPP, e proferiu sentença condenatória. Tal observação se mostra relevante pois, no 
que se refere ao órgão ministerial com atribuição para analisar e eventualmente oferecer o 
acordo em ações penais em fase recursal no TRF, este Colegiado reformou seu entendimento 
anterior a respeito da questão e decidiu, à unanimidade, pela atribuição da Procuradoria 
Regional da República (Procedimento JFRS/PFU-5005350-35.2015.4.04.7104-APN, Sessão 
de Revisão n° 803, de 22/03/2021). Entretanto, no presente caso específico, conforme 
ressaltado, a negativa do acordo pelo MPF (em cota à denúncia e em alegações finais) e a 
manifestação de interesse pela DPU (em defesa prévia e em alegações finais) foram anteriores 
à sentença. Dessa forma, tendo sido a análise e a recusa em oferecer o acordo por parte da 
Procuradora da República oficiante anteriores ao decreto condenatório, não há qualquer 
irregularidade quanto à atribuição. 6. No mérito, para se verificar o requisito relativo à pena 
para o oferecimento do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, deve-se levar em consideração a 
pena mínima cominada ao crime e, também, as causas de aumento e de diminuição. De outra 
parte, deve-se examinar a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem 
como a classificação jurídica do crime, conforme apresentada na denúncia (CPP, art. 41). 7. No 
presente caso, a denúncia classificou a conduta do acusado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso 
I, ambos da Lei nº 11.343/06. A pena mínima cominada ao crime do art. 33 é de 05 anos de 
reclusão que, acrescida da fração mínima da causa de aumento prevista no art. 40, inciso I (1/6 
= 10 meses), totaliza 05 anos e 10 meses. Assim, considerada a classificação jurídica feita na 
denúncia, observa-se que a pena mínima cominada ao crime supera o limite estabelecido no art. 
28-A do CPP (pena mínima inferior a 04 anos). 8. O § 4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06 dispõe 
que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o 
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 
organização criminosa. No entanto, ainda que considerando a incidência do mencionado 
dispositivo no presente caso, o fato de o réu ser primário e não possuir registros de antecedentes 
criminais não justifica, por si só, a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar 
máximo, sendo necessário analisar as demais circunstâncias do crime. Na presente hipótese, o 
denunciado foi preso em flagrante no aeroporto internacional de Guarulhos, em momento 
próximo ao embarque com destino a Ababa/Etiópia, quando transportava, trazia consigo e 
guardava 'para fins de comércio ou de entrega de qualquer forma a consumo de terceiros no 
exterior, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, droga, 
consistente em COCAÍNA, substância capaz de causar dependência física ou psíquica, com 
massa líquida total de 5.115g (cinco mil cento e quinze gramas), acondicionada em 07 (sete) 
invólucros que estavam ocultos em 04 (quatro) mochilas'. De acordo com os autos, o réu foi 
contratado para efetuar o transporte do entorpecente mediante promessa de pagamento de US$ 
2.000,00, pegando a droga em São Paulo para levar a Moçambique. 9. Conforme entendimento 
do STJ, 'a modulação, na terceira fase dosimétrica, da causa especial de diminuição de pena do 
tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6 
(um sexto), encontra-se devidamente justificada, quando o agente, conquanto primário, sem 
antecedentes criminais e sem comprovado envolvimento, estável e permanente, com 
organização criminosa, exerce ' na qualidade de `mula' por esta recrutado ' a traficância 
transnacional' (AgRg no AREsp 1395427/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado 
em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). 10. Inaplicabilidade do instituto do acordo de não persecução 
penal, tendo em vista que a pena mínima do crime imputado ao réu na denúncia é superior a 04 
(quatro) anos, em razão das circunstâncias do caso concreto. Medida que não se mostra 
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não preenchimento de 
requisitos previstos no art. 28-A do CPP. 11. Precedentes da 2ª CCR: 1.00.000.005928/2021-
68, julgado na Sessão n° 804, de 12/04/2021; 5001594-17.2020.4.03.6119-ANP, julgado na 
Sessão n° 772, de 04/06/2020; e 5009813-53.2019.4.03.6119-APN, julgado na Sessão n° 770, 
de 25/05/2020, todos à unanimidade. 12. Prosseguimento da ação penal. Devolução dos autos 
a origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela inviabilidade do 
oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do voto do relator. 

 
Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
Nos processos de relatoria da Dr.ª Luiza Cristina Fonseca Frischeisen participaram da votação o Dr. Carlos Frederico Santos, titular 

do 1º Ofício; e o Dr. Paulo Eduardo Bueno, membro suplente do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 

003. Expediente: JF-GRU-5003007-
31.2021.4.03.6119-APN 
- Eletrônico  

Voto: 3127/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 19ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP  

Relator(a): Dr(a) LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN  
Ementa: RÉU PRESO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 

CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 
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33 C/C ART. 40, I). RECUSA DO MPF EM OFERECER O ANPP. RECURSO DA 
DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PARA CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução 
penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em desfavor de denunciado pela 
prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c art. 40'I da Lei 
11.343/2006). 2. O Procurador da República deixou de oferecer o acordo, consignando 
que não é cabível ANPP ao crime em questão. 3. Interposição de recuso pela defesa e 
remessa dos autos à 2ª CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. O § 4º do 
art. 33 da Lei n° 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão 
ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não 
se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Contudo, o 
fato de o réu ser primário e não possuir registros de antecedentes criminais não 
justifica, por si só, a aplicação da causa de diminuição pretendida em seu patamar 
máximo, sendo necessário analisar as demais circunstâncias do crime. 6. Segundo 
consta dos autos, o réu foi preso em flagrante delito no dia 05 de abril de 2021 ao tentar 
embarcar em voo com destino final em Joanesburgo/África do Sul, perfazendo escala 
em Addis Ababa/Etiópia, transportando 4.013 g de cocaína. Ademais, como ressaltado 
pela Juíza, 'a certidão de movimentos migratórios com duas viagens anteriores em 
curto período de tempo e pequenos intervalos, incompatível com a condição econômica 
financeira alegada, a indicar, ao menos por ora, dedicação ao crime como mula 
profissional'. 7. Conforme entendimento do STJ, 'a modulação, na terceira fase 
dosimétrica, da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista 
no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), encontra-
se devidamente justificada, quando o agente, conquanto primário, sem antecedentes 
criminais e sem comprovado envolvimento, estável e permanente, com organização 
criminosa, exerce ' na qualidade de `mula' por esta recrutado ' a traficância 
transnacional' (AgRg no AREsp 1395427/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 
julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). 8. Inaplicabilidade do instituto do acordo de 
não persecução penal, tendo em vista que a pena mínima do crime imputado ao réu na 
denúncia é superior a 04 (quatro) anos, em razão das circunstâncias do caso concreto. 
Não preenchimento de requisito previsto no art. 28-A do CPP. 9. Precedentes 
congêneres da 2ª CCR: JF-GRU-5001540-17.2021.4.03.6119-APN, julgado na Sessão 
808, de 12/05/2021, à unanimidade; JF/SP-0010739-98.2017.4.03.6181-APORD, 
julgado na Sessão 803, de 22/03/2021, à unanimidade; 5001594-17.2020.4.03.6119-
ANP, julgado na Sessão 772, de 04/06/2020, à unanimidade; 5009813-
53.2019.4.03.6119-APN, julgado na Sessão 770, de 25/05/2020, à unanimidade. 10. 
Prosseguimento da ação penal.  

