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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00271623-2021| 
ATA DA OCTINGENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULHO DE 2021 

 
Aos trinta 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. 
Na ocasião, foi deliberado o processo de relatoria do Dr. Paulo Eduardo Bueno, membro suplente do 3º Ofício. Participaram da 

votação o Dr. Carlos Frederico Santos, titular do 1º Ofício; e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício. 
 

Relator: Dr. Paulo Eduardo Bueno 
ORIGEM JUDICIAL 
 
NÃO PADRÃO 

 
001. Expediente: JF/PR/GUAI-5001260-

41.2021.4.04.7017-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3357/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

 Relator(a): Dr(a) PAULO EDUARDO BUENO 
 Ementa: AÇÃO PENAL. CRIMES DE USO DE SINAL OU SÍMBOLO DE ÓRGÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ROUBO QUALIFICADO. MPF: ARQUIVAMENTO 
POR FALTA DE PROVAS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, 
ART. 28.). ARQUIVAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE EM 
RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 296 DO CP. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Ação penal na qual os réus são 
investigados pela prática dos crimes de formação de organização criminosa transnacional, 
contrabando, roubo, receptação, porte de arma de fogo de uso restrito e uso de marcas e 
símbolos de órgão da Administração Pública Federal. 2. Em apertada síntese, restou 
apurado que a OCRIM atuava em região de fronteira sendo conhecida como 'piratas do 
asfalto', ou seja, criminosos que se travestem como policiais (utilização de fardamento 
semelhante ao da polícia e armas longas) para praticar roubos contra compristas, 
contrabandistas e traficantes. 3. O MPF ofereceu denúncia pela prática dos crimes de 
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organização criminosa e contrabando; em relação aos crimes de roubo com utilização de 
arma de fogo, receptação, porte de arma de fogo de uso restrito e uso de marcas e símbolos 
de órgão da Administração Pública Federal, consignou não haver provas suficientes para 
oferecer a denúncia. 4. O Juízo Federal homologou o arquivamento dos crimes de 
receptação e porte de arma de fogo de uso restrito. No entanto, discordou do pedido de 
arquivamento em relação aos crimes de roubo e uso de marcas e símbolos de órgão da 
Administração Pública Federal; consignou haver elementos indiciários suficientes de 
materialidade e autoria ao oferecimento de denúncia. 5. Remessa dos autos nos termos do 
art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 6. Em relação ao crime de uso de 
marcas e símbolos de órgão da Administração Pública Federal, assiste razão ao Procurador 
da República oficiante. Não há nos autos elementos de prova que permitam a conclusão de 
que os criminosos se utilizavam de fardamento com símbolos da administração pública. 
Todos os fardamentos encontrados em poder dos réus, bem como em fotos dos investigados 
trajando tais fardamentos, não possuem nenhum sinal da administração pública, apesar de 
semelhantes aos utilizados por grupamentos policiais. O único indício que se tem são duas 
fotos, frente e verso, de um colete da PRF que encontrava-se no chão, obtidas no celular de 
um dos réus; contudo, não houve a identificação de situações concretas onde os denunciados 
fizeram uso de emblemas e símbolos da Administração Pública. Os relatos de uso de 
fardamento semelhante ao de policiais não é suficiente a configurar o crime em apuração, 
no que o arquivamento dos autos é medida que se impõe. 7. Quanto ao crime de roubo 
qualificado, assiste razão ao Juízo Federal. Há inúmeros indícios de prova, apontados na 
manifestação do magistrado, que adoto como razões de decidir, que evidenciam suporte 
probatório suficiente a embasar o oferecimento da denúncia pelo crime de roubo. Nesse 
sentido, destaca-se o depoimento das vítimas de roubos ocorridos na região, tendo sido 
constatado que em ao menos dois casos havia correlação dos fatos narrados com as 
características dos roubos praticados pela OCRIM, tanto na característica da abordagem 
(utilização de fardamento semelhante ao de policiais, com utilização de armas longas) 
quanto dos veículos utilizados. Dessa forma, o arquivamento mostra-se prematuro. 8. 
Homologação de arquivamento do crime de uso de marcas e símbolos de órgão da 
Administração Pública Federal e prosseguimento da persecução penal em relação ao crime 
de roubo qualificado com a designação de outro membro para aditar a denúncia que deu 
origem à ação penal, facultando-se ao Procurador da República oficiante a oportunidade de 
prosseguir na persecução penal, se assim entender pertinente. 

 Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da Republica 

Coordenador 
Titular do 1º Ofício 

 
PAULO EDUARDO BUENO 

Subprocurador-Geral da Republica 
Relator 

Suplente do 3º Ofício 
 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
Subprocuradora-Geral da Republica 

Titular do 2º Ofício 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00019299-2021| 

PORTARIA N° 77, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos 
artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 
com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 34/2021, recebido em 3 
de agosto de 2021), 

RESOLVE: 
DESIGNAR a Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça ELISA MARIA AZEVEDO MACEDO BARBOSA para atuar perante 

a 174ª Promotoria Eleitoral – Três Rios, no período de 01 a 22 de agosto de 2021, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça 
indicada para o biênio, sem prejuízo de suas demais atribuições. 

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

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00019300-2021| 
PORTARIA N° 78, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

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

artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 
com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 35/2021, recebido em 3 
de agosto de 2021), 

RESOLVE: 
DESIGNAR o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça FELIPE PIRES CUESTA para atuar perante a 16ª Promotoria Eleitoral – 

Laranjeiras, nos dias 30 e 31 de agosto de 2021, em razão das férias da Promotora de Justiça indicada para o biênio, sem prejuízo de suas demais 
atribuições. 

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

 
SILVANA BATINI 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00011475-2021| 

PAUTA DA OCTOGÉSIMA QUARTA SESSÃO REVISÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2021 
 

(SESSÃO VIRTUAL EM 10/08/2021) 
 

Nº Nº Processo Ementa do Voto Voto do Relator Membro 

1 1.28.000.001657/2015-42 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ACESSIBILIDADE. 
NOTÍCIA DA SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO 
DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE QUE 
FORNECEUKIT PARA A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL 
DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NA CIDADE DE 
NATAL/RN, MAS AINDA NÃO HAVIA SIDO 
IMPLANTADA. PEDIDO AO MPF PARA QUE 
ESTABELEÇA UM CANAL DE MEDIAÇÃO COM O 
MUNICÍPIO PARA QUE OCORRA A REFERIDA 
IMPLANTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO AO 
MUNICÍPIO. RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ADILSON PAULO 
PRUDENTE DO 

AMARAL FILHO 

 1.24.000.001079/2016-74 INQUÉRITO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO: COTA PARA 
NEGROS E PARDOS. NOTÍCIA DE IRREGULARIDADES 
NO EDITAL N.º 53/2015 DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA PARAIBA - NÃO DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CLASSIFICADOS COMO CADASTRO DE RESERVA NA 
CONDIÇÃO DE PRETO/PARDO. ARQUIVAMENTO DE 
AUTOS FÍSICOS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
ELETRÔNICO COM OBJETO IDÊNTICO. IMPEDIMENTO 
NORMATIVO, VIGENTE À ÉPOCA DO ARQUIVAMENTO, 
DA CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO FÍSICO EM 
PROCEDIMENTO ELETRÔNICO - PORTARIA PGR 
350/2017. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 

Não homologação 
de Arquivamento 

ADILSON PAULO 
PRUDENTE DO 

AMARAL FILHO 

3 1.24.000.002192/2016-77 INQUÉRITO CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO PELA PRDC/SP 
COM O FIM DE AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE 
PARLAMENTARES DA PARAÍBA EM QUADRO 
SOCIETÁRIO DE EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO. 
INFRAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL. AJUIZADA 
ACP Nº 0805403-46.2018.4.05.8200 PELO MPF. AUSÊNCIA 
DE DEMAIS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A SEREM 
ADOTADAS. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ADILSON PAULO 
PRUDENTE DO 

AMARAL FILHO 

4 1.28.000.001479/2017-11 INQUÉRITO CIVIL. MORADIA ADEQUADA. DEMORA 
EXCESSIVA PARA CONTEMPLAÇÃO DE PESSOA EM 
SITUAÇÃO DE RUA PELO PROGRAMA MINHA CASA 
MINHA VIDA. APÓS DILIGÊNCIAS, CONSTATOU-SE 
QUE O NOTICIANTE JÁ FOI CONTEMPLADO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ADILSON PAULO 
PRUDENTE DO 

AMARAL FILHO 
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ARQUIVAMENTO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA 
NOTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE. APÓS DIVERSAS 
TENTATIVAS, NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZA-LO. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

5 1.28.000.001851/2015-28 INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. PROCEDIMENTO 
INSTAURADO COM OBJETIVO DE VERIFICAR AS 
CONDIÇÕES SANITÁRIAS NA MATERNIDADE ESCOLA 
JANUÁRIO CICCO-MEJEC. IRREGULARIDADES 
SANADAS. EXAURIMENTO DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO NAOP5 
APÓS A EFETIVA NOTIFICAÇÃO DA REPRESENTANTE. 

Homologação de 
Arquivamento 

ADILSON PAULO 
PRUDENTE DO 

AMARAL FILHO 

6 1.24.000.000488/2021-11 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EDUCAÇÃO. 
RELATOS DE QUE A AULA PRESENCIAL TERIA 
RETORNADO ANTES DO PERÍODO DESIGNADO EM 
DECRETO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA, NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA 
ESPERANÇA - FAMENE. APENAS TURMAS DOS 
ÚLTIMOS PERÍODOS. ATIVIDADE REGULAMENTADA 
PELA PORTARIA SMS Nº 041/2020 E DECRETO Nº 
9.537/2020. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ADILSON PAULO 
PRUDENTE DO 

AMARAL FILHO 

7 1.28.100.000010/2021-13 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MORADIA 
ADEQUADA. IRREGULARIDADES NO RESIDENCIAL 
MOSSORÓ-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 
RELATOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO MUITO ALTA, 
VENDAS IRREGULARIDADES DE IMÓVEIS, DENTRE 
OUTROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEGOCIAÇÕES 
ILEGAIS NO REFERIDO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA 
DE DEMAIS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS EM 
ÂMBITO MINISTERIAL. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ADILSON PAULO 
PRUDENTE DO 

AMARAL FILHO 

8 1.11.001.000257/2021-55 NOTÍCIA DE FATO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. NOTÍCIA DE 
DEMORA DO INSS EM ANALISAR PEDIDO DE PENSÃO 
POR MORTE. DECLÍNIO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA 
DA UNIÃO. RECEBIMENTO DA DECISÃO COMO 
ARQUIVAMENTO NOS TERMOS DO ENUNCIADO N.º 06 
DA PFDC. 

Homologação do 
Declínio de 
atribuição 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

9 1.11.001.000258/2021-08 NOTÍCIA DE FATO.REVIDÊNCIA SOCIAL. NOTÍCIA DE 
DEMORA DO INSS EM ANALISAR PEDIDO DE 
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. DECLÍNIO PARA 
A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECEBIMENTO 
DA DECISÃO COMO ARQUIVAMENTO NOS TERMOS DO 
ENUNCIADO N.º 06 DA PFDC. 

Homologação do 
Declínio de 
atribuição 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

10 1.11.000.000649/2018-29 INQUÉRITO CIVIL. MORADIA ADEQUADA. 
REALOCAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES 
RESIDENTES EM ÁREA INDICADA PELO SERVIÇO 
GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM, EM DECORRÊNCIA 
DOS EVENTOS SÍSMICOS OCORRIDOS NO BAIRRO DO 
PRINHEIRO, EM MACEIÓ/AL. APÓS DIVERSAS 
DILIGÊNCIAS, FOI FIRMADO TERMO DE ACORDO NOS 
AUTOS DA ACP Nº0803836-61.2019.4.05.8000 O QUAL 
VEM SENDO CUMPRIDO PELA BRASKEM E 
MONITORADO PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS. 
MORADORES DEVIDAMENTE REALOCADOS. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

11 1.24.000.002171/2017-32 INQUÉRITO CIVIL. DIREITOS SOCIAIS E PROTEÇÃO A 
DEFENSOR DE DIREITOS HUMANOS. REPRESENTAÇÃO 
DA COMUNIDADE PARAIZÓPOLIS, CABEDELO/PB, 
COM PEDIDO DE MELHORES CONDIÇÕES DE MORADIA 
E ASSISTÊNCIA A SERVIÇOS BÁSICOS À POPULAÇÃO 

Homologação 
parcial de 

Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 
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LOCAL. NOTÍCIA DE VIOLÊNCIA POLÍCIA GRATUITA 
CONTRA OS MORADORES. PEDIDO DE INCLUSÃO DO 
SEU LÍDER COMUNITÁRIO NO PROGRAMA FEDERAL 
DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS E DEFENSORES DE 
DIREITOS HUMANOS. VISITA EM LOCO DO MEMBRO 
DO MPF DIRIGENTE DO FEITO OBSERVOU AS 
NECESSIDADES DA COMUNIDADE E RELACIONOU OS 
ENCAMINHAMENTOS QUE FICARIAM A CARGO DO 
MPF. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS DILIGÊNCIAS, AS 
QUAIS RESULTOU NA INCLUSÃO DO LÍDER 
COMUNITÁRIO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS 
DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS. NECESSIDADE 
DE DILIGÊNCIAS A FIM DE ALCANÇAR O ACESSO À 
COMUNIDADE À ENERGIA ELÉTRICA, EMPREGOS, 
VERIFICAR A REGULARIDADE DO DECRETO 
DESAPROPRIATÓRIO DA ÁREA E OUTROS. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. 