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
inviabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do voto 
da relatora. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da Republica 

Coordenador 
Titular do 1º Ofício 

 
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da Republica 
Titular do 2º Ofício 

 
PAULO EDUARDO BUENO 

Subprocurador-Geral da Republica 
 Suplente do 3º Ofício 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00010786-2021| 
PORTARIA Nº 62, DE 15 DE JULHO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, na forma dos artigos 78 e 79 da Lei 

Complementar 75, de 20 de maio de 1993, e das Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 1, de 10 de agosto de 2011, e PRE/PGJ 2, de 31 de agosto de 2017; 
CONSIDERANDO a indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio das Portarias POR-PGJ 1.723, de 12 de julho de 2021 e 

POR-PGJ 1.736, de 13 de julho de 2021; 
RESOLVE: 
Art.1º Ficam designados Promotores de Justiça para oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, durante afastamento do titular, 

conforme a seguir: 
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COMARCA ZE PROMOTORDE JUSTIÇA PERÍODO MOTIVO 
Camaragibe 138ª  Edgar José Pessoa Couto 11/7 a 30/7/2021 férias 

Inajá 63ª  Carlos Eduardo Vergetti Vidal 1º/7 a 20/7/2021 férias 
 
Art.2º Devem os Promotores de Justiça indicados nesta portaria comunicar o início do exercício na respectiva Zona Eleitoral (ZE) e 

apresentar relatório de produtividade da função eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco (PRE/PE), na forma da Portaria PRE/PE 
4/2016 

Art.3º O envio do relatório a que se refere o art. 2º é obrigatório e será trimestral, nos anos não eleitorais, até o quinto dia útil dos 
meses de abril, julho, outubro e janeiro do ano seguinte, na forma da Portaria PRE/PE 4/2016. Nos anos eleitorais, o envio será semestral, até o quinto 
dia dos meses de julho e janeiro do ano seguinte. 

§1º Não serão aceitos relatórios de produtividade enviados por e-mail ou por via postal. 
§2º O relatório de produtividade deve ser enviado por meio da Área Restrita da PRE/PE (<https://is.gd/MPF083> ou 

<https://acessorestrito.mpf.mp.br/acessorestrito/prepe/relatorio-de-produtividade>), onde há legislação, jurisprudência, modelos de peças, artigos, 
comunicações, ofícios e outros documentos. 

Art.4º O(a) promotor(a) que deixar de exercer a função eleitoral deverá fornecer todas as informações necessárias ao preenchimento 
do relatório de produtividade ao(à) que assumir as funções na ZE. 

Art.5º Incumbe ao(à) novo(a) promotor(a) designado(a) solicitar cadastro para acesso à Área Restrita 
(<http://www.mpf.mp.br/prepe>). 

Parágrafo único. Os(as) promotores(as) que já possuírem cadastro na Área Restrita da PRE/PE ficam dispensados de fazer nova 
solicitação e deverão apenas, quando necessário, atualizar seus dados. 

Art.6º Ocorrendo desistência, promoção ou impedimento de ordem legal, a substituição obedecerá às Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 
1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o art. 9º, V, da Lei Complementar Estadual 12, de 27 de dezembro 
de 1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28 de dezembro de 1998. 

Publique-se. Registre-se. 
 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00022825-2021| 
PORTARIA N° 8, DE 13 DE JULHO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados na Notícia de Fato nº 1.11.000.000728/2021-

35. 
Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida. 
OBJETO:  "Apurar eventual ato de improbidade administrativa atribuível ao gestor do Município de Santana do Mundaú, consistente 

em deixar de repassar para o RPPS as contribuições previdenciárias de seus servidores no período de 03/17 a 06/18". 
REPRESENTANTE: Ministério Público Federal (de ofício). 
REPRESENTADO: MARCELO DE SOUZA MENDONÇA. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 
CARLOS EDUARDO RADDATZ CRUZ 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00015582-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 265, DE 26 DE MAIO DE 2021 
 

Referência: Inquérito Civil nº 1.12.000.000072/2020-32. 
 

Trata-se de Inquérito Civil que apura denúncia de irregularidade na concessão de lote em programa de reforma agrária implementado 
pelo INCRA em favor de IVETE DA SILVA MORAIS, a qual seria servidora do Estado do Amapá. 

No curso do procedimento, verificou-se que constava, no Portal da Transparência do Estado do Amapá, que a representada ocupa o 
cargo de GERENTE SETORIAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, lotada na Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades - SDC, com 
admissão em 25/04/2018. 

Questionado, o INCRA, incialmente, esclareceu que, de fato, IVETE é assentada do PA Corre Água (homologação em 04/09/2000). 
Contudo, a condição de servidora pública seria desconhecida pela autarquia, até porque, na apuração de indícios de irregularidades realizado pelo TCU 
por meio do Acórdão 775/2016, não foi citada e nem foi bloqueada. 

Posteriormente, em sua ultima manifestação nos autos, complementou: 

https://is.gd/MPF083
https://acessorestrito.mpf.mp.br/acessorestrito/prepe/relatorio-de-produtividade
http://www.mpf.mp.br/prepe
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a) que a beneficiária recebeu lote após a sua homologação no PNRA, não havendo qualquer impedimento à época. Esclarecemos 
ainda, que com relação as condições de permanência da assentada como beneficiária do PNRA, tendo em vista a ocupação de cargo público temporário 
na esfera do governo estadual, a Lei 8.629/93, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos 
no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, trata em seu art. 20 e § 4º, que "não perderá a condição de beneficiário aquele que, frisa-se, passe a 
se enquadrar nos incisos I, III, IV e VI do caput deste artigo, desde que a atividade assumida seja compatível com a exploração da parcela pelo indivíduo 
ou pelo núcleo familiar beneficiado". Portanto, o fato de a beneficiária ter assumido cargo público, por si, não gera impeditivo para a sua continuidade 
no rol de beneficiários do PNRA. Porém, deverá ser realizada a supervisão ocupacional da área, a fim de atestar ou não a compatibilidade da execução 
do cargo público com a exploração da parcela pela beneficiária ou pelo seu núcleo familiar; 

b) a fim de verificar a continuidade da manutenção da condição de beneficiária, irá encaminhar a presente demanda para que seja 
realizada a supervisão ocupacional do lote, ainda neste exercício 2021. 

É o relatório. 
Como visto, o INCRA já está ciente da ocupação de cargo em comissão pela beneficiária e, com vistas a verificar se esta mantém os 

requisitos para a continuidade no rol de beneficiários do PNRA, realizará a supervisão ocupacional do lote. 
A providência, portanto, é pertinente e dispensa o acompanhamento pelo Ministério Público Federal, tendo em vista que a referida 

ação fiscalizatória faz parte da rotina administrativa do INCRA. Ademais, frise-se que a suposta irregularidade narrada na representação inicial, qual 
seja, concessão irregular de lote pelo PNRA, não foi confirmada, pois a representada não era, à época, servidora pública estadual, não havendo, portanto, 
impedimento para ser beneficiária da reforma agrária. 

Frise-se que, em caso de constatação de irregularidade após supervisão ocupacional do lote, a própria Autarquia deverá adotar 
procedimentos administrativos de exclusão da assentada do PNRA, sem necessidade de intervenção do Parquet. 