12 1.24.003.000112/2019-61 INQUÉRITO CIVIL. EDUCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA 
A ALUNOS POR PARTE DA UNIFIP PARA EMISSÃO DE 1ª 
VIA DE DIPLOMA. APÓS DILIGÊNCIAS, FOI FIRMADO 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE MPF E 
A REFERIDA IES PARA QUE OCORRA A DEVOLUÇÃO 
DA TAXA COBRADA A TODOS OS ALUNOS QUE JÁ 
EFETUARAMO PAGAMENTO.AINDA, PARA QUE O 
VALOR NÃO SEJA MAIS COBRADO AOS DISCENTES. 
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA ACOMPANHAR AS MEDIDAS EXECUTADAS 
PELA IES. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE IC. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

13 1.24.000.002039/2017-21 INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. SERVIDORA DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANTE DO CARGO DE 
TÉCNICA EM PRÓTESE DENTÁRIA, RELATA 
IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
BRASIL SORRIDENTE. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. A TEMÁTICA DOS AUTOS NÃO 
PERTENCE À PROCURADORIA FEDERAL DOS 
DIREITOS DO CIDADÃO, MAS À 1ª CCR. NÃO 
CONHECIMENTO. REMESSA À PFDC. 

Não 
conhecimento 

(Arquivamento) 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

14 1.24.000.000936/2015-38 INQUÉRITO CIVIL. IGUALDADE RACIAL. 
IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N.º 10.639/03 - ENSINO DE 
HISTÓRIA E CULTURA AFRO E AFRO-BRASILEIRA - 
NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS. A PRDC/PB, 
PARTICIPANTE DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
E DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL, ASSUMIU A 
RESPONSABILIDADE DE ATUAR JUNTO A TODOS OS 
MUNICÍPIOS PARAIBANOS PARA GARANTIR A 
IMPLEMENTAÇÃO DA REFERIDA LEI. EXAURIMENTO 
DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

15 1.24.000.001618/2016-75 INQUÉRITO CIVIL. MORADIA ADEQUADA. 
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS EM 
CONJUNTO HABITACIONAL FINANDO PELO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA-PB. NECESSIDADE DE CONTINUAR 
ACOMPANHANDO O ANDAMENTO DAS REFORMAS. 
INSTAURAÇÃO DE NOVO INQUÉRITO CIVIL 
ELETRÔNICO COM O MESMO OBJETO ORA TRATATO E 
ARQUIVAMENTO DO PRESENTE. ÓBICES 
NORMATIVOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. RETORNO DOS 
AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO 
FEITO. 

Não homologação 
de Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

16 1.24.004.000037/2016-86 INQUERITO CIVIL. MORADIA ADEQUADA.OMISSÕES 
OU DEFICIÊNCIAS NAFISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 
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TRASPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO, 
INSUFICIÊNCIA DO ABSTECIMENTO DE AGUA, 
SINALIZAÇÃO NO LOCAL. EXISTENCIA DE OUTROS 
PROCEDIMENTOS TRATANDO DO MESMO OBJETO. 
PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO 
INSTAURADO PARA ACOMPANHAR ATUAÇÃO DOS 
ORGAÕS COMPETENTES NA AVALIAÇÃO DA 
NECESSIDADE DE ALTERAR O LOCAL DE ACESSOA A 
VILA PRODUTIVA RURAL 
LAFAYETTE.ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

17 1.28.000.001783/2016-88 INQUÉRITO CIVIL. MORADIA ADEQUADA. CIDADÃ DE 
NÍSIA FLORESTA/RN RELATANDO QUE É 
CADASTRADA PARA RECEBER UM IMÓVEL PELO 
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, MAS NÃO FOI 
CONTEMPLADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 
ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA 
REPRESENTANTE. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. 
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO INTERESSADO, 
NOS TERMOS DO ART. 17, §1º DA RESOLUÇÃO N.º 
87/2006 DO CSMPF. 

Converter em 
diligência 

(Arquivamento) 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

18 1.24.000.000229/2019-75 INQUÉRITO CIVIL. DIREITOS DO CIDADÃO E 
RELAÇÕES EXTERIORES. NOTÍCIA DE SUPOSTO 
DESAPARECIMENTO DE CIDADÃ DA CIDADE DE 
CAJAZEIRAS/PB. ELA MIGROU PARA A GUIANA 
FRANCESA EM 2002, MAS DESDE 2011 NÃO MANTEM 
MAIS CONTATO COM A FAMÍLIA. O PROCEDIMENTO 
RETORNA AO NAOP5 APÓS NÃO HOMOLOGAÇÃO POR 
ESTE COLEGIADO. AS DILIGÊNCIAS INDICADAS 
DEMONSTRARAM QUE A CIDADÃO POSSUI 
PASSAPORTE VÁLIDO, EXPEDIDO EM 2019, MAS NÃO 
FOI POSSÍVEL LOCALIZA-LA. EXAURIMENTO DO 
OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

19 1.11.000.000498/2021-12 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MORADIA 
ADEQUADA. CASO PINHEIRO. NOTÍCIA DE DEMORA 
DA BRASKEM EM PAGAR INDENIZAÇÃO A MORADOR 
QUE TEVE O SEU IMÓVEL ATINGIDO PELA ATIVIDADE 
DE EXTRAÇÃO DE SAL-GEMA DA EMPRESA 
PETROQUÍMICA. DILIGÊNCIAS DO MPF APURARAM 
QUE O REPRESETNATE O ACEITE DA PROPOSTA E JÁ 
RECEBEU UMA PARTE DO VALOR. EXAURIMENTO DO 
OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

20 1.24.000.000498/2020-75 INQUÉRITO CIVIL. EDUCAÇÃO. RELATOS DE QUE A 
UFPB NÃO DIVULGOU A LISTA DE ESPERA DO SISU 
2020. APÓS DILIGÊNCIAS, A INSTITUIÇÃOINFORMOU 
QUE REALIZOU A DIVULGAÇÃO DAS LISTAS DE 
ESPERA NA PÁGINA OFICIAL. EXAURIMENTO DO 
OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

21 1.28.000.000096/2021-11 INQUÉRITO CIVIL. ACESSIBILIDADE. PROCESSO 
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
PARA EXERCER FUNÇÃO DE TRADUTOR E 
INTÉRPRETE DE LIBRAS NO IFRN - CAMPUS CAICÓ. 
REPRESENTANTE ADUZ QUE O CARGO DEVERIA SER 
DESENVOLVIDO POR PROFISSIONAL 
REGULAMENTADO. HOUVE VEDAÇÃO DA 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O 
CARGO. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE 
ESTAGIÁRIOS. DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

22 1.28.100.000075/2021-69 NOTÍCIA DE FATO. INCLUSÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA. REPRESENTANTE QUESTIONA 
LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO CANDIDATO 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 
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APRESENTAR ATESTADO MÉDICO PARA COMPROVAR 
DEFICIÊNCIA AO REALIZAR CONCURSOPÚBLICO. 
EDITAL Nº 005/2021 DA UFERSA. A SOLICITAÇÃO ESTÁ 
RESPALDADA EM DISPOSITIVO LEGAL EM VIGOR. 
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. 
APRESENTAÇÃO DE RECURSO E MANUTENÇÃO DO 
DECISUM. HOMOLOGAÇÃO. 

23 1.24.000.001512/2014-18 INQUÉRITO CIVIL. ACESSIBILIDADE. PROBLEMAS 
DEACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS DE ÓRGÃOS DA 
AMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA, NO ESTADO DA PARAÍBA. APÓS 
DILIGÊNCIAS, VÁRIAS MEDIDAS FORAMADOTADAS 
POR ALGUNSÓRGÃOS. PROPOSITURA DAACP Nº 
080472-31.2021.4.05.8200T PARA TRATAR A QUESTÃO. 
AUSÊNCIA DE DEMAIS PROVIDÊNCIASA SEREM 
ADOTADAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

24 1.11.000.001259/2020-91 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MORADIA 
ADEQUADA. CASO PINHEIRO-AL. APÓS REALIZAÇÃO 
DE REUNIÃO PARA FECHAR ACORDO COM A 
BRASKEM A EMPRESA NÃO DEU MAIORES 
ESCLARECIMENTOS SOBRE PRÓXIMAS ETAPAS. A 
BRASKEM FOI CONTATADA E PRESTOU AS 
INFORMAÇÕES SOLICITADAS. INDENIZAÇÃO 
DEVIDAMENTE PAGA À REPRESENTANTE. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

RAFAEL RIBEIRO 
NOGUEIRA FILHO 

25 1.26.002.000161/2016-97 INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. RELATOS DE 
PRECARIEDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO 
SAMU - REGIONAL/AGRESTE EM PERNAMBUCO. 
FALTA DE MÉDICOS E MAU ESTADO E INOPERÂNCIA 
DE AMBULÂNCIAS. APÓS DIVERSAS DILIGÊNCIAS, A 
SECRETARIA DE SAÚDE DE PERNAMBUCO INFORMOU 
ACERCA DA AQUISIÇÃO DE NOVAS AMBULÂNCIAS. A 
SES AINDA ENVIOU RELAÇÃO DE MÉDICOS 
COMPOSTA POR 37 PROFISSIONAIS. CONSTATOU-SE 
MELHORA NA SITUAÇÃO ANTERIORMENTE 
APRESENTADA. EXAURIMENTO DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

26 1.24.000.001929/2015-53 INQUÉRITO CIVIL. ACESSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA NO PRÉDIO DA UNIPB. TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM A 
INSTITUIÇÃO. ARQUIVAMENTO. NÃO 
CONHECIMENTO. PORTARIA/PGR/MPF Nº 841. 
REMESSA DOS AUTOS À PFDC. 

Não 
conhecimento 

(Arquivamento) 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

27 1.24.000.000215/2016-17 INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. RELATÓRIO DE AUDITORIA 
N.º 14318 DO DENASUS APONTOU IRREGULARIDADES 
NO ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES E 
AOS RECÉM NASCIDOS NO PROGRAMA DA REDE 
CEGONHA NO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, EM 
JOÃO PESSOA/PB. DILIGÊNCIAS DO MPF AO LONGO DO 
TEMPO APURARAM QUE HOUVE CORREÇÃO DAS 
IRREGULARIDADES E ACEITAÇÃO DAS 
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA DIREÇÃO DO 
INSTITUTO PELO DENASUS EM MOMENTO POSTERIOR, 
SENDO SATISFATÓRIO O SERVIÇO PRESTADO À 
POPULAÇÃO. EXAURIMENTO DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

28 1.11.000.000237/2017-16 INQUÉRITO CIVIL. INSTAURADO PARA VERIFICAR 
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES COMETIDAS NO 
MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL. FALHAS NA 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 
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INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DE 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. RAMPAS PARA PNE 
FORA DAS ESPECIFICAÇÕES, DENTRE OUTROS. TODOS 
OS PONTOS QUESTIONADOS FORAM ESCLARECIDOS. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. NÃO INTERVENÇÃO 
MINISTERIAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

29 1.26.004.000005/2014-44 INQUÉRITO CIVIL. MORADIA ADEQUADA. NOTÍCIAS 
DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO CONDOMÍNIO 
MANDACARU, FINANCIADO PELO 
PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" EM 
SALGUEIRO/PE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA COM A CONSTRUTORA PARA FAZER OS 
REPAROS, ESTENDER A GARANTIA DA CONSTRUÇÃO 
POR MAIS DOIS ANOS E ACOMPANHAR, COM 
VISTORIAS AS UNIDADES HABITACIONAIS. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. 
RETORNO DOS AUTOS AO NAOP5 APÓS A EFETIVA 
NOTIFICAÇÃO DAS REPRESENTANTES. NÃO 
CONHECIMENTO. PORTARIAPGR/MPF Nº 841, DE 30 DE 
SETEMBRO DE 2020, DETERMINA QUE A ATRIBUIÇÃO 
PARA A REVISÃO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
DE INQUÉRITO CIVIL FUNDAMENTADO EM TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA É DA PROCURADORIA 
FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO. REMESSA À 
PFDC. 

Não 
conhecimento 

(Arquivamento) 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

30 1.26.000.000893/2021-64 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. 
AVERIGUAR POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO NÃO 
FORNECIMENTO DO FÁRMACO "SORAFENIBE" PELO 
SUS PARA TRATAMENTO DO CÂNCER HEPÁTICO. 
APÓS DILIGÊNCIAS, VERIFICOU-SE QUE O 
MEDICAMENTO NÃO FORA INCORPORADO PELA 
CONITEC, O QUE IMPEDE SEU FINANCIAMENTO. O 
MINISTÉRIO DA SAÚDE ESCLARECEU QUE EXISTEM 
OUTROS TRATAMENTO EFICAZESPARA O CÂNCER DE 
FÍGADO DISPENSADOS PELO SUS.AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

31 1.24.000.000805/2016-31 INQUÉRITO CIVIL. PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. 
PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA ACOMPANHAR A 
IMPLANTAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA DO 
MECANISMO DE COMBATE E PREVENÇÃO A 
TORUTRA, PROTEÇÃO A VÍTIMAS, TESTEMUNHA E 
DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS. EXAURIMENTO 
DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

32 1.24.000.001113/2015-20 INQUÉRITO CIVIL. GESTÃO DE TERRITÓRIO INDÍGENA. 
USO DE TERRA INDÍGENA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
ANTENA DA EMPRESA "OI" SEM AUTORIZAÇÃO DA 
ALDEIA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. A 
TEMÁTICA DOS AUTOS NÃO PERTENCE À 
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO 
CIDADÃO, MAS À 6ª CCR. NÃO CONHECIMENTO. 
REMESSA À PFDC. 

Não 
conhecimento 

(Arquivamento) 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

33 1.24.000.002172/2016-04 INQUÉRITO CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO PELA PRDC/SP 
COM O FIM DE AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE 
PARLAMENTARES DA PARAÍBA EM QUADRO 
SOCIETÁRIO DE EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO. 
INFRAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL. APÓS 
DILIGÊNCIAS, NÃO SE CONSTATOU A 
IRREGULARIDADE NOTICIADA. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 
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34 1.24.000.001431/2017-52 INQUÉRITO CIVIL. DIREITOS HUMANOS. FALTA DE 
SANEAMENTO BÁSICO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 
RISCO DE DESABAMENTO, DENTRE OUTROS. 
DESAPROPRIAÇÃO IMEDIATA DE TERRENO. APÓS 
DILIGÊNCIAS, FOI REMETIDA CÓPIA DO PRESENTE IC 
À DPU PARA POSSÍVEL INSTAURAÇÃO DE AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS 
DILIGÊNCIAS. HOUVE INSTAURAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
ACOMPANHAMENTO E ARQUIVAMENTO DESTES 
AUTOS. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

35 1.24.001.000041/2020-51 INQUÉRITO CIVIL. EDUCAÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA 
AFIRMATIVA: COTAS RACIAIS. ESTUDANTE 
APROVADO PELAS COTAS DESTINADAS A 
PRETOS/PARDOS/INDÍGENAS NO SISU 2020 NA 
UNIFERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - 
UFCG RELATA QUE FOI CONSIDERADO NÃO APTO 
PELA COMISSÃO DE VALIDAÇÃO DE 
AUTODECLARAÇÃO E TEVE SEU ACESSO NEGADO A 
RECURSO À COMISSÃO RECURSAL DE VALIDAÇÃO DE 
AUTODECLARAÇÃO. A UFCG COMPROVOU QUE O 
CANDIDATO NÃO APRESENTOU O RECURSO 
REGULARMENTE À COMISSÃO RECURSAL. DIREITO 
INDIVIDUAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

36 1.24.000.000479/2020-49 INQUÉRITO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO: COTAS PARA 
DEFICIENTES E PRETOS/PARDOS. SUPOSTAS 
IRREGULARIDADES NA HOMOLOGAÇÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO DEFLAGRADO PELO EDITAL N.º 
148/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, QUE 
TERIA COLOCADO MAIS CANDIDATOS NA LISTA DE 
APROVADOS DO QUE O NÚMERO PREVISTO NO 
EDITAL. DILIGÊNCIAS DO MPF APURARAM QUE 
FORAM SEGUIDOS OS DECRETOS FEDERAIS N.º 
6.944/2009 E 9.739/2019. INEXISTÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

37 1.15.000.002513/2020-29 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DIREITOS 
HUMANOS. INVASÕES REALIZADAS POR PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA. REQUERIMENTO BENEFÍCIO DO 
ALUGUEL SOCIAL. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS 
LEGAIS PELO MUNICÍPIO. NÃO CABIMENTO 
INTERVENÇÃO MINISTERIAL NO CASO EM TELA. 
REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO MPE/CE. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

38 1.11.000.000497/2021-60 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MORADIA 
ADEQUADA. NOTICIANTE CONTESTA VALOR DE 
PROPOSTA APRESENTADO PELA BRASKEM. 
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE A 
AVALIAÇÃO REALIZADA. FOI APRESENTADO O 
DETALHAMENTO DE VALORAÇÃO DO IMÓVEL. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

39 1.24.000.001080/2015-18 INQUÉRITO CIVIL. SAÚDE. APURAR PROBLEMAS NO 
ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 
NOS PROCEDIMENTOS DE OBSTETRÍCIA NOS 
MUNICÍPIOS PARAIBANOS. FORAM FIRMADOS 
TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM OS 
MUNICÍPIOS EM QUESTÃO. REMANEJAMENTO DE 
RECURSOS FINANCEIROS PARA SANAR AS 
IRREGULARIDADES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 
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40 1.11.000.001249/2020-55 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO 
MATERIAL. SOLICITAÇÕES DO REPRESENTANTE 
ATENDIDAS. EXAURIMENTO DO OBJETO. 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

Homologação de 
Arquivamento 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

41 1.11.000.000988/2020-20 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE INDÍGENA. 
NOTÍCIA DE AUSÊNCIA DE MEDICAMENTOS E DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA 
TRATAMENTO DE INDÍGENAS DA COMUNIDADE 
TINGUI BOTÓ. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. A 
TEMÁTICA DOS AUTOS NÃO PERTENCE À 
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO 
CIDADÃO, MAS À 6ªCCR. NÃO CONHECIMENTO. 
REMESSA À PFDC. 

Não 
conhecimento 

(Arquivamento) 

ANTONIO CARLOS DE 
VASCONCELLOS 

COELHO BARRETO 
CAMPELLO 

 
Pauta fechada em 03/08/2021. 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PRM-API-AL-00008225-2021| 
PORTARIA Nº 12, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

 
Ref. Procedimento Preparatório nº 1.11.001.000355/2020-10 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, BRUNO JORGE RIJO LAMENHA 
LINS, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, incisos I, II, VIII e IX, da Constituição Federal, artigo 8º da Lei Complementar nº 75/93 (Estatuto 
do Ministério Público da União); 

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais promover a ação penal pública, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem como promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 
129, incisos I, II e III, CR/88); 

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

CONSIDERANDO que, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, II, III, VIII e IX, da Constituição Federal, artigo 8º da Lei 
Complementar nº 75/93 (Estatuto do Ministério Público da União) e art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e ainda de acordo com as Resoluções nº 87/06-CSMPF 
e nº 23/07-CNMP compete ao Ministério Público a instauração de Inquérito Civil para tutelar interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado; 
CONSIDERANDO a existência de diligências em curso necessárias ao deslinde dos fatos. 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, nos termos das Resoluções nº 87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, para apurar os fatos 

retromencionados, com prazo de até 01 (um) ano para conclusão, prorrogáveis, sucessivamente, por igual período, por decisão fundamentada do órgão 
ministerial oficiante, nos termos do artigo 15, caput, da citada Resolução. 

À Assessoria, para efetivar registro e autuação da presente portaria e a adoção das providências necessárias quanto ao cumprimento 
do despacho que acompanha. 

 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 
Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00017098-2021| 

PORTARIA Nº 108, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 77, caput, in fine e 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 49, XV, "c", e 50, II, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n.º 0000590/2021-GAB/PGJ, pelo qual a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amapá 

solicita a homologação da indicação dos membros do Ministério Público do Estado do Amapá para atuarem em substituição nas 8ª e 12ª Zonas Eleitorais, 
em razão de férias do titular e da vacância na titularidade da função, respectivamente; 

RESOLVE: 
Art. 1º Homologar a designação de MANOEL EDI DE AGUIAR SOUZA, Promotor de Justiça, para atuar na função eleitoral perante 

a 8ª Zona Eleitoral, durante o período de 1º/8/2021 a 31/8/2021. 
Art. 2º Homologar a designação de MARCO VALÉRIO VALE DOS SANTOS, Promotor de Justiça, para atuar na função eleitoral 

perante a 12ª Zona Eleitoral, durante o período de 3/8/2021 a 25/8/2021. 
Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Dê-se ciência. Publique-se e cumpra-se. 

 

JOAQUIM CABRAL DA COSTA NETO 
Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-ALG-BA-00001416-2021| 

PORTARIA Nº 6, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 
 

Assunto: Possível não prestação de contas dos recursos do PNAE e do PDDE no 
Município de Itanagra/BA, no ano de 2014. Procedimento Preparatório nº 
1.14.014.000033/2021-92. 
 

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

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

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

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

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

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00005828-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 22 DE JULHO DE 2021 

 
NF n. 1.14.003.000162/2021-18. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 
127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Resolução nº 174 do CNMP; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: I - acompanhar o 
cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 
instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 
8º da Res. nº 174 do CNMP); 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em 
função de um ilícito específico; é instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade 
dos atos, previsto para o inquérito civil; 

CONSIDERANDO a ação coordenada do Grupo de Trabalho “Reforma Agrária e Conflitos Fundiários" que acompanha a 
implantação do Programa Titula Brasil, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e o OFÍCIO CIRCULAR nº 
17/2021/PFDC/MPF, que aponta recomendações à Superintendência do Incra e aos prefeitos dos municípios para aderência e efetivação dessa política 
pública.  

CONSIDERANDO que no município de São Desidério, na Bahia, existem atualmente 5 (cinco) projetos de assentamento (PA) 
conforme consulta pública no site do Incra (https://saladacidadania.incra.gov.br/Beneficiario/ConsultaPublica), sendo eles: PA VITORIA, PA TAINÁ, 
PA CAXIADO, PA OSCAR NIEMEYER e PA ÁGUAS CLARAS. 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO no âmbito da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), 
com o objeto "Acompanhar a implantação do Programa Titula Brasil, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 
no Município de São Desidério"; 

1. Autue-se, devendo constar dos campos do sistema único resumo e objeto do feito aqui indicado; 
2. Publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à PFDC, conforme previsão do art. 9º 

da Resolução nº 174 do CNMP; 
 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00055739-2021| 
PORTARIA Nº 12, DE 28 DE JULHO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, c, e art. 7º, I, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto da(o) presente Procedimento Preparatório insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes da(o) Procedimento Preparatório que fundamenta esta Portaria; 
RESOLVE INSTAURAR o presente Inquérito Civil para promover ampla apuração dos fatos contidos no Procedimento Preparatório 

nº 1.14.000.001327/2020-18. 
Autue-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC 

consiste em: "apurar construção irregular no Conjunto Habitacional Cajazeira 11, unidade Minha Casa Minha Vida, e possíveis impactos estruturais e no 
meio ambiente" 
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Como diligência inicial, oficie-se à Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador, acusando o recebimento do ofício GAB nº 
206/2021, de 26 de abril do corrente, encaminhando cópia deste Despacho, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe das ações adotadas ou passíveis 
de serem adotadas pela Secretaria para efetivação de fiscalização conjuntamente com a CODESAL. 

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 

 
LEANDRO BASTOS NUNES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00010719-2021| 
PORTARIA Nº 79, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

 
Instaura Procedimento Preparatório a partir de desmembramento do inquérito civil 
nº. 1.14.008.000121/2016-32, que tramita na PRM de Jequié para acompanhar as 
revisões cadastrais do Programa Bolsa Família, a partir de levantamento realizado 
pela 5ª CCR, considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas indicativas de 
possíveis pagamentos irregulares. 
 

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 1.14.008.000046/2021-41 foi autuada a partir de desmembramento do inquérito civil nº. 
1.14.008.000121/2016-32, que tramita na PRM de Jequié para acompanhar as revisões cadastrais do Programa Bolsa Família, a partir de levantamento 
realizado pela 5ª CCR, considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas indicativas de possíveis pagamentos irregulares; 

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. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00010771-2021| 
PORTARIA Nº 80, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 

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

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

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

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000499/2021-15 foi autuada a partir de desmembramento do inquérito civil nº. 
1.14.004.000402/2019-41 e tem por objeto apurar eventuais irregularidades no pregão presencial n.º 017/2017, realizado pelo Município de Serra 
Preta/BA, na gestão de Rogério Serafim Vieira de Sousa (mandato 2017-2020), tendo como objeto o registro de preços para fornecimento parcelado de 
brita e areia, materiais destinados para obra de acesso ao distrito do Bravo - Serra Preta/BA; 

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. 
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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. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00010789-2021| 
PORTARIA N° 82, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 

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

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

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

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000501/2021-48 foi autuada a partir de desmembramento do inquérito civil nº. 
1.14.004.000402/2019-41 e tem por objeto apurar eventuais irregularidades no pregão presencial n.º 028/2019, realizado pelo Município de Serra 
Preta/BA, na gestão de Rogério Serafim Vieira de Sousa (mandato 2017-2020) destinado à compra, com recursos - respectivamente - do FUNDEB e do 
SUS, de materiais de construção para manutenção/reforma i) das escolas da rede municipal de ensino e ii) das unidades de saúde da família, do Hospital 
Municipal Santo Antônio e das instalações do centro de atendimento para enfrentamento da COVID-19; 

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. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00010772-2021| 
PORTARIA Nº 83, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 

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

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

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

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000502/2021-92 foi autuada a partir de desmembramento do inquérito civil nº. 
1.14.004.000402/2019-41 e tem por objeto apurar eventuais irregularidades na dispensa de licitação n.º 220/2020, realizada pelo Município de Serra 
Preta/BA, na gestão de Rogério Serafim Vieira de Sousa (mandato 2017-2020), que deu origem a contratações com recursos do FUNDEB, para aquisição 
de materiais elétricos para manutenção das escolas da rede 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. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00010773-2021| 
PORTARIA Nº 84, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 

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

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

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

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000503/2021-37 foi autuada a partir de desmembramento do inquérito civil nº. 
1.14.004.000402/2019-41 e tem por objeto apurar eventuais irregularidades na dispensa de licitação n.º 127/2019, realizada pelo Município de Serra 
Preta/BA, na gestão de Rogério Serafim Vieira de Sousa (mandato 2017-2020), com financiamento do FUNDEB e FTE, para aquisição de materiais para 
manutenção: i) da limpeza pública da cidade e ii) das escolas da rede municipal de ensino; 

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. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00055897-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 15 DE JULHO DE 2021 

 
 Procedimento Preparatório n.° 1.14.000.000381/2020-38 
 

Trata-se de procedimento preparatório instaurado visando à “apuração de suposta irregularidade imputada à UNIME em relação ao 
aumento da mensalidade do curso de medicina a partir de 2018, para alunos beneficiários do FIES”. 

A notícia de fato foi redistribuída a este 14º Ofício após decisão em conflito de atribuição proferida pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (evento 13). 