Na esteira do exposto, não tendo sido confirmada a irregularidade narrada na representação inicial, bem como diante da inexistência 
de fundamento para a propositura de ação civil pública, o feito deverá ser arquivado. 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL promove o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, com fulcro no 
art. 10, caput, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e do art. 17, caput, da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal. 

NOTIFIQUE-SE o representante, informando-o sobre o prazo para interposição de recurso. 
Decorrido prazo para recurso contra este despacho, remetam-se os autos à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 

para o necessário exame desta promoção de arquivamento (art. 10, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do CNMP). 
 

ALEXANDRE PARREIRA GUIMARÃES 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00051537-2021| 

PORTARIA N° 1, DE 14 DE JULHO DE 2021 
 

(Conversão do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.000949/2020-11 em 
Inquérito Civil) 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República ao final assinada, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, na Resolução nº 87/06, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

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 Federal), com função 
institucional, dentre outras, de: 

a) 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 (art. 129, II, da CF e art. 2º da Lei Complementar nº 75/93); 

b) promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a proteção de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 
sociais, difusos e coletivos (art. 129, III, da Carta Magna, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e art. 1º da Resolução 
CSMPF nº 87/2006); e 

c) a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e patrimônio cultural (art. 129, III, da Carta Magna e art. 5º, III, da Lei 
Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a atribuição de expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, da CF), bem como o teor do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal e art. 2º, §§ 4º e 5º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, que autorizam a conversão de 
notícia de fato em procedimento preparatório; 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir de representação formulada por vereadores 
do município de Santo Amaro/BA, que alegaram que a gestão municipal conduzida pelo então prefeito Flaviano Bonfim estaria favorecendo a um grupo 
de empresários; 

 CONSIDERANDO que as supostas irregularidades noticiadas consistem no suposto favorecimento, pelo gestor do município de 
Santo Amaro –BA, da empresa ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP CNPJ n. 
12.868.901/0001-89, na realização da Dispensa 006/2017 e no Pregão Presencial nº 058/2017, que resultaram na contratação por parte do município de 
Santo Amaro/BA, bem como na deficiência de prestação dos seus respectivos contratos de n. 006/2017 e n. 215/2017); 

CONSIDERANDO ainda a notícia de favorecimento, pelo mesmo gestor, da LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL -ME CNPJ n. 
11.508.726/0001-56, no Pregão Presencial nº 046/2017, que resultou na contratação por parte do município de Santo Amaro/BA, assim como deficiência 
de contraprestação no seu decorrente contrato (Contrato n. 194/2017); 

CONSIDERANDO que tais condutas podem, em tese, configurar atos de improbidade administrativa; 
CONSIDERANDO, ainda, que os elementos de prova até então colhidos não autorizam a instauração imediata de inquérito civil 

público, mas apontam a necessidade de se aprofundar as investigações, a fim de que seja aferida a verossimilhança da notícia, com a elucidação dos fatos 
relatados; 
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Resolve converter o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil. 
Determina-se inicialmente a adoção das seguintes providências: 
1. Ao NUCIVE, para autuação do feito; 
2. À Secretaria deste ofício para a realização das comunicações de praxe; 

 
ANA PAULA FONSECA DE GÓES ARAÚJO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-IRE-BA-00003258-2021| 
PORTARIA Nº 18, DE 9 DE JULHO DE 2021 

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

129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO incluir-se dentre as funções institucionais do Ministério Público, previstas no artigo 129 da Constituição Federal, 

precipuamente a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO constituir atribuição do Ministério Público da União a proteção dos direitos constitucionais, compreendidos entre 
eles o patrimônio público e social, o meio ambiente, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público apurar qualquer ilícito previsto na Lei da Improbidade Administrativa de 
ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação, podendo requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 
administrativo (art. 22 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório tombado sob o n°1.14.012.000321/2020-86; 
RESOLVE, o signatário, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei 7.347/85, no art. 2º, II, da Resolução CNMP nº 23/2007 e no art. 4º, II da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, o qual terá o seguinte 
objeto: “apurar possíveis irregularidades decorrentes do vínculo existente entre o servidor público municipal de Barro Alto, Vandroaldo Vieira Moitinho, 
CPF 215.311.705-44 e as empresas Papelaria Casa do Papel Eireli e Papelaria e Variedades Seixas (Otoniel Seixas Cardoso Neto), tendo em vista a 
existência de diversos contratos firmados, para o fornecimento de materiais, entre as referidas empresas e a Prefeitura Municipal de Barro Alto/BA", 
vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.". 

Autue-se e publique-se a presente portaria. 
Após, cumpra-se o determinado no Despacho nº 614/2021 

 
VICTOR NUNES CARVALHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00051324-2021| 
PORTARIA N° 20, DE 16 DE JULHO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 16º Ofício - Tutela 

Coletiva - 16º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002184/2020-53, 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 da Constituição da República); 
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 da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter em Inquérito Civil (IC) o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002184/2020-53, nos termos do §7º do artigo 2º da 
Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), visando acompanhar o recebimento e a regular aplicação de eventual verba 
decorrente de diferenças relativas ao Valor Anual Mínimo por Aluno (VAMA) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), pelo Município de Valença/BA. 

Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil, nos termos do art. 5º, da Resolução 
CSMPF nº 87/2006. 

Registre-se que o objeto do IC consiste em: "acompanhar o recebimento e a regular aplicação de eventual verba decorrente de 
diferenças relativas ao Valor Anual Mínimo por Aluno (VAMA) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), pelo Município de Valença/BA". 

E, como diligências: 1) proceda-se à reiteração do Ofício 480/2021/PR-BA/16ºOTC (PR-BA-00043820/2021), endereçado à 
Prefeitura do Município de Valença/BA, certificando-se nos autos a providência, podendo ser cópias deste novamente encaminhada, caso necessário. 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 
nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00010099-2021| 
PORTARIA Nº 23, DE 19 DE JULHO DE 2021 

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

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

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

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000417/2021-24 foi instaurada a partir de representação em desfavor do ex-
prefeito de Itaberaba, o Sr. João Almeida Mascarenhas Filho (2009-2016), em razão da não execução do Termo de Compromisso nº 4893/2012, firmado 
do ano de 2012 para aquisição de equipamentos e desenvolvimento de ações na área de educação municipal. 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 
feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando 
o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 
O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00010050-2021| 
PORTARIA N° 74, DE 16 DE JULHO DE 2021 

 
Instaura Procedimento Preparatório a partir de representação protocolada pelo Sr. 
Jeová Feliciano dos Santos, solicitando que o MPF investigue contratações 
realizadas pela Secretaria Municipal de Quijingue com suspeita de 
superfaturamento. Contrato 006/2020 - Pregão 003/2020. Contrato 153/2020 - 
Carta Convite 008/2020. Gestão: Weligton Cavalcante de Gois. 
 

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

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

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000289/2021-19 foi autuada a partir de representação protocolada pelo Sr. 
Jeová Feliciano dos Santos, solicitando que o MPF investigue contratações realizadas pela Secretaria Municipal de Quijingue com suspeita de 
superfaturamento. Contrato 006/2020 - Pregão 003/2020. Contrato 153/2020 - Carta Convite 008/2020. Gestão: Weligton Cavalcante de Gois. 

CONSIDERANDO a necessidade de maiores esclarecimentos em relação à apuração dos presentes fatos, na forma do disposto no 
art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art.4º, II, determino a instauração de Procedimento 
Preparatório. 

RESOLVE: 
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para apurar as questões 

mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 
Comunique-se a instauração do presente à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 
O prazo de tramitação do presente procedimento preparatório será de 90 (noventa) dias, conforme art. 4º, parágrafo primeiro, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

MARCOS ANDRÉ CARNEIRO SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00051268-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 15 DE JULHO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório n.° 1.14.000.000381/2020-38 
 

Trata–se  de  inquérito  civil  instaurado  a  partir  de  cópia  do  arquivamento promovido no Inquérito Civil nº 1.14.000.000565/2009-
92, visando à coleta regular e legal de elementos a respeito de supostas práticas anticompetitivas perpetradas pelo Tecon Salvador S.A  no  âmbito  do  
Contrato  de  Arrendamento  12/2000,  tais  como  cobranças de  tarifas indevidas  e  elevação  exagerada  do  preço  de  alguns  serviços  portuários, para 
posterior ajuizamento da ação cabível ou arquivamento, nos termos da lei. 

Após detida instrução procedimental, o feito foi objeto de promoção de arquivamento, conforme expediente PR-BA-00077741/2020. 
O procedimento foi arquivado após o Tribunal de Contas da União (TCU) considerar cumpridas as determinações nos itens 9.2 e 9.3 

do Acórdão n° 1736/2016-TCU-Plenário, proferido no Processo TC 016.618/2019-0. 
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O item 9.2 determinou à Antaq que enviasse "plano de ação detalhado, com cronograma e responsáveis por cada ação, para 
regulamentação da metodologia de cálculo dos preços máximos que poderão ser cobrados pelas arrendatárias dos usuários". 

O item 9.3 determinou à Codeba "que proceda a tratativas com a empresa Tecon Salvador S/A, assegurando a  ampla  defesa,  com  
vistas  a  adequar  a  redação  da Cláusula  Quinquagésima Oitava do Contrato de Arrendamento nº 12/2000 ao disposto no art. 70, inciso II, da Lei nº 
9.069/1995, de modo a não restar dúvida de que o reajuste dos preços máximos cobrados dos usuários pela arrendatária deve ocorrer anualmente". 

Outrossim, foi constatado que o TCU instaurou o TC n.° 006.785/2019-0 para o monitoramento do item 1.8 do Acórdão n.° 
1.143/2017, que determinou ao Ministério dos Transportes, atualmente Ministério da Infraestrutura, e à Antaq que realizassem estudo detalhado com o 
objetivo de fundamentar a revisão das tarifas-teto  e  das  cestas  de serviço praticadas pelo Tecon Salvador, tendo sido asseverado que as irregularidades 
imputadas à Antaq e Codeba estão sendo devidamente monitoradas pelo TCU, não havendo necessidade de monitoramento, pelo MPF, do atendimento 
das determinações constantes em acórdão da Corte de Contas. 

Na referida decisão, foi consignado que "as irregularidades imputadas aos órgãos em questão — ANTAQ e CODEBA — estão sendo 
devidamente monitoradas pelo TCU, órgão de controle com atribuição para tanto" e  que "o monitoramento pelo MPF do atendimento de determinações 
constantes em acórdão do TCU não se mostra eficaz, notadamente quando, diante do acompanhamento da solução para as irregularidades constatadas, 
inexistente indício de irregularidades capazes de ensejar o ajuizamento de ação ou outra medida extrajudicial". 

Nas razões da decisão ainda foram elencadas a Portaria n.° 291, de 27 de novembro de 2017, do CNMP, bem como a Recomendação 
CMPF n.° 4, de 8 de março de 2018, no sentido de preservar a utilidade da investigação nos procedimentos instaurados há 3 anos ou mais, de modo a 
concluir pela inexistência de utilidade no prosseguimento deste inquérito civil. 

No entanto, ao analisar a decisão de arquivamento, a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, mediante o Voto n° 
996/2020/3CCR/MDM, converteu o julgamento em diligência, a instar que "o Procurador da República de origem oficie à ANTAQ, a fim que preste os 
esclarecimentos sobre as ações fiscalizatórias levadas a efeito sobre o contrato de concessão da TECON Salvador S/A e sobre eventuais irregularidades 
que houver verificado e eventuais sanções que houver aplicado quanto ao objeto destes autos". 

Após o retorno dos autos, foi determinada a expedição de ofício  à  Antaq requisitando que fossem prestados esclarecimentos sobre 
as ações fiscalizatórias levadas a efeito sobre o contrato de concessão da TECON Salvador S/A e sobre eventuais irregularidades que houver verificado 
e eventuais sanções  que  houver  aplicado, no contexto  do  Contrato  de Arrendamento  nº  12/2000  e  do quanto deliberado pelo TCU no Acórdão n° 
1736/2016-TCU-Plenário, proferido no Processo TC 016.618/2019-0, e do monitoramento do item 1.8 do Acórdão n.° 1.143/2017, no âmbito do TC n.° 
006.785/2019-0. 

Em resposta, a ANTAQ, por meio do Ofício n° 89/2021/DG/ANTAQ, encaminhou cópia da Nota Técnica nº 3/2021/URESV/SFC, 
mediante a qual foram prestadas as informações requisitadas. 

Na referida nota técnica, a ANTAQ relacionou 10 (dez) processos administrativos de fiscalização instaurados entre os anos de 2016 
e 2020, contemplando situações relacionadas à regulação e monitoramento de preços e tarifas, contemplando as respectivas conclusões e penalidades 
aplicadas. 

A título exemplificativo, os Processos Administrativos n° 50300.016418/2019-41 e n° 50300.016418/2019-41 resultaram na 
aplicação de pena de advertência, enquanto o Processo Administrativo n° 50300.010348/2018-36 resultou na aplicação de multa, tendo os demais sido 
arquivados ou julgados improcedentes. 

Um dos processos em que houve improcedência foi aquele relacionado à cobrança de serviços em duplicidade do THC2, fruto de 
denúncia da Usuport-BA. Sobre o tema a ANTAQ destacou que: 

À época apurou-se que, através da Resolução nº 2059, de 03.05.2011, na 292ª Reunião Ordinária (DOU de 11.05.2011), a ANTAQ 
confirmou a decisão de proibição da cobrança do THC2 no âmbito regulatório pelo TECON Salvador (processo administrativo n° 50300.000022/2002). 
O referido serviço de segregação e movimentação de contêineres para identificação e entrega de carga destinadas a outros recintos alfandegados não é 
atualmente cobrado pelo arrendatário, TECON SALVADOR S.A. A taxa, THC2, foi cobrada durante o período de 17/03/2000 a 18/12/2006, período 
objeto da condenação do TECON pelo CADE, multa que é objeto de discussão judicial. Não foi identificada infração relacionada a este item da denúncia. 

Já em relação à elevação exagerada dos preços dos serviços portuários a equipe de fiscalização da ANTAQ apurou que, conquanto o 
TECON SALVADOR tenha previsto a cobrança de um valor consideravelmente maior do que outros terminais pelo serviço de fornecimento de energia 
para contêiner refrigerado, constatou que, ao analisar as notas fiscais emitidas, o terminal tem feito cobranças semelhantes aos das tabelas de preços dos 
demais terminais, após negociação com seus clientes, o que é permitido pelo contrato de arrendamento. 