A representação que deu origem ao procedimento narra que a representante é aluna do curso de medicina da UNIME - União 
Metropolitana de Educação e Cultura desde o 2º semestre do ano de 2015 e beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). 

Relata que, até 2017, “o valor cobrado pela semestralidade estava dentro do que previa o FIES”; contudo, a partir de 2018, observou-
se uma divergência entre o valor do teto do financiamento, indicado como sendo de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais 
e setenta centavos), e aquele efetivamente praticado a título de semestralidade escolar. 

Insurge-se, portanto, contra a cobrança praticada pela IES, equivalente à diferença entre os valores reais da semestralidade e aqueles 
abrangidos pelo contrato FIES. 

Por fim, informou o ajuizamento de duas ações coletivas cujos autores são estudantes que estão na mesma situação que a 
representante, ambas em andamento na Justiça Estadual da Bahia: autos nº 0546175-50.2018.8.05.0001 e nº 0579476-22.2017.8.05.0001. 

Como diligência instrutória inicial foi determinada a expedição de ofício à IES solicitando que prestasse informações a respeito do 
quanto relatado na representação. 

Em resposta, a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAS, 
instituição de ensino responsável pelo curso de Medicina frequentado pela representante, aduziu que “o Ministério da Educação (MEC), por meio do 
artigo 1-A da Portaria Normativa MEC n.º 4, de 6.2.2017, estabeleceu que cabe ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo 
contrato FIES e aquele praticado pela IES a título de semestralidade escolar”. 

Pontuou, ainda, que “tal obrigação exsurge de forma inquestionável do disposto no Parágrafo Único da Cláusula Quinta do próprio 
Contrato de Financiamento formalizado exclusivamente entre os alunos e o FNDE que prevê, de forma expressa, que ‘eventual diferença entre o valor 
da semestralidade escolar cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) financiado(a)’”. 

Aduziu, assim, que “por meio da leitura conjunta do artigo 4º da Lei n.º 10.260/2001, do artigo 1º, §2º da Portaria Normativa n.º 
15/2011, do artigo 1-A da Portaria Normativa n.º 4/2017, e do Parágrafo Único da Cláusula Quinta do Contrato de Financiamento formalizado entre os 
alunos e o FNDE, não pairam dúvidas de que o pagamento do valor não financiado pelo contrato FIES recai sobre os discentes”. 

Por fim, esclareceu que “o valor financiado com recursos do FIES e previsto no DRM dos alunos não serve de base ou parâmetro de 
valor da mensalidade, na forma do artigo 1º, da Lei nº 9.870/1999, haja vista a existência da trava FIES, que não permite o lançamento da integralidade 
do valor da semestralidade” e que “o valor real da mensalidade será sempre aquele previsto no contrato de prestação de serviços educacionais de cada 
um dos alunos. Assim, a alegação da aluna de que ‘a mensalidade real cobrada, não é a mensalidade descrita no DRM’, e que esta postura representaria 
um proceder irregular da IES é totalmente desconectada da realidade fática e regulatória que norteia seu contrato de financiamento estudantil, uma vez 
que há anos o FIES não açambarca mais os valores integrais das semestralidades, que suplantam o teto fixado pelo Governo Federal, sendo tal informação 
de amplo e público conhecimento”. 
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Foram então solicitadas informações ao FNDE a respeito do assunto. 
Em resposta, o FNDE, por meio do Ofício nº 13974/2021/Digef-FNDE, prestou os seguintes esclarecimentos: 
"5. Quanto ao mérito, é importante salientar que com base no disposto no art. 4º-B da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001 (Lei do 

Fies) c/c o § 2º do art. 25 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 22 de janeiro de 2010, para os contratos de financiamento do Fies formalizados até o 2º 
semestre de 2016, o valor máximo para a realização dos aditamentos de renovação semestral, fixado pelo agente operador, é de R$ 42.983,70, sendo 
vedada a cobrança de qualquer valor adicional dos estudantes financiados pela instituição de ensino superior. 

6. Isto significa dizer que: 
[…] 
b) Quanto ao estudante parcialmente financiado pelo Fies, não há impedimento às instituições de ensino superior à cobrança da 

diferença resultante entre o valor do curso e o percentual coberto pelo Programa, desde que limitado ao referido teto estabelecido pelo Fies (R$ 42.983,70). 
7. Essa previsão consta, inclusive, do Termo de Adesão formalizado pela instituição de ensino, indicando que é vedado "exigir dos 

estudantes financiados integralmente pelo FIES o pagamento de matrícula e de parcelas de anuidade ou semestralidade, nem mesmo a ¿¿tulo de 
adiantamento, caução, termo de confissão de dívida ou qualquer outra garantia" (Cláusula Décima, inciso IV). 

[…] 
11. Diferentemente ocorre com os contratos de financiamento formalizados a partir do 1º semestre de 2017, em que a Portaria 

Normativa MEC nº 4, de 2017, trouxe a previsão no sentido de que o valor máximo de financiamento é de R$30.000,00, cabendo ao estudante arcar com 
a eventual diferença de mensalidade, caso o valor da mensalidade seja superior a esse teto. 

[…] 
24. Por conseguinte o Centro Universitário UNIFAS não pode (ou não poderia) realizar cobranças de valores que ultrapassem o teto 

máximo estabelecido para promover a renovação semestral do contrato de financiamento, porque esta conduta afronta o disposto no art. 4º-B da Lei nº 
10.260, de 2001, c/c o § 2º do art. 25 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2010, c/c o art. 1º da Resolução CG-Fies nº 15, de 2018, e com o inciso IV da 
Cláusula Décima do Termo de Adesão formalizado pela entidade mantenedora da IES, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei nº 10.260, de 2001 
(art. 4º, §5º)". 

Instada a se manifestar sobre o expediente do FNDE, a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A reiterou a 
regularidade da situação, conforme manifestação cadastrada no evento 37. 

É o relato do essencial. 
O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES foi instituído pela Medida Provisória n° 1.827/99, reeditada 

diversas vezes, até a Medida Provisória n° 2.094-28/01, que restou convertida na Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001, que “dispõe sobre o Fundo de 
Financiamento ao estudante do Ensino Superior e dá outras providências”. 

A Lei nº 10.260/2001, em seu art. 1º, §1º, prevê que o financiamento estudantil (FIES) poderá beneficiar os estudantes matriculados 
em cursos superiores não gratuitos, desde que haja disponibilidade de recursos, nos termos do que for aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo de 
Financiamento Estudantil, órgão este responsável pela elaboração das Resoluções nº 15 e 16, ambas de 30/01/2018, do FNDE, in verbis: 

"Art. 1º É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de natureza contábil, vinculado ao Ministério 
da Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos 
pelo Ministério, de acordo com regulamentação própria. 

§ 1o O financiamento de que trata o caput deste artigo poderá beneficiar estudantes matriculados em cursos da educação profissional, 
técnica e tecnológica, e em programas de mestrado e doutorado com avaliação positiva, desde que haja disponibilidade de recursos, nos termos do que 
for aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies)". 

Do mesmo modo, conforme inteligência do art. 4º c/c art. 4º-B da Lei nº 10.260/2001, permite-se a fixação de valores máximos 
financiáveis pelo FIES, por parte do agente operador, em contratos de financiamento estudantil que sejam de até 100% dos encargos educacionais 
cobrados dos estudantes, vejamos: 

"Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no 
âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos 
no art. 1° em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4°-B.(…) 

Art. 4°-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do 
Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies". 

A Portaria Normativa MEC n° 01/2010, que regulamenta o dispositivo transcrito acima, repete seu teor no § 2° de seu art. 25: “o 
agente operador do Fies poderá estipular valores máximos e mínimos para financiamento ao estudante e para adesão das entidades mantenedoras ao 
Fundo, bem como para os seus respectivos aditamentos, mediante a implementação de mecanismos para essa finalidade do Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies)”. 

Dito isso, o financiamento dos valores referentes às semestralidades dos cursos superiores ofertados poderá ser de até 100%, o que 
indica que tal financiamento pode também se dar de maneira parcial, de maneira a cobrir somente uma parcela da mensalidade/semestralidade cobrada 
pela IES. 

Saliente-se que a Lei n° 9.870/1999, que “dispõe sobre o valor total das anuidades escolares”, estabelece, em seu art. 1°, que: 
Art. 1° O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, 

nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. 
§ 1° O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade 

legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. 
§ 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de 

custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo 
didático-pedagógico. 

§ 4° A planilha de que trata o § 3o será editada em ato do Poder Executivo. 
§ 5° O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes terá vigência por um ano e será dividido em doze 

ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral 
apurado na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 6° Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou 
semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei. 
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§ 7° Será nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar 
de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, necessário à prestação dos serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser 
sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares. 

Logo, extrai-se do conjunto normativo elencado que não há nenhuma irregularidade ou omissão por parte do FNDE em relação ao 
assunto. 

Saliente-se, por oportuno, que eventuais controvérsias na relação entre o aluno e a IES, sobretudo as questões concernentes ao contrato 
de prestação de serviços educacionais, confluem para a ausência de atribuição por parte deste Parquet federal para equacioná-las, uma vez que cabe ao 
Ministério Público Estadual a apuração de irregularidades relacionadas a execução contratual. Vale dizer, a relação jurídica existente entre os estudantes 
e a IES não está sendo avaliada nesta promoção de arquivamento. 

A corroborar com tal entendimento, repise-se que foi informado o ajuizamento de ações coletivas por estudantes sobre o tema as 
quais tramitam na Justiça Estadual da Bahia (Processos nº 0546175-50.2018.8.05.0001 e nº 0579476-22.2017.8.05.0001). 

Nesse sentido, colhe-se o Enunciado n° 3 da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, in verbis: 
Enunciado nº 3: Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para apurar irregularidades/ilegalidades relativas a atividades 

privadas. 
A apuração de supostas irregularidades ou ilegalidades praticadas por particulares no exercício de atividades privadas não é da 

atribuição do Ministério Público Federal, exceto se houver interesse federal (art. 109, I, CF) caracterizado pelas peculiaridades da situação concreta 
(irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais, por exemplo). 

* Enunciado alterado conforme deliberação do Colegiado na 4ª Sessão de Coordenação (6/8/2018). 
Diante dos fatos objeto de apuração neste expediente, não se vislumbram irregularidades/ilegalidades passíveis de serem alvo de 

atuação do Ministério Público Federal em face do FNDE, agente operador do FIES. 
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 o arquivamento do presente inquérito civil, com fulcro no artigo 
9º, caput, da Lei n.° 7.347/85. 

Nada obstante, o presente arquivamento, que ocorre sob o viés coletivo, se dá sem prejuízo da viabilidade da representante promover 
ação individual em face da IES na hipótese de considerar ter tido a violação de um direito que acredite ter sido violado, sobretudo de caráter pecuniário. 

Encaminhe-se, à representante cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, § 1º, da Resolução n.° 87, de 3 
de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a promoção de 
arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que 
serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85. 

Se a representante não for localizada, proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, § 1º, da Resolução n.° 23, de 17 de setembro 
de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixando-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo. 

Finalmente, depois da comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos à 1ª 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 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00034096-2021| 
PORTARIA Nº 110, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

 
Assunto: Apurar supostas irregularidades envolvendo a compra pela Prefeitura de 
Caucaia/CE de 2.700 kits de alimentação destinados aos alunos da rede pública 
de ensino, durante o período de suspensão das aulas presenciais, com recursos 
transferidos do FNDE por meio do PNAE. Notícia de Fato nº 
1.15.000.000857/2021-84. Interessado: MPF. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 8º Ofício da 
Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 25, IV, “b”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, 
§1º da Lei 7.347/85, e com fulcro no Art. 3º, caput e parágrafo único, e art. 7º da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, a Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-
fim do Ministério Público e deverá subsidiar análise preliminar para posterior instauração de procedimento próprio; 

CONSIDERANDO que o presente feito originou-se a partir de Representação apresentada pelo Conselho de Alimentação Escolar de 
Caucaia/CE, relatando possíveis irregularidades envolvendo recursos transferidos do FNDE por meio do PNAE no Município de Caucaia/CE, e tendo 
em vista a inexistência de circunstâncias autorizadoras de arquivamento previstas no art. 4º, da Resolução acima mencionada, bem como o fato requerer 
apuração (art. 7º); 

RESOLVE CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 
1. Registro e autuação da presente Portaria, acompanhado das peças informativas da Notícia de Fato nº 1.15.000.000857/2021-84, 

pelo Núcleo de Combate à Corrupção (NCC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado 
à 5ª CCR, registrando-se como seu objeto: “Apurar supostas irregularidades envolvendo a compra pela Prefeitura de Caucaia/CE de 2.700 kits de 
alimentação destinados aos alunos da rede pública de ensino, durante o período de suspensão das aulas presenciais, com recursos transferidos do FNDE 
por meio do PNAE.”; 
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2. Remessa de cópia da presente portaria ao NCC, para publicação, nos termos do art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, 
I, Resolução nº 87 CSMPF; 

3. Expeça-se novamente ofício à Prefeitura de Caucaia/CE, requisitando o envio a esta Procuradoria de informações circunstanciadas 
acerca da representação, especialmente em relação à destinação dos kits alimentares adquiridos, tendo em vista que já se esgotou o prazo para a 
apresentação de resposta do ofício anteriormente remetido. 

Cumpra-se. 
 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00029302-2021| 
PORTARIA Nº 56, DE 29 DE JULHO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 

129, da Constituição Federal, e nas alíneas "a" e "b", do inciso VII, do artigo 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e; 
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 a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 75/93 atribuem ao Ministério Público Federal a função 

institucional zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, entre os 
quais à educação (previsto nos arts. 6º, caput, e 205 da Constituição Federal) e de zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos à educação 
(artigo 5º, inciso II, alínea "d" e inciso V, alínea "a"); 

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

CONSIDERANDO que o ensino será ministrado com base, entre outros, nos princípios da igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola e da garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida (artigo 206, incisos I e IX da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal (artigo 6º, inciso VII, alíneas "a" e "d" da Lei Complementar nº 75/93) 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos constitucionais e de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 
sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.20.000.001095/2020-92, autuado a partir de representação noticiando 
que a Instituição de Ensino Superior Faculdade EduCareMT reprovou documentação para bolsista integral Prouni alegando a não formação de turma 
para o período inicial do curso; 

CONSIDERANDO que, conforme informações fornecidas pela Secretaria de Educação Superior do MEC, a Faculdade EduCareMT, 
por meio de sua mantenedora, aderiu ao Prouni no primeiro semestre de 2019 e emitiu Termos Aditivos desde então para participação nos processos 
seletivos do Prouni referentes ao primeiro e segundo semestre de 2020 e ao primeiro semestre de 2021; 

CONSIDERANDO que a NOTA TÉCNICA Nº 22/2021/CGPES/DIPPES/SESU/SESU, apresentada pela Secretaria de Educação 
Superior, do Ministério da Educação, constatou a existência de indícios de irregularidades praticados pela Faculdade EduCareMT, por meio de sua 
mantenedora MAILDES DELGADO SAMPAIO - ME, quanto ao cumprimento dos normativos do Prouni e dos compromissos assumidos nos Termos 
de Adesão e Aditivos; 

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

CONSIDERANDO, por derradeiro, a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo, conforme determina o § 4º do artigo 4º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.001095/2020-92 em INQUÉRITO CIVIL para "apurar os indícios de 
irregularidades praticados pela Faculdade EduCareMT concernentes ao cumprimento dos normativos do Prouni". 

Comunique-se à PFDC, por força do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 
do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do egrégio Conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

 
DENISE NUNES ROCHA MÜLLER SLHESSARENKO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00029464-2021| 
PORTARIA Nº 59, DE 29 DE JULHO DE 2021 

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

legais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal: 
CONSIDERANDO o teor dos elementos constantes nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000061/2021-61; 
CONSIDERANDO o vencimento do prazo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e a necessidade da continuidade 

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

interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da CF, e do art. 5º, III, 'b', da Lei Complementar nº 75/1993; 
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RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000061/2021-61 em INQUÉRITO CIVIL, instaurado para apurar 
suposta morosidade, por parte do INCRA, na entrega de Títulos de Domínio e/ou Contratos de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) às famílias 
beneficiárias do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do assentamento Nova Aliança, em Gaúcha do Norte/MT. 

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

 
VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00029455-2021| 
PORTARIA Nº 62, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, com fundamento nos incisos II e III, do artigo 

129, da Constituição Federal, e na alíneas "a" e "b", do inciso VII, do artigo 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e; 
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 a Constituição Federal e a LC nº 75/93 atribuem ao Ministério Público a função institucional de promover o 

inquérito civil para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados; 
CONSIDERANDO que a proteção do consumidor é direito fundamental, previsto na Constituição Federal como dever do Estado (art. 

5º, XXXII); 
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimidade para promover a defesa dos interesses e direitos dos consumidores 

de forma coletiva nos termos dos arts. 81 e 82 da Lei 8078/1990; 
CONSIDERANDO que, para os fins da Lei n. 8.080/1990 (Código de Defesa do Consumidor) é considerado fornecedor (artigo 3°) 

toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços; 

CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, bem como a adequada e 
eficaz prestação dos serviços públicos em geral (artigo 6º, incisos IV e X da Lei n. 8.080/1990); 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000138/2021-01, autuado a partir de representação noticiando 
possíveis deficiências no serviço prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) na unidade de Várzea Grande, que estaria incorrendo 
em demora na entrega de encomendas, casos de extravios e dificuldades de comunicação com a empresa pública; 

CONSIDERANDO a instauração da notícia de fato nº 1.20.000.000785/2021-13, estreada a partir do expediente PR-MT-
00019450/2021, oriundo da Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC), o qual relata que a Unidade de Tratamento e Distribuição de Várzea Grande da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CORREIOS), estaria violando de maneira generalizada os direitos dos usuários de seus serviços; 

CONSIDERANDO que, dentre o relatado, pontuou-se: a) o atraso na entrega das encomendas no local contratado e, por outro lado, 
a não permissão para a retirada delas na referida unidade dos CORREIOS; b) a péssima qualidade no atendimento prestado aos usuários, já que este 
ocorre apenas na modalidade presencial - porque os empregados não atendem ao telefone - e até às 11h00min, gerando longas filas de interessados que 
precisam se deslocar até a unidade em busca de informações sobre as encomendas atrasadas; 

CONSIDERANDO que, conforme apontado na representação, se lançada a expressão "Centro de Distribuição Domiciliar Cristo Rei" 
(Unidade de Tratamento e Distribuição de Várzea Grande da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CORREIOS) no buscador "Google", constata-
se reclamações de natureza idêntica àquelas de que trata a representação, demonstrando cuidar-se de violação generalizada aos direitos dos consumidores. 
Juntou documentos em corroboração; 

CONSIDERANDO a necessidade de que seja promovida a regularização do serviço de entrega de encomendas na Unidade de 
Tratamento e Distribuição de Várzea Grande, a fim de que as encomendas sejam e entregues no prazo previsto e contratado; 

CONSIDERANDO o dever de ser disponibilizado pela unidade atendimento adequado ao público, presencial (em horário amplo) e 
remoto (por meio telefônico e eletrônico), de modo a facilitar o acesso dos usuários; 

CONSIDERANDO que a existência de 3 representações referentes à mesma falha na prestação do serviço (demora excessiva na 
entrega de encomendas, extravios e dificuldade de comunicação) em relação ao "Centro de Distribuição Domiciliar Cristo Rei" (Unidade de Tratamento 
e Distribuição de Várzea Grande da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CORREIOS) em curto espaço de tempo (menos de 6 meses) é 
demonstrativa da natureza metaindividual da lesão aos direitos dos usuários/consumidores, a legitimar a atuação do Ministério Público Federal na forma 
do artigo 6º, inciso VII, "c" da Lei Complementar n. 75/1993 e artigos 81 e 82, inciso I, ambos da Lei n. 8.078/1990; 

CONSIDERANDO que, em 10/06/2021, foi amplamente noticiada pela imprensa local a deflagração da "Operação Destino Final" 
que apura um esquema de desvio de encomendas na Central de Distribuições dos Correios, em Várzea Grande; 

CONSIDERANDO que a gravidade das falhas apontadas em relação à referida unidade dos CORREIOS não é desconhecida da 
empresa pública e não é improvável que a demora na entrega das mercadorias possa estar, em algum grau, associada aos crimes em apuração, o que 
demanda a necessária investigação nestes autos; 

CONSIDERANDO que os diversos elementos indicativos de defeitos generalizados na prestação do serviço do CCD Cristo Rei, 
unidade dos CORREIOS localizada em Várzea Grande/MT 

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

CONSIDERANDO, por derradeiro, a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo, conforme determina o § 4º do artigo 4º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.000138/2021-01 em INQUÉRITO CIVIL para apurar falha na 
prestação dos serviços da Unidade de Tratamento e Distribuição de Várzea Grande da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS (Centro 
de Distribuição Domiciliar Cristo Rei), consistente em demora excessiva na entrega de encomendas, extravios e dificuldade de comunicação dos usuários 
com os prestadores do serviço; 
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Comunique-se à 3ª CCR, por força do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 
do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do egrégio Conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

 
DENISE NUNES ROCHA MÜLLER SLHESSARENKO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-PGN-PA-00002993-2021| 

PORTARIA N° 28, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições previstas no 
art. 129, III e V, da CR/88, no art. 1º, da Res. 87/2006, do CSMPF, e no art. 1º da Res. 23/2007, do CNMP, e: 

Considerando que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129, inciso II, da CRFB/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 75/93, 
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, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
constitucionalmente; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso III, da CRFB/88, 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 os fatos narrados na representação informam irregularidades na gestão de recursos repassados pelo Ministério da Saúde 
ao município de Cachoeira do Piriá para a construção de novas unidades básicas de saúde, especificamente a UBS da "vila do baixinho". 

Considerando que as denúncias narradas precisam ser apuradas; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: "ato de improbidade administrativa praticado na construção de unidade 

básica de saúde, especificamente a UBS da "vila do baixinho", no Município de Cachoeira do Piriá, com recursos do Ministério da Saúde, nos anos de 
2012 a 2014". 

1 - Autue-se e registre-se no âmbito da PRM/PGN, para a instauração do inquérito civil com os devidos registros no Sistema Único. 
2 - Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art.16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

3 - Cumpre-se as diligências determinadas no despacho retro (PRM-PGN-PA-00002938/2021). 
 

MILTON TIAGO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00032122-2021| 
PORTARIA Nº 88, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

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

79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DISPENSAR: 
088. CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO, 3ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Mamanguape, ora 

exercendo a função eleitoral perante a 60ª Zona Eleitoral - Jacaraú/PB, a qual foi designada por meio da Portaria n.º 075/2021, a partir de 02/08/2021. 
 

RODOLFO ALVES SILVA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00032123-2021| 
PORTARIA Nº 89, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

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

79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DESIGNAR: 
089. ANITA BETHÂNIA SILVA DA ROCHA, 3ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Santa Rita, de 3ª entrância, para 

exercer a função eleitoral perante a 60ª Zona Eleitoral - Jacaraú/PB, durante o período de de 02/08/2021 a 10/08/2021, em virtude do afastamento da 
titular para gozo de férias individuais e folgas de plantão. 

 
RODOLFO ALVES SILVA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-LDB-PR-00006314-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 23 DE JULHO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da Constituição 

Federal de 1988, c/c o art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como com o artigo 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o Procedimento 
Preparatório autuado sob o nº 1.25.005.001553/2020-67 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP 
nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Apuração de possível ato de improbidade administrativa, em razão da 
notícia de emissão irregular da DAP nº SDW0049993349412806190407, em 28/06/2019, em Ivaiporã/PR, que foi objeto de apuração no Processo 
Administrativo MAPA nº 21000.093566/2019-65. 
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ASSUNTO/TEMA: Improbidade Administrativa (Atos Administrativos/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS 
DE DIREITO PÚBLICO) 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: A apurar 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Coordenação de Cadastro da Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – COCAF/MAPA 
Determino que seja solicitada a publicação da presente portaria via Sistema Único do MPF, conforme previsto no art. 4º, VI, da 

Resolução CNMP nº 23/2007. 
Por sua vez, não há obrigação de comunicar a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, motivo pelo qual abstenho-me de 

comunicá-la, com fundamento na Tabela de Prazos de Procedimento Extrajudiciais no MPF (versão atualizada em 05 jan. 2019), divulgada pela Secretaria 
Jurídica e de Documentação - SEJUD/PGR. 

 
LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-STA-PE-00003207-2021| 

PORTARIA Nº 5, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Documento: PRM-STA-PE-00000481/2020 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua procuradora da República abaixo firmada, com fundamento no art. 129, III da CF, 
art. 6º, VII, “b”, e XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas disposições contidas nas Resoluções nº 23/2007 e 87/2006, do CNMP e 
CSMPF, respectivamente, e; 

Considerando a necessidade de acompanhar o trâmite de instalação da Central de Regulação Regional do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU 192 - na III Macrorregião de Saúde do Estado de Pernambuco – VI, X e XI Gerências Regionais; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, nos termos do art. 129, inciso II da 
Constituição Federal; 

Considerando o teor da Resolução n° 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 87, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, determinando: 
Registro e autuação da presente portaria no Procedimento Administrativo de Acompanhamento vinculado à 1ª CCR, com o seguinte 

objeto: acompanhar o trâmite de instalação da Central de Regulação Regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 - na III 
Macrorregião de Saúde do Estado de Pernambuco – VI, X e XI Gerências Regionais. 

Ainda, determina-se: 
a) a autuação e registro desta Portaria no sistema informatizado, comunicando-se à 1ª CCR; 
b) Cumprimento das diligências requeridas no despacho retro; 
Cumpra-se. 

 
MARIA BEATRIZ RIBEIRO GONÇALVES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00038248-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 659, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.26.000.002402/2021-10. 
 

Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de manifestação formulada por PATRÍCIA MONTEIRO DE AMORIM, por meio da 
Sala de Atendimento ao Cidadão da PRPE (DIGI-DENÚNCIA 20210062774/2021), em que denuncia suposta irregularidade no Edital º1 – DGP/PF, de 
15 de janeiro de 2021, regulador do concurso para provimento de vagas nos cargos de Delegado de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal, Escrivão 
de Polícia Federal e Papiloscopista Polícia Federal. Eis literalmente o que descreve e solicita: 

A presente representação visa demonstrar irregularidade e QUEBRA DE ISONOMIA no Edital Nº 1 DGP/PF referente ao teste de 
aptidão física (TAF) do concurso da Polícia Federal realizado pela CEBRASPE. Uma vez que, ao realizar um comparativo com o edital do concurso da 
Polícia Federal do ano de 2018 organizado também pela CEBRASPE, é possível perceber que TODOS os índices para aprovação do TAF diminuíram 
quando comparado com os índices de 2021, COM EXCEÇÃO da barra fixa para candidatos do sexo feminino. É notória a desproporcionalidade e por 
consequência VIOLAÇÃO ao princípio da isonomia no concurso público, princípio este responsável pela vedação de qualquer discriminação e diferença 
no tratamento do futuro ocupante do cargo público. Isto porque, conforme supracitado, todos os índices do concurso da Polícia Federal diminuíram, 
INCLUSIVE o teste de barra fixa para candidato do sexo masculino (concurso PF 2018: 3 barras e concurso PF 2021: 2 barras para aprovação), entretanto 
a barra fixa para candidatos do sexo feminino continuou com o mesmo índice (concurso PF 2018: 15 segundos de sustentação e concurso PF 2021: 15 
segundos de sustentação), NÃO HAVENDO REDUÇÃO PROPORCIONAL. Estaria, portanto, o Edital Nº 1 DGP/PF BENEFICIANDO os candidatos 
do sexo masculino para ingresso no cargo público, em razão da AUSÊNCIA DE PARIDADE e EQUIVALÊNCIA dos índices de aprovação quando 
confrontados com os índices de barra fixa das candidatas, devido a INEXISTÊNCIA de reajuste do referido teste. Não há 
justificativa/isonomia/proporcionalidade em DIMINUIR o índice de aprovação do candidato masculino e MANTER o grau de dificuldade do teste 
feminino quando o concurso público deveria ser proporcional e prezar pela ISONOMIA no ingresso ao cargo público. É inequívoco o favorecimento 
DIRETO do candidato masculino quanto ao candidato do sexo feminino. A título de exemplo, é possível observar no edital do concurso do Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN) que o MESMO TESTE DE BARRA FIXA FEMININA possui o índice de aprovação de 11 (onze) segundos mantendo 
paridade e proporcionalidade com os candidatos do sexo masculino. Nesse mesmo sentido seguem os editais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), todos organizados pela banca CEBRASPE. Resta demonstrado, portanto, a gritante e incontestável ausência de 
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isonomia e o FAVORECIMENTO dos candidatos do sexo masculino para ingresso ao cargo público na Polícia Federal em razão da diminuição dos 
índices de aprovação na fase de aptidão física em DESIGUALDADE, DESPROPORCIONALIDADE e INCONGRUÊNCIA ante a inexistência de 
modificação e redução no índice do teste de barra fixa feminina. Segue em anexo: Edital da Polícia Federal de 2018 com o índice de barra fixa feminina 
(pág 71) Edital da Polícia Federal de 2021 com o índice de barra fixa feminina IGUAL ao de 2018 (pág 67) Edital do DEPEN com o MESMO teste de 
barra fixa feminina com índice de aprovação 11 segundos (pág 46) Tabela com o comparativo dos índices do concurso da Polícia Federal de 2018 e 2021. 

Solicitação 
Solicito que o Ministério Público Federal peça esclarecimentos a banca CEBRASPE a respeito da QUEBRA DE ISONOMIA e 

favorecimento dos candidatos do sexo masculino no ingresso ao cargo público da Polícia Federal. Solicito ainda a READEQUAÇÃO do índice de barra 
fixa feminina a fim de tornar-se PROPORCIONAL e EQUIVALENTE ao índice de aprovação do teste de barra fixa masculina, com a 
RECONVOCAÇÃO das candidatas eliminadas no teste de barra fixa para realização de novo teste baseado em índice modificado JUSTO E 
ISONÔMICO. Caso não entenda pela reconvocação das candidatas eliminadas, solicito que ocorra a APROVAÇÃO no devido teste das candidatas que 
atingirem o NOVO ÍNDICE MÍNIMO E PROPORCIONAL de acordo com o espelho do teste de aptidão física realizado nos dias 03 e 04 de julho de 
2021 disponibilizado pelo CEBRASPE. 

Esse o fato. 
Pois bem. Em 15 de janeiro deste ano, foi publicado o Edital º1 – DGP/PF, que estipulou, com palpável clareza, as regras do concurso 

para provimento de vagas nos cargos de Delegado de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Polícia 
Federal. 

Longo e detalhado, o referido edital, no Anexo III, ocupou-se de disciplinar, em minúcias, as normas do certame relativas ao Exame 
de Aptidão Física. Às escâncaras, em linguagem precisa e iniludível, estampou as disposições reitoras do concurso, deixando claro e manifesto que o 
candidato masculino “deverá realizar como desempenho mínimo, na execução do teste em barra fixa, 2 (duas) flexões completas” (item 3.1.6 do anexo 
III). Por sua vez, a candidata feminina “deverá realizar como desempenho mínimo, na execução do teste em barra fixa, a permanência de 15 (quinze) 
segundos em suspensão” (item 3.2.7 do anexo III). 

Passados meses, a prova foi então realizada em consonância com as regras estatuídas no instrumento editalício. Em 14 de julho deste 
ano, publicou-se o resultado provisório do teste de aptidão física, dando-se ensanchas à interposição de recurso (Edital nº 13 – DGP/PF, de 14 de julho 
de 2021). Em sequência, em 22 de julho deste ano, publicou-se o resultado final do referido exame (Edital nº 14 – DGP/PE, de 22 de julho de 2021). 

Publicado o resultado definitivo do exame de aptidão física, poucos dias depois foi apresentada no Ministério Público Federal a 
representação que deu origem à presente notícia de fato, aspirando a que seja modificado o edital do certame e a cujas prescrições todos aderiram. Colima-
se que, com a modificação, seja feita uma “readequação proporcional”, encurtando-se, por conseguinte, o tempo de suspensão na barra fixa feminina 
necessário à aprovação, e, desse modo, ensejando que as candidatas eliminadas no exame sejam reconvocadas, franqueando-lhes nova chance, doravante 
submetidas a um índice mais brando. O argumento: ausência de isonomia. 

A noticiante tomou o Edital nº 1- DGP/PE, de 14 de junho de 2018, regulador de outro concurso da Polícia Federal, e comparou com 
o Edital º1 – DGP/PF, de 15 de janeiro deste ano. Feito o cotejo, notou que, ao se comparar o atual certame com o concurso realizado em 2018, os índices 
para aprovação em todos os testes de aptidão física foram diminuídos, à exceção do exame de barra fixa feminina. Quanto a este, não houve alteração. 
Logo, isso teria erodido a igualdade, favorecendo os candidatos de sexo masculino. 

Alegando ruptura da isonomia, busca-se emprestar normatividade transcendente a edital de outro concurso para exercer influxos 
cogentes de baliza redutora no atual. Ora, o estatuto regulador de um concurso possui o espectro de incidência limitado ao certame em virtude do qual 
surgiu e para o qual se destina; endereça-se a evento distinto. É alheio e indiferente a outros eventuais concursos, regulados que são por edital próprio, 
com as regras que houver por bem. Nenhuma influência o edital de um concurso exerce sobre o de outro, diante do qual é infecundo e inane para gerar 
limitação reguladora, muito menos impor cometimentos futuros, sob color de igualdade. 

Observado o núcleo essencial mandatório delimitado pelas normas jurídicas, ao administrador é lícito, manejando o poder 
discricionário de que está investido, criar as regras que julgar pertinentes na regulação do certame, estampando-as no edital. Esse passa a ser então a lei 
interna do concurso, a cujos estritos termos - adrede estabelecidos, de forma geral e indistinta - se vinculam não apenas os candidatos, mas também a 
Administração. Evidentemente o administrador não está coarctado por disposições que figuraram noutro concurso e ao qual se restringiram e se 
confinaram; muito menos obrigado a prever índices avaliatórios por derivação imperativa dos que, no passado, em outro certame, se previu. 

Descabido proceder-se a anulação de segmento do edital regedor do concurso (a cujas regras todos os concorrentes indistintamente 
se sujeitaram e em razão das quais os pretensos candidatos na origem avaliaram se participariam ou não do certame), alterando-o, reescrevendo-o, após 
a realização das provas, e, desse modo, a partir de comparativo com edital de outro concurso, dar densidade de afronta à igualdade, para, assim, sob 
alegativa de readequação isonômica, desconsiderar as previsões de avaliação pré-estabelecidas pelo administrador, para reduzir o tempo da barra fixa 
feminina e modificar os marcos de pontuação, reconvocando as candidatas eliminadas, chamando-as para fazer nova prova em situação mais favorável 
do que a originalmente prevista. 

Nenhum impeditivo há em o edital do concurso da Polícia Federal de 2021 – se comparado com o edital do concurso da Polícia 
Federal de 2018 – não ter diminuído, in casu, o tempo para aprovação na prova de barra fixa feminina, ou variado os índices de pontuação. Sabido que o 
edital de específico concurso, para cuja regulação foi estatuído, a ele se adstringe e nele se encastela. Sem condão de, numa insólita eficácia exógena, 
escapar da sua esfera de incidência, para figurar, por mera comparação, como inexorável vetor descendente em edital de outro certame. 

O só fato de em um concurso, se comparado com outro, os índices para aprovação da barra fixa masculina não serem coincidentes 
(em um deles 3 flexões, no outro 2 flexões - menores, portanto), sendo-os na feminina (num e noutro 15 segundos dependuradas), não implica, sic et 
simpliciter, insulto à igualdade, máxime quando ambas as provas permanecem substancialmente distintas na forma e padrão. Por óbvio que o Judiciário 
não pode, substituindo o administrador, sob alegativa de igualdade, ditar a pertinência ou não de se modificar índices de pontuação no teste de barra fixa 
feminina (índices, aliás, outrora já utilizados, sem supressão por eventual coima de irrazoabilidade). 

Forte nesses motivos, inexistindo a irregularidade noticiada, promovo o arquivamento deste notícia de fato, com fulcro no art. 5º-A 
da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como no art. 4º da Resolução nº 174, de julho de 
2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

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

 
EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00038312-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 660, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.26.000.001789/2021-97 
 

Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação (DIGI-DENÚNCIA 20210046448), formulada por MARIA 
IVANEIDE DA SILVA, na qual descreve, em síntese, que estão sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que tem 
ocasionado significativa redução do valor de sua pensão, problema que tem atingido outros beneficiários do INSS. 

Como a representação veio desacompanhada de qualquer documento, limitando-se a uma sucinta descrição, oficiou-se à noticiante a 
fim de que, querendo, encaminhasse elementos indiciários do ocorrido, a exemplo de cópia de contracheque a revelar os alegados descontos. 

Em resposta, ela apresentou alguns documentos, sem, contudo, identificar as rubricas que reputava indevidas (PR-PE-
00030614/2021). Diante disso, foi-lhe solicitado que, com clareza, nominasse àquelas alusivas aos descontos que entende descabidos e que estariam 
sendo indevidamente debitados de muitos beneficiários do INSS. 

Em resposta (Documento PR-PE-00036462/2021), a noticiante sublinhou as seguintes: (i) Valor do Décimo-Terceiro Salário; (ii) 
Consignação; (iii) Desconto de consignação no IR; (iv) Desconto de consignação no IR – 13º salário; (v) Consignação de débito com o INSS; (vi) 
Desconto de consignação de débito com o INSS sobre 13º salário; (vii) Abatimento a beneficiário maior 65 anos. 

É o que basta relatar. 
No caso concreto, a noticiante se insurge contra descontos que ocorreriam em seu benefício previdenciário e que estariam alcançando 

outros beneficiários do INSS. Chamada a informar as rubricas tidas por indevidas, indicou-as, a saber: (i) Valor do Décimo-Terceiro Salário; (ii) 
Consignação; (iii) Desconto de consignação no IR; (iv) Desconto de consignação no IR – 13º salário; (v) Consignação de débito com o INSS; (vi) 
Desconto de consignação de débito com o INSS sobre 13º salário; (vii) Abatimento a beneficiário maior 65 anos. 

De logo, cumpre observar que, em relação à rubrica “valor do décimo terceiro”, em verdade, pelo se vê do extrato, não se tratou de 
um desconto, mas da discriminação da verba paga a tal título. Quanto ao mais, o que se tem são rubricas relativas a descontos derivados de consignação, 
ou valores discriminados concernentes a regras tributárias (imposto de renda). Aliás, como é fácil notar pelos extratos, o denominado “abatimento a 
beneficiário maior 65 anos” não se cuida de um desconto, ao que parece constitui apenas uma referência para fins de abatimento do imposto de renda[1]. 

Dito isso, no que tange à situação da interessada relacionada aos supostos descontos indevidos à guisa de consignação, é de notar que 
se trata de questão de cunho individual, patrimonial e disponíve, a revelar não se tratar de ocorrência cronicamente verificada em todos os benefícios 
previdenciários, sendo certo que eventual irregularidade, com igual contorno, experimentada por alguns beneficiários com peculiaridades próprias, não 
é suficiente, per se, para ativar a intervenção cível ministerial. 

Cumpre não olvidar que o Ministério Público, por diretiva constitucional, só enfeixa atribuição para tutela interesses coletivos e 
individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal); logo, nem toda notícia de suposta violação de direito reclama a apuração pelo Parquet. 

Estivesse incumbido de tutelar interesses individuais disponíveis e públicos secundários, disso se seguiria, por imperativo lógico, a 
necessidade de instaurar procedimento apuratório à vista de cada insurgência de cada cidadão brasileiro que se considerasse prejudicado em seu multifário 
e profuso plexo de relações jurídicas na dinâmica da vida social, obrigando-se a intervir em (todas) milhões e milhões de causas em trâmite na Justiça. 

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

Como é de perceber, a pretensão descrita pela interessada ostenta feição que demandaria a instrução em prol de sua situação específica. 
A matéria é de cunho marcadamente patrimonial, alusiva a direito disponível relacionada à esfera jurídica particular, impossível de ser veiculada em ação 
civil pública. De notar que, na hipótese, caso se houvesse de provocar o Judiciário em prol da noticiante, a ação recomendável seria de cariz individual, 
cujo manejo, no caso, o Ministério Público Federal nem mesmo em tese teria legitimidade. 