Ademais, a Agência informou que "empreende, trimestralmente, acompanhamento dos preços e tarifas divulgados nas tabelas de 
serviços e preços máximos dos arrendatários e autorizatários, com o propósito de realizar o controle e apuração de eventuais irregularidades observadas 
quanto às infrações previstas nos inciso XLI do art. 32 ou no inciso II do art. 34, ambos da norma aprovada pela Resolução nº 3.274-ANTAQ". 

Decerto, a apresentação de tais informações corroboram com as razões alinhavadas na promoção de arquivamento pretérita, cujos 
termos ficam aqui reafirmados como se transcritos estivessem. 

Com efeito, não se vislumbra omissão da ANTAQ no seu mister, assim como as irregularidades constatadas estão sob evidente 
monitoramento por parte do TCU, revelando-se desnecessário que o MPF permaneça com a presente investigação, que já conta com mais 4 anos, tão 
somente para acompanhar as atividades desempenhadas pelos órgãos de controle, máxime diante da inexistência de indícios de irregularidades capazes 
de justificar a sua atuação. 

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

Desnecessária a notificação de representante diante da ausência de irresignação na primeira decisão de arquivamento, a qual foi 
apenas reforçada com novas informações que em nada alteram o quadro fático delineado. 

Remetam-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame desta promoção, 
conforme o art. 62, IV, da Lei Complementar n.° 75/93. 

De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 
Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00031453-2021| 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 1, DE 14 DE JULHO DE 2021 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PRE-CE/PGJ-
CE Nº 01/2020 E 02/2020, QUE DISPÕEM SOBRE A UNIFICAÇÃO DE 
DATAS DOS BIÊNIOS DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ELEITORAL DE 
PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ (BIÊNIO FIXO) E CRITÉRIOS DE 
DESIGNAÇÃO DOS PROMOTORES ELEITORAIS. 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO CEARÁ e o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
CEARÁ, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais e, em especial, com fundamento no artigo 127, caput, da Constituição da República; 
no artigo 77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; bem como à luz do artigo 24, VIII c/c artigo 27, §3º, ambos do Código Eleitoral 
RESOLVEM: 

Art. 1º. Alterar o art. 1º, § 4º, da Resolução Conjunta PRE-CE/PGJ-CE nº 01/2020, que passa a viger com a seguinte redação: 
“ Art. 1º .... 
§ 4.º Para fins desta Resolução: 
a) compreende-se que o membro está lotado na promotoria de justiça quando ele estiver efetivamente oficiando perante a mesma, 

ainda que em respondência; 
b) a lotação em comarca vinculada que integra a zona eleitoral não será considerada para fins do disposto no §3.º, inc. I, deste artigo; 
....” 
Art. 2º.  Acrescentar o §12 ao art. 1º da Resolução Conjunta PRE-CE/PGJ-CE nº 01/2020, que passa a conter a seguinte previsão: 
“ Art. 1º .... 
§ 12 Na hipótese do § 10, a recusa para exercício da titularidade da função eleitoral não ensejará a perda da posição na fila de 

antiguidade específica quando se tratar de designação para zona eleitoral distinta daquela onde o membro exerce a titularidade de suas funções 
ministeriais.” 

Art. 3º. Acrescentar o §8º ao art. 4º da Resolução Conjunta PRE-CE/PGJ- CE no 01/2020, que passa a conter com a seguinte previsão: 
“Art. 4º .... 
§8º. a lotação em comarca vinculada que integra a zona eleitoral não será considerada para fins do disposto no §1º., inc. II, deste 

artigo.” 
Art. 4º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Dê-se ciência da presente Resolução ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Publique-se. 

 
LÍVIA MARIA DE SOUSA 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

MANUEL PINHEIRO FREITAS 
Procurador-Geral de Justiça 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-SAM-ES-00002391-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 16 DE JULHO DE 2021 

 
Instaura Procedimento Administrativo de Acompanhamento destinado a 
acompanhar a tramitação do processo de regularização territorial das comunidades 
de “Serraria” e “São Cristóvão” - cuja tramitação inicial se dava no processo 
administrativo nº 54340.000582/2005-15 do INCRA, (6ª CCR). 
 

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

1 - Incumbe ao Ministério Público, conforme determinado pelo art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, atuar na proteção e defesa dos interesses difusos e coletivos, na proteção do patrimônio público e social (art. 6º, VII, b, da Lei Complementar nº. 
75/93), bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos 
às minorias étnicas (art. 6º, VII, c, da Lei Complementar nº. 75/93); 

2 - É função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de direitos 
constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III e VI, da Constituição Federal; artigos 6°, inciso VII, alíneas "a", "c" e "d", 7°, 
inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93); 

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

4 - O Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas 
de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a 
tutela de interesses individuais indisponíveis; embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, Resolução CNMP nº 174/2017); 

5 - A sentença do processo judicial 0000385-59.2012.4.02.5003, inicialmente invalidando o processo administrativo nº 
54340.000582/2005-15, foi reformada pelo TRF-2 em 03/12/2019. Os autos retornaram ao juízo de piso para instrução; 

6 – A sentença do processo judicial 0000023-07.2012.4.02.5052, inicialmente invalidando o processo administrativo nº 
54340.000582/2005-15, foi reformada pelo TRF-2 em 09/02/2021, tendo transitado em julgado no dia 12/03/2021; 
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7 - A sentença do processo judicial 0000567-45.2012.4.02.5003, inicialmente invalidando o processo administrativo nº 
54340.000582/2005-15, foi reformada pelo TRF-2 em 27/02/2019. Os autos retornaram ao juízo de piso para instrução; 

8 - A decisão liminar proferida no processo 0000566-60.2012.4.02.5003, suspendendo a tramitação do processo administrativo nº 
54340.000582/2005-15, não mais subsiste, pois foi reformada por sentença proferida pelo mesmo juízo em 25/06/2021; 

9 - Aparentemente, não há nenhum imperativo judicial, em sentença ou tutela judicial, que suspenda/anule o regular trâmite do 
processo administrativo nº 54340.000582/2005-15, sendo este o procedimento destinado a identificação de área de remanescentes de quilombolas nas 
localidades denominadas Serraria, e São Cristóvão no Município de São Mateus- ES. 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento destinado a acompanhar a tramitação do processo de 
regularização territorial das comunidades de Serraria e São Cristóvão - cuja tramitação inicial se dava no processo administrativo nº 54340.000582/2005-
15 do INCRA -, determinando o registro e autuação, pela ementa e Grupo Temático em epígrafe. 

O procedimento deve ser distribuído ao 2º OFÍCIO, por dependência ao autos judiciais n. 0000023-07.2012.4.02.5052. 
Para isso DETERMINO que: 
A - Oficie-se o INCRA/ES para que, no prazo de 60 dias: 1 - preste informações sobre o atual trâmite do processo administrativo nº 

54340.000582/2005-15; 2 - elabore cronograma para sua finalização; Cópia desta Portaria deve acompanhar o ofício. 
Designo para secretariar o presente procedimento a servidora LIDIANE LOUREIRO ALTOE, sem prejuízo de outro servidor em 

substituição. Ao Setor Jurídico para atuação, registro, controle de vencimento, remessa de cópia para publicação e demais providências de praxe, 
observada especialmente a Resolução CSMPF nº 87, de 6/04/2010 (consolidada) e as orientações da correspondente Câmara de Coordenação e Revisão. 