Cuidando-se de interesses individuais, disponíveis, incapazes de ser comportados em ação civil pública, descabe o pedido de 
instauração de inquérito civil para esquadrinhar o fato. Aliás, a própria 1ª Câmara de Coordenação e Revisão recomenda o indeferimento da instauração 
de inquérito civil em hipóteses que tais (Enunciado nº 9). De igual modo, a Resolução 174 do CNMP preconiza que deve ser indeferida a instauração de 
Notícia de Fato “quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público” . 

À guisa de informação, convém deixar consignado que a ausência de atribuição do Ministério Público Federal in casu, por óbvio, não 
impede que eventual pretensão da noticiante, se assim entender, seja conduzida ao Judiciário ou defendida administrativamente. Para tanto, porém, deve 
valer-se de advogado particular ou, se hipossuficiente, pode procurar (para devida análise) a Defensoria Pública, cuja vocação é predominantemente a 
postulação e defesa de interesses como o descrito. 

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

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

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

Endereço: Avenida Manoel Borba, 640, Boa Vista 
CEP: 50.070-045 - Recife/PE 
Telefone: (81) 992434165 ou 993706225 
Email: dpu.pe@dpu.def.br 
Plantão regionalizado Recife-Caruaru-Petrolina (de segunda a sexta-feira das 17h às 8h, além de sábados, domingos e feriados): (81) 

99914-1026 ou (81) 99968-0252 ou (87) 99810-0008 
Horário de atendimento ao público: 08:00 às 15:00 de segunda a sexta-feira. 
Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira.¿ 
Restrição de atendimento / COVID-19: 
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- PLANTÃO DIURNO (de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30): (81) 99243-4165 ou (81) 99370-6225 (apenas ligações); (81) 
99242-7952 (apenas mensagens de Whatsapp); email atendimento.saude.pe@dpu.def.br apenas para casos de saúde; e o email 
atendimento.prazos.pe@dpu.def.br apenas para demandas relativas aos prazos em curso e réus presos. 

- PLANTÃO NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS (de segunda a sexta-feira das 17h30 às 8h, além dos sábados, 
domingos e feriados): (81) 99914-1026 ou (81) 99968-0252 ou (87) 99810-0008, apenas para demandas urgentes, nos termos da Resolução 103/2014. 

 
EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00015317-2021| 

PORTARIA Nº 96, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 
77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, da Portaria PGR/PGE 01/2019, 
e 

CONSIDERANDO o Ofício PGJ nº 510/2021, por meio do qual o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça em exercício fez a indicação 
de membro do Ministério Público para a função eleitoral na 36ª Zona Eleitoral - Canto do Buriti, durante o biênio 2021-2023, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça SÁVIO EDUARDO NUNES DE CARVALHO para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar 

perante o Juízo da 36ª Zona Eleitoral - Canto do Buriti, pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir de 28 de julho de 2021. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00015318-2021| 
PORTARIA Nº 97, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, da Portaria PGR/PGE 01/2019, 
e 

CONSIDERANDO o Ofício PGJ nº 510/2021, por meio do qual o Exmo. Sr.  Procurador-Geral de Justiça em exercício fez a indicação 
de membro do Ministério Público para a função eleitoral na 38ª Zona Eleitoral - Paulistana, durante o biênio 2021-2023, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar 

perante o Juízo da 38ª Zona Eleitoral - Paulistana, pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir de 22 de julho de 2021. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00015357-2021| 
PORTARIA Nº 98, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, da Portaria PGR/PGE 01/2019, 
e 

CONSIDERANDO o Ofício PGJ nº 510/2021, por meio do qual o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça em exercício fez a indicação 
de membro do Ministério Público para a função eleitoral na 71ª Zona Eleitoral - Capitão de Campos, durante o biênio 2021-2023, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a Promotora de Justiça RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar 

perante o Juízo da 71ª Zona Eleitoral - Capitão de Campos, pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir de 28 de julho de 2021. 
Art.2º. Revogar a Portaria PRE/PI 107/2019, que designou a Promotora de Justiça RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA para 

oficiar perante o Juízo da 16ª Zona Eleitoral - União. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-GON-RJ-00008844-2021| 

PORTARIA Nº 5, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República no Município de São Gonçalo/RJ, no uso de 
suas atribuições constitucionais (art. 129, III e V, da CR), e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93), e, ainda: 

Considerando que é atribuição do Ministério Público, como um todo, “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, inciso III, da CR/88); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público da União 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, nos termos do art. 129, II, da 
Constituição da República e art. 5º, V, da LC 75/1993; 
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Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000100/2021-46, instaurado para apurar supostas irregularidades na 
Audiência Pública 011/2020 da ANTT sobre nova concessão das rodovias federais BR-116/RJ e BR-493/RJ; 

Considerando a atribuição deste parquet federal, tendo em vista que as rodovias BR-116 e BR-493 são rodovias federais e o problema 
invocado afeta esfera de direito difuso; 

Considerando que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do § 1º do art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, com a 
redação dada pela Resolução nº 106/2010 do CSMPF, encerrou-se em relação ao referido procedimento; 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, § 7º e art. 4º, I a VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07, converter o Procedimento Preparatório 
nº 1.30.020.000100/2021-46 em Inquérito Civil. 

À secretaria de tutela coletiva para autuação, registro e juntada dos documentos anexos, anotando na capa dos autos e no “Único” o 
seguinte: 

“Apurar eventuais irregularidades na Audiência Pública 011/2020 da ANTT sobre nova concessão das rodovias federais BR-116/RJ 
e BR-493/RJ.” 

Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 
87/06, e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, à 1ª CCR, cientificando-a da instauração do presente inquérito 
civil, com registro e publicação da presente portaria no Sistema Único. Promover as publicações regulares. 

Como diligência inicial, expedir ofício conforme determinado no despacho retro. 
 

THIAGO SIMÃO MILLER 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NTR-RJ-00004881-2021| 
PORTARIA Nº 10, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o n°1.30.005.000496/2020-39 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Proteção do território centenário pertencente à Comunidade Tradicional de Pescadores Artesanais de Itaipu – Niterói/RJ. 

Representação firmada pelos Deputados Talíria Petrone, Flávio Serafini e vereador Paulo Eduardo Gomes. 
Ordena, ainda, que seja comunicada à Egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 
LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00075820-2021| 
PORTARIA Nº 212, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

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

República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei nº 7347/85; 
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000537/2021-16, visando apurar possível irregularidade na 

entrega de correspondências na Rua Carlos Ronchetti no bairro de Campo Grande; 
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das diligências; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº 23 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000537/2021-16 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a ser inaugurado 

pela presente Portaria. 
Desta forma, determino a adoção das seguintes providências: 
1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe; 
2) Comunique-se a instauração do ICP à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de publicação; 
3) Reitere-se o OFÍCIO PR/RJ/CG/ Nº 4678/2021, na forma da inclusa minuta. 
4) Aguarde-se por 40 dias a resposta ao ofício enviado. 

 
CLAUDIO GHEVENTER 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00034313-2021| 

PORTARIA Nº 5, DE 30 DE JULHO DE 2021 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
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b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento administrativo se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando a necessidade de realização de novas diligências; 
RESOLVE converter a Notícia de Fato n. 1.28.000.001079/2021-92 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido 

no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Apurar supostas irregularidades quanto a destinação de 07 (sete) leitos 

de UTI instalados no Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena – HRDML, localizado no município de Parnamirim/RN, cofinanciados com 
recursos da União destinados para o combate à COVID-19 e que ficaram sem operação para pacientes acometidos pela Covid-19, visto que o governo 
do Estado do Rio Grande do Norte teria se negado a abrir os leitos para o sistema de regulação. 

Determina que seja comunicada à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente 
ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

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

MÁRCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00034309-2021| 
PORTARIA Nº 19, DE 30 DE JULHO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no exercício das atribuições legais 

que lhes foram conferidas; 
Considerando que a Resolução nº 159, de 6 de outubro de 2015 (com as alterações promovidas pela Resolução CSMPF nº 191, de 5 

de fevereiro de 2019), do Conselho Superior do Ministério Público Federal, previu a manutenção de escala de membro para atuação em regime de plantão 
eleitoral (art. 1º, §2º), a ser veiculada por portaria subscrita pelo(a) titular da Procuradoria Regional Eleitoral em cada Estado (art. 2º), 

RESOLVE: 
Art. 1º – Divulgar a escala do plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, referente ao mês de agosto 

de 2021: 
 

FUNÇÃO PROCURADOR PERÍODO 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL  RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 1º a 31.08.2021 

 
Art. 2º – Ficam revogadas as disposições anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 
RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00007733-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 23 DE JULHO DE 2021 
 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000373/2019-13 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, a partir de representação de João Paulo Miranda 
Lopes (PRM-CAX-RS-00009535/2019), relatando possíveis irregularidades nos procedimentos adotados pelo INSS em relação às perícias médicas 
conduzidas em segurados hospitalizados ou impossibilitados de se deslocarem até a sede do INSS (perícias externas). 

Em síntese, o representante afirmou que sua esposa estava internada no Hospital do Círculo, nesta cidade, mas o INSS o havia 
informado, pela central de atendimento (Telefone 135), que "os médicos não farão a perícia". 

Foram juntadas outras representações de teor semelhante (PRM-CAX-RS-00009785/2019, PRM-CAX-RS-00009923/2019, PRM-
CAX-RS-00009738/2019, PRM-CAX-RS-00010152/2019, PRM-CAX-RS-00010149/2019, PRM-CAX-RS-00010190/2019), demonstrando o caráter 
coletivo da demanda. 

A Gerência Executiva do INSS em Caxias do Sul (GEXCAX) se manifestou (PRM-CAX-RS-00010006/2019), alegando que não 
tinha ingerência sobre as medidas adotadas pelo setor de perícias médicas, cuja estrutura havia sido recentemente alterada, tendo passado a compor 
carreira independente. Afirmou ainda que havia uma significativa demanda de benefícios represada devido a essa alteração na estrutura administrativa 
da Perícia Médica Federal (PMF). 

Após instada a se manifestar (PRM-CAX-RS-00002388/2020), a Coordenadoria Regional da PMF no Sul alegou (PRM-CAX-RS-
00002771/2020) que a responsabilidade por agendar os serviços médicos periciais cabia ao INSS, sendo que as agendas médicas dos peritos da APS 
Caxias do Sul estavam configuradas para os diversos serviços, inclusive perícia médica domiciliar/hospitalar, com fluxo operacional de análise definido 
no Ofício-Circular SEI nº 1890/2019/ME. Se manifestou ainda em relação a cada caso das representações juntadas no presente IC, afirmando, em síntese, 
que as perícias já haviam sido realizadas. Finalmente, encaminhou cópia da agenda das perícias médicas no ano de 2020 até aquele momento na APS 
Caxias do Sul, a fim de demonstrar a regularidade da prestação de serviços de perícias médicas no âmbito daquela APS. 

Posteriormente, o Subchefe do Serviço Regional da PMF complementou as informações prestadas (PRM-CAX-RS-00006123/2020 
- íntegra complementar), encaminhando cópia da agenda de serviços periciais nos meses de fevereiro e março/2020 e afirmando que, a partir de 20 de 
março de 2020, as perícias médicas presenciais haviam sido suspensas em decorrência da pandemia de Covid-19, conforme determinado pela Portaria 
Conjunta n.º 8.024/SEPRT/SPREV/INSS, de 19 de março de 2020. Em síntese, "em relação aos novos requerimentos de benefício por incapacidade, a 
análise está sendo realizada a partir da conformação de dados do atestado médico apresentado à autarquia previdenciária para fins de antecipação do 
pagamento, bem como, desde que solicitado pelo segurado, estão sendo prorrogados automaticamente aqueles benefícios que já estavam em manutenção". 
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Finalmente, a GEXCAX confirmou as informações prestadas pela Subchefia do Serviço Regional da PMF (PRM-CAX-RS-
00003700/2021), e afirmou que havia sido estabelecido um fluxo de atendimento entre o INSS e a PMF e a prestação de serviços médicos periciais foi 
normalizada. 

Ademais, a GEXCAX afirmou que a PMF havia realizado análise remota de todos os requerimentos apresentados no período em que 
as agências do INSS foram fechadas, logo após o início da pandemia de Covid-19. E, finalmente, informou que os benefícios de auxílio-doença foram 
automaticamente prorrogados naquele período, conforme autorizado pela Portaria nº 522/PRES/INSS de 27/04/2020. 

O objeto do presente Inquérito Civil era apurar irregularidades em relação à não realização de perícias médicas externas 
(hospitalares/domiciliares) em segurados do INSS. 

Conforme apurado, houve de fato um período de represamento de demandas no INSS referentes a benefícios que dependiam da 
prestação de serviços médicos periciais, aproximadamente entre dezembro/2019 e março/2020, mas isso ocorreu temporariamente devido à alteração na 
estrutura organizacional da PMF, que passou a integrar o Ministério da Economia. Em síntese, por falha na comunicação entre os sistemas de 
informatizados da Autarquia Previdenciária e os sistemas informatizados próprios da PMF, e dificuldades administrativas para se estabelecer um novo 
fluxo de atendimento para o atendimento de alguns tipos de serviços médicos periciais, em especial, perícias médicas externas. 

Entretanto, conforme as últimas informações prestadas pela GEXCAX (PRM-CAX-RS-00003700/2021), os serviços médicos 
periciais foram normalizados, tendo ocorrido inclusive de forma remota após período de fechamento das agências do INSS, com o advento da pandemia 
de Covid-19. 

Além disso, conforme informações prestadas pela PMF (PRM-CAX-RS-00002771/2020), as perícias que foram objetos de 
representações neste IC foram realizadas. 