Ao Setor Jurídico para atuação, registro, controle de vencimento, remessa de cópia para publicação e demais providências de praxe, 
observada especialmente a Resolução CSMPF nº 87, de 6/04/2010 (consolidada) e as orientações da correspondente Câmara de Coordenação e Revisão 
ou Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

 
CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00028641-2021| 

PORTARIA N° 62, DE 16 DE JULHO DE 2021 
 

Procedimento Preparatório nº 1.18.000.000162/2021-91 
 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Federal previstas no art. 129, III e VI, da Constituição Federal; nos arts. 6°, 
VII, 7°, I, e 8º, II, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; bem como as disposições contidas na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal e na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.000162/2021-91 foi instaurado a partir do recebimento de cópia do 
Relatório Final da Comissão Especial de Inquérito das Obras Paradas, promovida pela Câmara Municipal de Goiânia/GO, especificamente quanto à obra 
“Reestruturação do Centro Esportivo  no  Bairro  Jardim  Guanabara  (Gramado)”,  objeto  do  Convênio  nº  853555/2017 (Contrato de Repasse nº 
1046565-82), celebrado entre a Prefeitura de Goiânia/GO e o então Ministério do Esporte; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de realização de diligências para obtenção de informações, documentos e outros elementos 
aptos a instruírem os autos com vistas à atuação do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.000162/2021-91 em inquérito civil, nos termos do art. 2º, §7º, da 
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 4º, §4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

DETERMINA-SE: 
a) a autuação desta portaria, registrando-se a presente instauração no sistema informatizado (Único) da Procuradoria da República 

em Goiás (art. 5º, III, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF); 
b) a remessa de cópia desta portaria para publicação, nos termos dos arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução no 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e no art. 4º, VI, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, dispensada a comunicação 
prevista no art. 6º da Resolução no 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ante o teor do Ofício Circular nº22/2018/5ªCCR/MPF; 

c) a reiteração do Ofício nº 1110/2021/MPF/PRGO/2ºOFÍCIO (Documento 11), tendo em vista o teor da Certidão nº 2491/2021 
(Documento 14). 

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

VIVIANE VIEIRA DE ARAÚJO 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-MGF-PR-00007997-2021| 
PORTARIA N° 4, DE 16 DE JULHO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.25.006.000168/2021-73 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento na Constituição 
Federal, art. 127, caput, e 129, inciso III, na LC 75/1993, art. 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alínea “b”, inciso V, alínea “b”, e art. 6º, inciso VII, alínea 
“b”, na Lei n.º 7.347/1985, art. 8º, §1º, bem assim, na Resolução CSMPF nº 87, de 3 de agosto de 2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 121, de 1º 
de dezembro de 2011, e na Resolução CNMP nº 23, de 17 de dezembro de 2007; 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, a, b e d, da Lei Complementar nº 75/93); 

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

curso, para tanto determinando: 
a) Autue-se o presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Vincule-se à 1ª CCR à qual já se encontra vinculado o procedimento 

preparatório; Tema: “Educação Pré-escolar”; c) Mantenha-se cadastrado sob o assunto: “Averiguar as obras de infraestrutura física da rede de educação 
infantil, vinculadas ao PROINFÂNCIA, supostamente em execução, mencionada no anexo constante do Ofício nº 171/2019/1ª CCR/MPF, no Município 
de Amaporã.”; d) Mantenham-se as partes atuais: “PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF” e "PM-AMAP/PR - 
MUNICÍPIO DE AMAPORÃ/PR - PREFEITURA MUNICIPAL"; e) Dispensa-se a comunicação à E. 1ª CCR/MPF acerca da instauração do presente, 
nos termos do Ofício-Circular nº 31/2018/1ª CCR. f) Seja dada publicidade à presente portaria, na forma do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público, providenciando-se a remessa de cópia para publicação; g) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no 
sentido de fazer cumprir o presente; h) Após, as diligências de conversão, permaneçam os autos no Subjur a fim de se aguardar o prazo para resposta do 
OFÍCIO/GAB/PRM/PVAI Nº 435/2021. 

 
HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-MGF-PR-00007996-2021| 
PORTARIA N° 5, DE 16 DE JULHO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.25.006.000170/2021-42 
 

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

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

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

curso, para tanto determinando: 
a) Autue-se o presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Vincule-se à 1ª CCR à qual já se encontra vinculado o procedimento 

preparatório; Tema: “Educação Pré-escolar”; c) Mantenha-se cadastrado sob o assunto: “Averiguar as obras de infraestrutura física da rede de educação 
infantil, vinculadas ao PROINFÂNCIA, supostamente em execução, mencionada no anexo constante do Ofício nº 171/2019/1ª CCR/MPF, no Município 
de São Carlos do Ivaí/PR.”; d) Mantenham-se as partes atuais: “PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ/PR” e "PGR/1A.CAM - 
1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF"; e) Dispensa-se a comunicação à E. 1ª CCR/MPF acerca da instauração do presente, nos 
termos do Ofício-Circular nº 31/2018/1ª CCR. f) Seja dada publicidade à presente portaria, na forma do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público, providenciando-se a remessa de cópia para publicação; g) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no sentido de 
fazer cumprir o presente; h) Após, as diligências de conversão, aguarde-se o prazo de resposta do OFÍCIO/GAB/PRM/PVAI Nº 418/2021, reiterando-se 
caso necessário. 

 
HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-MGF-PR-00008038-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 16 DE JULHO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.25.006.000171/2021-97 
 

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

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

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

curso, para tanto determinando: 
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a) Autue-se o presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Vincule-se à 1ª CCR à qual já se encontra vinculado o procedimento 
preparatório; Tema: “Educação Pré-escolar”; c) Mantenha-se cadastrado sob o assunto: “Averiguar as obras de infraestrutura física da rede de educação 
infantil, vinculadas ao PROINFÂNCIA, supostamente em execução, mencionada no anexo constante do Ofício nº 171/2019/1ª CCR/MPF, no Município 
de Tamboara/PR.”; d) Mantenham-se as partes atuais: “PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF” e "MUNICÍPIO 
DE TAMBOARA/PR - PREFEITURA MUNICIPAL"; e) Dispensa-se a comunicação à E. 1ª CCR/MPF acerca da instauração do presente, nos termos 
do Ofício-Circular nº 31/2018/1ª CCR; f) Seja dada publicidade à presente portaria, na forma do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 
do Ministério Público, providenciando-se a remessa de cópia para publicação; g) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no sentido de fazer 
cumprir o presente; h) Após, as diligências de conversão, permaneçam os autos no Subjur a fim de que se aguarde o prazo de sobrestamento previsto no 
DESPACHO 511/2021. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-MGF-PR-00008040-2021| 
PORTARIA Nº 7, DE 16 DE JULHO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.25.006.000172/2021-31 
 

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

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

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

curso, para tanto determinando: 
a) Autue-se o presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Vincule-se à 1ª  CCR à qual já se encontra vinculado o procedimento 

preparatório; Tema: “Educação Pré-escolar”; c) Mantenha-se cadastrado sob o assunto: “Averiguar as obras de infraestrutura física da rede de educação 
infantil, vinculadas ao PROINFÂNCIA, supostamente em execução, mencionada no anexo constante do Ofício nº 171/2019/1ª CCR/MPF", no município 
de Terra Rica/PR.”; d) Mantenham-se as partes atuais: “PMTR/PR - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA/PR” e "PGR/1A.CAM - 
1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF"; e) Dispensa-se a comunicação à E. 1ª CCR/MPF acerca da instauração do presente, nos 
termos do Ofício-Circular nº 31/2018/1ª CCR; f) Seja dada publicidade à presente portaria, na forma do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público, providenciando-se a remessa de cópia para publicação; g) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no sentido de 
fazer cumprir o presente; h) Após, as diligências de conversão, permaneçam os autos no Subjur a fim de que se aguarde o prazo de acautelamento previsto 
no DESPACHO 352/2021. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-MGF-PR-00008037-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 16 DE JULHO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.25.006.000169/2021-18 
 

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

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

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

curso, para tanto determinando: 
a) Autue-se o presente sob o nome “Inquérito Civil”; b) Vincule-se à 1ª CCR à qual já se encontra vinculado o procedimento 

preparatório; Tema: “Educação Pré-escolar”; c) Mantenha-se cadastrado sob o assunto: “Averiguar as obras de infraestrutura física da rede de educação 
infantil, vinculadas ao PROINFÂNCIA, supostamente em execução, mencionada no anexo constante do Ofício nº 171/2019/1ª CCR/MPF", no município 
de Mirador/PR.”; d) Mantenham-se as partes atuais: “PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF” e "PM-MIDO/PR 
- MUNICÍPIO DE MIRADOR/PR - PREFEITURA MUNICIPAL"; e) Dispensa-se a comunicação à E. 1ª CCR/MPF acerca da instauração do presente, 
nos termos do Ofício-Circular nº 31/2018/1ª CCR. f) Seja dada publicidade à presente portaria, na forma do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público, providenciando-se a remessa de cópia para publicação.; g) Diligencie a Secretaria de Tutela deste gabinete no 
sentido de fazer cumprir o presente; h) Após, as diligências de conversão, permaneçam os autos no Subjur a fim que se aguarde o prazo para resposta do 
OFÍCIO/GAB/PRM/PVAI Nº 458/2021. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00045921-2021| 
PORTARIA Nº 67, DE 14 DE JULHO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.25.000.002025/2021-56 – PFDC 

 
O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 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 inquérito 
civil, nos termos do art. 4º, II, e art. 5º, I a IV, ambos da Resolução CSMPF n.o 87/06 e, 

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

CONSIDERANDO a tramitação nesta Procuradoria da República da Notícia de Fato em epígrafe, instaurado em virtude de 
representação da empresa WHITE MARTINS com o escopo de monitorar o fornecimento de oxigênio ao serviço público de saúde, em meio às 
circunstâncias de pandemia – COVID-19, considerando a essencialidade do insumo, a fim de evitar eventual desabastecimento; 

CONSIDERANDO que neste ofício encaminhado, a empresa solicitou ao Estado do Paraná, ao Município de Curitiba e ao Município 
de Londrina, as projeções de demanda de oxigênio medicinal diária, para o respectivo sistema de saúde, no próximo mês, e em cada mês subsequente, 
"para que a empresa possa, em tempo hábil, adequar sua estrutura de produção e de logística para verificar a possibilidade de atender um eventual 
crescimento de demanda, sobretudo nos casos em que ela supere os volumes e fluxos já previstos em contrato"; 

CONSIDERANDO a complexidade do feito, que possivelmente a instrução não se encerrará no prazo de 90 dias, bem como que não 
existem elementos suficientes neste momento para a adoção das providências elencadas nos incisos do I, III e IV do art. 4º da Resolução n° 87, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução n.º 106, do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

RESOLVE 
Converter a Notícia de Fato nº 1.25.000.002025/2021-561.25.000.002025/2021-56 em INQUÉRITO CIVIL, determinando as 

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

providenciada a devida publicação; 
II) Oficie-se o Secretário de Saúde do Estado do Paraná, o Secretário de Saúde do Município de Curitiba e o Secretário de Saúde do 

Município de Londrina, instruído com cópia deste despacho, bem como cópia integral do documento PR-PR-00039511/2021, requisitando, no prazo de 
10 dias, que informem as providências adotadas quanto à questão, bem assim o envio de cópia de eventuais respostas apresentadas à empresa oficiante. 

 
INDIRA BOLSONI PINHEIRO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00070416-2021| 
PORTARIA Nº 513, DE 15 DE JULHO DE 2021 

 
Dispõe sobre férias e licença prêmio dos Procuradores da República que oficiam 
na PR/RJ e PRMs vinculadas no mês de agosto de 2021. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando que os Procuradores da República, abaixo relacionados, que oficiam na PR/RJ e PRMs vinculadas usufruirão férias e 
licença prêmio no mês de agosto de 2021, resolve: 

Art. 1º Excluir os Procuradores referidos na tabela abaixo da distribuição de todos os feitos e audiências que lhes são vinculados, nos 
períodos respectivamente indicados: 

 
OFÍCIO PROCURADORES PERÍODO - FÉRIAS/LP 

34º Of / 3ª VFC Douglas Santos Araújo 02/08a 11/08/2021- Férias (****) 
4º Of / 5ª VFC Ricardo Martins Baptista 25/08 a 03/09/2021 - Férias (***) 
6º Of / 6ª VFC Cíntia Melo Damasceno Martins 16/08a 04/09/2021- Férias 

51º Of / 7ª VFC Cristiane Pereira Duque Estrada 
02 a 06/08/2021 - Lic Prêmio 
09 a 13/08/2021- Lic Prêmio 

3º Of / NCC Eduardo Ribeiro Gomes El-Hage 02 a 21/08/2021 - Férias 
11º Of / NCC Rodrigo da Costa Lines 02 a 21/08/2021 - Férias (****) 
24º Of / NCC Marcela Harumi Takahashi P. Biagioli 23/08 a 01/09/2021 - Férias 
29º Of / NCC Andréia Pistono Vitalino 18 a 27/08/2021 - Férias (**) 
46º Of / NCC Luis Claudio Senna Consentino 02/08a 11/08/2021- Férias 

22º Of / M. Ambiente Sérgio Gardenghi Suiama 02/08a 11/08/2021- Férias 
50º Of / Consumidor Claudio Gheventer 18 a 27/08/2021- Férias 

1º Of / Campos Marisa Varotto Ferrari 02 a 21/08/2021 - Férias 
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2º Of / Itaperuna Paula Cristine Bellotti 02 a 16/08/2021 - Férias 
3º Of / Niterói Paulo Cezar Calandrini Barata 23/08 a 11/09/2021 - Férias (**) 

3º Of / N. Friburgo Felipe Almeida Bogado Leite 26/08 a 14/09/2021 - Férias 
1º Of / S. Gonçalo Leandro Botelho Antunes 09 a 18/08/2021 - Férias (**) 
4º Of / V. Redonda Bruna Menezes Gomes da Silva 04 a 13/08/2021 - Férias (****) 

 
§ 1º Suspender a distribuição de todos os feitos nos dois dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 02 

(dois) asteriscos (**). 
§ 2º Suspender a distribuição de todos os feitos nos três dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 03 

(quatro) asteriscos (***). 
§ 3º Suspender a distribuição de todos os feitos nos quatro dias úteis anteriores ao início das férias nos períodos assinalados com 04 

(quatro) asteriscos (****). 
Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 
RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-VTR-RJ-00007093-2021| 
PORTARIA N° 10, DE 15 DE JULHO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.30.010.000281/2020-49 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República infra-assinada, 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, III, da Constituição da República e artigo 1º, 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 que o presente procedimento foi instaurado para apurar possíveis atos de improbidade administrativa praticados 
por agentes públicos do município de Barra do Piraí e/ou por gestores do Hospital Maternidade Maria de Nazaré (Centro Espírita Pai José Cambinda), 
na execução das obras de reforma realizadas na unidade hospitalar entre os anos de 2018 e 2020; 

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 os fatos acima descritos, bem como DETERMINAR: 

1. 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. 