Posto isso, com a correção da irregularidade, resta esgotado o objeto de apuração do presente IC. Não havendo outras diligências a 
serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução 
CSMPF nº 87/2006, promovo o arquivamento do expediente em epígrafe, determinando, em ato contínuo: 

i. Comunique-se aos interessados: 
- João Paulo Miranda Lopes (solange.caxias@gmail.com), 
- Elisete Montemezzo (elisetehu@gmail.com), 
- Giovanni Henrique da Silva (PRM-CAX-RS-00009785/2019), 
- Juliano da Anunciação de Oliveira (PRM-CAX-RS-00009923/2019), 
- Edson Bertotti (PRM-CAX-RS-00009738/2019), 
- Felipe Magrini (PRM-CAX-RS-00010152/2019), 
- Cleusa Bentaqui Padilha (PRM-CAX-RS-00010149/2019), 
- Cristiano Ricardo Fagundes Koch - GEXCAX (gexcax@inss.gov.br), 
- Eduardo de Oliveira Magalhães - Subsecretário de Perícia Médica Federal 
  (dirsat@inss.gov.br; eduardo.magalhaes@inss.gov.br), 
preferencialmente por correio eletrônico, a fim de lhes dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-os, 

inclusive, que até que seja homologada pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, poderão ser 
apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 
iii. Remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, para análise 

e homologação da presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00016668-2021| 
PORTARIA Nº 20, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

 
Designa Promotor de Justiça para oficiar, temporariamente, perante a 5ª Zona 
Eleitoral – Boa Vista/RR. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Procurador Regional Eleitoral signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro nos artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e artigo 
1º, da Resolução nº 30, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 27 de maio de 2008; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 30/2008, do Conselho Nacional do Ministério Público, no seu art. 1º “atribui ao Procurador 
Regional Eleitoral a função de designar membros do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a justiça eleitoral de 
primeira instância”; 

CONSIDERANDO que o inciso I do citado art. 1º determina que a “designação será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, 
com base em indicação do Chefe do Ministério Público local”; 

CONSIDERANDO o teor do OFÍCIO Nº 302/2021 - GAB/PGJ (Nº 0380957) de lavra da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral 
de Justiça do Ministério Público de Roraima, por meio do qual é informado a esta Procuradoria Regional Eleitoral o afastamento da Dra. CARLA 
CRISTIANE PIPA – Promotora Eleitoral com atuação perante a 5ª Zona Eleitoral – Boa Vista, no período de 12 a 23 de julho de 2021, em razão do 
usufruto de recesso e férias; 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar, em virtude do afastamento temporário da titular, o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Dr. MADSON 

WELLINGTON BATISTA CARVALHO para exercer as funções de Promotor Eleitoral perante a 5ª Zona Eleitoral – Boa Vista/RR, no período de 12 a 
23 de julho de 2021; 
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Art. 2º Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Ministério Público do Estado de Roraima, para 
adoção das providências cabíveis. 

Art. 3º – Publique-se. 
 

RODRIGO MARK FREITAS 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-MFR-SC-00002219-2021| 
PORTARIA N° 11, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
b) considerando as incumbências previstas no artigo 6º, inciso VII, e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75, de 20 de maio 

de 1993; 
c) considerando o disposto na Resolução 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Instaura procedimento administrativo, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por objeto verificar eventual aplicação 

de doses de vacinas com prazos de validade vencidos nos municípios da área de atribuição desta Procuradoria da República. 
Autor da representação: Ofício Circular n.º 5/2021/CNF/GIAC-COVID19 do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia 

COVID-19 - GIAC. 
Determina que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
Publique-se. 

 
RUI MAURICIO RIBAS RUCINSKI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00034044-2021| 
PORTARIA N° 20, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

129, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/1993 e na Resolução n. 174/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a 
incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, 
para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos (arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, arts. 81, 82 e 91,92 da Lei n. 8.078/1990 e art. 21 
da Lei n. 7.347/1985); 

CONSIDERANDO os termos da documentação em anexo, que versam sobre as audiências públicas da Comissão de Saúde da ALESC 
sobre a análise e divulgação de relatório da gestão do SUS; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo, tendo por objetivo fiscalizar/acompanhar a realização de audiências públicas para 
apresentação dos relatórios quadrimestrais de gestão do Sistema Único de Saúde a partir do ano de 2021, conforme disposto no art. 36 da Lei 
Complementar n. 141/2012, no interesse do PA 1.33.000.002930/2013-24, contendo a seguinte ementa: 

PRDC - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CONTROLE SOCIAL. ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A PARTIR DE 
2021. ESTADO DE SANTA CATARINA. ORIGINADO A PARTIR DO PA 1.33.000.002930/2013-24. 

Para isso, determina: 
1 - A autuação e o registro no âmbito da unidade, com a consequente publicação oficial; 
2 - Após, retornem os autos conclusos. 

 
FABIO DE OLIVEIRA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão/SC 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00004261-2021| 

PORTARIA Nº 20, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto nos artigos 127, 
caput, e 129 da Constituição da República, e ainda, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas Resoluções 
CNMP nº 23/07 e nº 174/2017, e ainda: 

CONSIDERANDO o Ofício-circular n.º 33/2021 - 7ª CCR, que trata acerca da obrigatoriedade de apresentação dos formulários de 
fiscalização - Resoluções nºs. 20/2007 e 56/2010 - em estabelecimentos penais (civis e militares) pelos Membros do Ministério Público Federal; 

Considerando a edição da Resolução do CNMP n. 233/2021, que estabelece a retomada da obrigatoriedade do envio de relatórios à 
Corregedoria local e, posteriormente, ao Conselho Nacional do Ministério Público, após a realização das visitas; 

CONSIDERANDO a possibilidade de instauração de procedimento administrativo sem fins investigativos para o acompanhamento 
de fatos, procedimentos e políticas públicas que, a princípio, não ensejam a autuação de inquérito civil. 
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RESOLVE, nos termos do art. 8º, inciso II da Resolução CNMP nº 174/2017, a instauração de PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, para acompanhamento de visita à Delegacia da Polícia Federal em São Sebastião, referente ao 
segundo semestre de 2021, conforme determinam as Resoluções nº 20/2007 e nº 56/2010 do CNMP, especificando-se os seguintes critérios/informações 
na autuação: 

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. RESOLUÇÃO DO CNMP N. 233/2021. 
VISITAÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE SÃO SEBASTIÃO-SP. 

Área de Atuação: Cível - Tutela Coletiva 
Órgão Revisor: 7ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Prioridade: não 
Grau de Sigilo: Normal 
Caso urgente: não 
Temas CNMP:  930398 (Realização de visitas e inspeções pelos Membros) 
Representante: Procuradoria Geral do República 
Resumo: instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, para acompanhamento de visita à 

Delegacia da Polícia Federal em São Sebastião, referente ao segundo semestre de 2021, conforme determinam as Resoluções nº 20/2007 e nº 56/2010 do 
CNMP. 

A autuação deverá ser feita com cópia integral destes autos, tendo como documentos iniciais cópia da presente portaria, bem como 
do Ofício-circular n.º 33/2021 - 7ª CCR. 

DISTRIBUA-SE ALEATORIAMENTE entre os ofícios desta unidade. 
REGISTRE-SE esta Portaria. PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 

23/2007, do CNMP. AFIXE-SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município, conforme exigência do art. 4º, VI, da Res. 
23/2007, do CNMP. 

 
MARIA REZENDE CAPUCCI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00093090-2021| 
PORTARIA Nº 174, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

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

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

da República no Estado de São Paulo, o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.000911/2021-26, destinado a apurar eventual prática de atos de 
improbidade relacionados às condutas investigadas no IPL n.º 5022135-95.2020.4.03.0000 no caso “Flag Distribuidora de Petróleo” (Processo n.º 
5014395-56.2019.4.03.6100); 

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da CRFB/1988, c.c. artigos 
5º, inciso I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é feito investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como preparação para 
o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (artigo 1º da Resolução CNMP n.º 23/2007 c.c. artigo 1º da Resolução CSMPF n.º 
87/2006); 

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

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

CONSIDERANDO por fim que ainda restam diligências a serem realizadas, aguardando-se o desfecho do IPL n.º 5022135-
95.2020.4.03.0000; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.000911/2021-26 (artigo 5º, inciso III, da Resolução CSMPF 

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

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

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

 
ROBERTO ANTONIO DASSIÉ DIANA 

 Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00093084-2021| 
PORTARIA Nº 175, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

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

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

da República no Estado de São Paulo, o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.000910/2021-81, destinado a apurar eventual prática de atos de 
improbidade relacionados às condutas investigadas no IPL n.º 5022135-95.2020.4.03.0000 no caso “Jureidini” (Processo n.º 5013287-
26.2018.4.03.6100); 

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da CRFB/1988, c.c. artigos 
5º, inciso I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é feito investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como preparação para 
o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (artigo 1º da Resolução CNMP n.º 23/2007 c.c. artigo 1º da Resolução CSMPF n.º 
87/2006); 

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

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

CONSIDERANDO por fim que ainda restam diligências a serem realizadas, aguardando-se o desfecho do IPL n.º 5022135-
95.2020.4.03.0000; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.000910/2021-81 (artigo 5º, inciso III, da Resolução CSMPF 

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

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

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

 
ROBERTO ANTONIO DASSIÉ DIANA 

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00093095-2021| 
PORTARIA Nº 177, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

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

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

da República no Estado de São Paulo, o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.001119/2021-99, instaurado a partir do Ofício n.º 714/2021-GABPR- 
BCM, expedido pelo Exmo. Procurador da República Dr. Bruno Costa Magalhães, objetivando a apuração de supostos atos de improbidade administrativa 
relacionados às condutas investigadas no Inquérito Judicial n.º 5022135-95.2020.4.03.0000 no caso “Eduardo Morello Olea”; 

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 
artigos 5º, inciso I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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 (artigo 1º da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. artigo 1º da Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 
público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (artigos 1º, inciso IV, e 5º, § 1º, da 
Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, e artigos 5º e 17 da Lei n.º 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete ao juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 
sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 
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CONSIDERANDO que ainda faltam diligências a serem realizadas, aguardando-se o encerramento das investigações no âmbito do 
Inquérito Judicial n.º 5022135-95.2020.4.03.0000; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.001119/2021-99 (artigo 5º, inciso III, da Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços n.º 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo); 
3. Controle-se o respectivo prazo (artigo 9º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. artigo 15 da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 
4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, c.c. artigos 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

 
ROBERTO ANTONIO DASSIÉ DIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00093177-2021| 
PORTARIA N° 181, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 

 
O Ministério Público Federal, pela Procuradora da República infrafirmada, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

com fundamento na Constituição Federal, arts. 127 e 129; Lei Complementar 75/93, arts. 7º e 8º, bem como na Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, 
emitida pelo Conselho Nacional do Ministério Público; e CONSIDERANDO: 

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

QUE são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. arts. 5º, incisos 
I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

QUE o Ministério Público pode - e deve - ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio público e/ou destinada 
a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e arts. 5º 
e 17 da Lei nº 8.429/92); 

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); 

QUE foi instaurado, no âmbito desta Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento n. 1.34.001.000949/2021-07, autuado 
e distribuído para esse 35º Ofício do Grupo II da Tutela Coletiva - Patrimônio Público e Social com a seguinte ementa: 

"PATRIMÔNIO PÚBLICO.  CEF -  Caixa Econômica Federal. Falta de protocolo de preservação de registros de fraude pela CEF e 
correto envio à DPF. " 

QUE há notícia da ocorrência de possíveis ilícitos administrativos, elucidados a partir do envio de informações pela polícia Federal; 
QUE tais ilícitos envolvem o patrimônio de empresa pública; 
QUE tais fatos foram todos descritos na documentação encaminhada a este órgão, contendo proposta de solução da questão; 
QUE a permanência da omissão constatada indica a possível responsabilização na esfera da improbidade administrativa; 
QUE, nos termos do art. 1º, "caput", da Resolução nº 23 do CNMP, de 17 de setembro de 20007, o inquérito civil público será 

instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, nos termos da legislação aplicável, 
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais; 

QUE os elementos que formam o presente não são suficientes para embasar o ajuizamento de ação civil pública e, por ora, também 
não é o caso de arquivamento, sugerindo a melhor apuração dos fatos por meio de inquérito civil público; 

QUE o presente procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §6º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

QUE os documentos e informações coligidos até o momento confirmam a premente necessidade de acompanhamento do Ministério 
Público Federal, visando a proteção do patrimônio público e da probidade administrativa; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público para prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas aplicáveis, 
determinando, para tanto: 

1. autue-se o presente procedimento como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério 
Público); 

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

3. comunique-se a instauração deste Inquérito Civil à Egrégia Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por 
meio de registro no Sistema Único, visando a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07 do 
Conselho Nacional do Ministério Público), atentando-se, se for o caso, para o disposto no art. 15 do Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002 (Art. 
15. A publicação dos atos sigilosos, se for o caso, limitar-se-á aos seus respectivos números, datas de expedição e ementas, redigidas de modo a não 
comprometer o sigilo); 

4. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01/06 da Divisão de Tutela Coletiva); 
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5. Controle-se o respectivo prazo, anotando-se na contra-capa dos autos a data de instauração e das prorrogações que venham a ser 
feitas (art. 9 da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

6. A designação, para secretariar o feito, dos servidores lotados no Gabinete desta signatária; 
7. Cumpram-se as demais providências elencadas em despacho exarado nesta data; 
8. Retornem os autos conclusos em 60 (sessenta) dias ou com a juntada das respostas, o que ocorrer primeiro. 

 
ANA LETICIA ABSY 

Procuradora da República 
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