2. Comunique-se a conversão à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Cumpra-se. 

 
BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00070689-2021| 
PORTARIA Nº 196, DE 15 DE JULHO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art. 2º da 
Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como nos arts. 1º a 
4º da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da instituição zelar 
pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados à coletividade, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos, conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea b e XIV, 
alínea d, da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa de interesses 
sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde o procedimento preparatório nº 1.30.001.004267/2020-23, 
instaurado com o escopo de apurar notícia de contratação pelo Hospital Federal do Andaraí - HFA de empresa prestadora de serviço de limpeza, sem 
profissionais tecnicamente capacitados para a adequada execução do serviço no âmbito do hospitalar; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de diligências de instrução complementares, já definidas nos respectivos autos; 
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RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 
ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento preparatório n º1.30.001.004267/2020-23, para o prosseguimento das investigações. 

Autue-se. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os 
fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00007192-2021| 

PORTARIA Nº 34, DE 16 DE JULHO 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. 5006307-51.2020.4.04.7107, 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. 

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 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00003945-2021| 
PORTARIA Nº 18, DE 16 DE JULHO DE 2021 

 
Notícia de Fato n° 1.34.033.000080/2020-34 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, considerando o disposto no artigo 129, inciso III, 
da Constituição da República, e artigo 8º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, bem como no disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
(CSMPF), e considerando, ainda, o que consta da NF n° 1.34.033.000080/2020-34, DETERMINA a instauração de PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO tendo por objeto acompanhar e fiscalizar o processo de licenciamento ambiental da Atividade de Produção no Campo de Bacalhau, 
Bacia de Santos (Processo IBAMA n° 02001.003700/2019-90). Determina-se, ainda, o registro e autuação da presente portaria. 

 
WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00086659-2021| 
PORTARIA N° 168, DE 16 DE JULHO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006561/2020-21 
 

O Ministério Público Federal, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais e legais, e: 
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006561/2020-21 foi autuado a partir da Manifestação 20200167569 

apresentada pela Associação Vilma Kano que problematiza a regulamentação pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) do credenciamento 
de clínicas para exame médico das pessoas com deficiência para identificação do benefício de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) (Documento 1), bem como dos abusos perpetrados por elas na cobrança pela prestação do serviço de exame médico; 

CONSIDERANDO que expediram-se ofício Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para que se manifeste sobre os fatos 
narrados na denúncia, bem como para que informasse como é feita a fiscalização das clínicas credenciadas, especialmente se existe alguma orientação 
acerca dos valores cobrados para a realização dos exames exigidos para a concessão do benefício em questão (Ofício 9927/2020/PRDC-SP, Documento 
13, reiterado pelo Ofício nº 11751/2020/PRDC-SP, Documento 15); 

CONSIDERANDO que, em resposta, o CONFAZ esclareceu que não edita normas e nem realiza fiscaliza valores cobrados para 
realização de exames exigidos para concessão do benefício autorizado por meio do Convênio ICMS 38/12, de 30 de março de 2012, bem como que a 
regra foi alterada pelo Convênio 108/20, de 14 de outubro de 2020 que trouxe mudanças nas questões relacionadas ao laudo pericial (OFÍCIO SEI Nº 
281032/2020/ME, Documento 16); 

CONSIDERANDO que as alterações promovidas na regra impugnada estabelecem a possibilidade de o laudo pericial ser emitido por 
prestador de serviço público de saúde, a autora da manifestação foi instada a se manifestar sobre as alterações promovidas (Ofício 12681/2020/PRDC-
SP, Documento 20); 

CONSIDERANDO que novo ofício foi expedido ao CONFAZ solicitando informações acerca da atribuição para fiscalização dos 
valores cobrados por clínicas particulares autorizadas a realizar laudo pericial, bem como sobre a denúncia encaminhada ao Grupo de Trabalho - GT26 - 
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Benefícios Fiscais, para conhecimento e estudo das questões apresentadas, ensejou alguma outra providência por esse Conselho ou setor diverso 
competente (Ofício 12691/2020 PRDC-SP, Documento 19); 

CONSIDERANDO que o CONFAZ esclareceu que a denúncia encaminhada ao GT26 esta na pauta do grupo com reunião agendada 
para os dias 22 e 23 de fevereiro de 2021, bem como que a fiscalização dos credenciados é realizada pelo Detran (Documento 24 a Documento 24.3); 

CONSIDERANDO que novo ofício foi expedido ao CONFAZ para que apresentasse providências adotadas a partir da reunião (Ofício 
3269/2021/PRDC-SP, Documento 26); 

CONSIDERANDO que, em resposta, o CONFAZ esclareceu que a denúncia feita pelo GT26 será tratada pelo Grupo de Trabalho 
(GT)45 Veículos, com reunião agendada para o dia 03 de maio de 2021 (OFÍCIO SEI Nº 97393/2021/ME, Documento 29); 

CONSIDERANDO a iminência do vencimento do prazo de tramitação do procedimento preparatório (artigo 2.º, § 6.º, da Resolução 
n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, "caput", da Constituição Federal e 
art. 1º da Lei Complementar nº 75/1993 – 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 i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao 
adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e v) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 
129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. art. 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 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, c.c. art. 1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o artigo 2.º, § 6.º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7.º a possibilidade de 
conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 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 Publico da União); 

RESOLVE, com base no artigo 6.º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 75/93, e no exercício de suas funções 
institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto apurar eventual ausência de fiscalização das clínicas credenciadas no tocante a eventuais 
abusos na cobrança pelas clínicas credenciadas para realização de perícia médica destinada a comprovar a deficiência autorizadora da isenção de de IPI 
e ICMS; 

FICA DETERMINADO, ainda: 
1. Autuem-se a Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006561/2020-21 (art. 5º, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal); 
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de Tutela Coletiva); 
3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 
4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil, pelo Sistema Único, à PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do 

Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6.º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de 
Inquérito Civil, nos termos do Ofício-Circular nº 11/2013/PFDC/MPF, inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 7º, 
§ 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/2006 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

5. Designo o(s) Assessor(es), o(s) Analista(s) e o(s) Técnico(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o inquérito civil (arts. 4º, 
inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

6. No mais, determino: 
6.1) reitere-se o Ofício n.º 12681/2020/PRDC-SP (Documento 20), endereçado à autora da manifestação; 
6.2) expeça-se novo ofício ao CONFAZ para que esclareça qual(si) providência(s) foram adotadas pelo GT45 -Veículos a partir da  

denúncia encaminhada pelo GT26. 
Com as respostas ou decorrido o prazo para tanto, retornem-se os autos conclusos para nova deliberação. 
Registre-se. 

 
LISIANE BRAECHER 

 Procuradora da República 
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