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CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00290727-2021| 
SESSÃO: 26 DATA: 13/08/2021 16:38:42 PERÍODO: 26/07/2021 A 30/07/2021 

 
RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
 
Processo: 1.00.001.000152/2021-80 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 05(LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN) 
Data: 26/07/2021 
Interessados: PRM-UBERLANDIA - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG 
 
Processo: 1.00.001.000190/2021-32 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 04(JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA) 
Data: 26/07/2021 
Interessados: PR-CE/PR-CE - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO CEARA 
 
Processo: 1.00.001.000192/2021-21 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 07(MARIO LUIZ BONSAGLIA) 
Data: 26/07/2021 
Interessados: PR-RN - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM 
 
Processo: 1.00.001.000193/2021-76 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 06(JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA) 
Data: 26/07/2021 
Interessados: PR-ES - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO SANTO/SERRA 
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Processo: 1.00.002.000029/2021-59 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-CORREIÇÃO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 03(JOSE ELAERES MARQUES TEIXEIRA) 
Data: 27/07/2021 
Interessados: CORREGEDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
 
Processo: 1.00.001.000191/2021-87 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 06(JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA) 
Data: 28/07/2021 
Interessados: PR-SP - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 
 
Processo: 1.00.001.000194/2021-11 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 03(JOSE ELAERES MARQUES TEIXEIRA) 
Data: 29/07/2021 
Interessados: MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
 
Processo: 1.00.001.000195/2021-65 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 03(JOSE ELAERES MARQUES TEIXEIRA) 
Data: 30/07/2021 
Interessados: PRM-P.PRUDENTE - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP 
 
Processo: 1.00.001.000196/2021-18 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 02(MARIA CAETANA CINTRA SANTOS) 
Data: 30/07/2021 
Interessados: LEONARDO CARDOSO DE FREITAS 

 
ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS 

Procurador-Geral da República  
Presidente do CSMPF 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00290725-2021| 
SESSÃO: 27 DATA: 13/08/2021 17:17:03 PERÍODO: 02/08/2021 A 06/08/2021 

 
RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
 
Processo: 1.00.001.000197/2021-54 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-INDICAÇÃO DE MEMBRO A ÓRGÃO EXTERNO 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 05(LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN) 
Data: 03/08/2021 
Interessados: PR-RJ - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 
 
Processo: 1.00.001.000198/2021-07 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator: Assento/CSMPF n° 06(JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA) 
Data: 05/08/2021 
Interessados: FLAVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS 
 
Processo:1.00.001.000199/2021-43 - Eletrônico 
Assunto: CSMPF-ATUAÇÃO DE MEMBROS 
Origem: PGR 
Relator:  Assento/CSMPF n° 09(HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS) 
Data: 06/08/2021 
Interessados: PR-RJ - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 

  
 

ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS 
Procurador-Geral da República 

 Presidente do CSMPF 
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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00290086-2021| 
ATA DA OCTINGENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2021 

 
Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o colegiado da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, em 

sessão extraordinária, realizada conforme o art. 15 do Regimento Interno da 2ª CCR, convocada e presidida pelo Coordenador Dr. Carlos Frederico 
Santos, da qual participaram os membros titulares Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino. Na ocasião, 
foram deliberados os seguintes procedimentos: 

 
Relator: Dr. Carlos Frederico Santos 
No processo de relatoria do Dr. Carlos Frederico Santos participaram da votação a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 

2º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício. 
 

ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 
001. Expediente: JF-GRU-5005635-

90.2021.4.03.6119-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 3605/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 19ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP 

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

CRIME PREVISTO NO ART. 215-A C/C ART. 61, II, 'h', AMBOS DO CP. 
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PRATICADO CONTRA MULHER. RECUSA DO 
MPF EM OFERECER O ACORDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA 
DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO 
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, NO CASO, NECESSÁRIA E 
SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL. 
CRIME PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE 
SEXO FEMININO, EM FAVOR DO AGRESSOR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO 
PENAL. 1. Incidente de acordo de não persecução penal instaurado no âmbito de ação 
penal proposta em desfavor de acusado pela prática do crime previsto no art. 215-A c/c 
art. 61, II, 'h', ambos do CP, em razão do cometimento de importunação sexual por 
parte do réu contra uma passageira idosa que viajava de avião em poltrona ao lado da 
sua, mesmo após ela e terceiros tentarem repelir, por diversas vezes, as suas investidas. 
Após a troca de assento da vítima, o acusado passou a mão na perna de outra passageira 
em poltrona próxima à sua. 2. O Procurador da República oficiante deixou de propor 
o acordo por considerar, em síntese, que além da medida não ser necessária e suficiente 
para a reprovação e prevenção da infração penal, o caso amolda-se também à hipótese 
de vedação legal referente ao crime praticado contra mulher por razões da condição de 
sexo feminino. 3. Interposição de recurso pela defesa. Encaminhamento dos autos à 2ª 
CCR, com fundamento no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos requisitos para o 
oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, IV, do CPP dispõe que 
o benefício não se aplica na hipótese de 'crimes praticados contra a mulher por razões 
da condição de sexo feminino, em favor do agressor'. 5. Conforme destacou o 
Procurador oficiante, a referida expressão remete ao fenômeno conhecido como 
violência de gênero, ou seja, aquelas condutas que tem como móvel a diminuição, o 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher, devendo se verificar em tais 
situações se o fato, analisado de forma objetiva, importou em inferiorização, 
humilhação ou objetificação da mulher. Nesse contexto 'Os crimes contra a dignidade 
sexual constituem a violência de gênero por excelência, deixando muito claro o 
desrespeito do agente pela mulher. Tais crimes vão muito além de violar a autonomia 
sexual, chegando mesmo a negar a dignidade humana da mulher, pois a objetificam.' 
6. No presente caso, conforme registrou o próprio Juiz Federal no Termo de Audiência 
que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, 'Preocupa-se a 
narração dada pelas ofendidas ' descaso do investigado com as pessoas do gênero 
feminino -, com possível risco de novos crimes sexuais. No ponto, acompanho 
integralmente a manifestação do MPF'. 7. De acordo com os autos, após a decolagem 
da aeronave, o réu começou a passar a mão na coxa da vítima (uma senhora idosa), 
sem o seu consentimento, que imediatamente pediu que parasse. Depois de um tempo, 
o acusado voltou a passar a mão novamente na vítima, momento em que outra 
passageira, vendo a situação, deu-lhe um tapa e disse que parasse. No entanto, 
momentos depois, o denunciado colocou a mão diretamente na genitália da vítima, com 
certa força, tendo ela se levantado para sair dali (sendo que o acusado ainda ficou 
apertando suas nádegas) e relatado os fatos à comissária, que a encaminhou para outro 
assento. De acordo com a comissária-chefe do voo, a vítima estava bastante nervosa e 
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chorava muito, dizendo que 'não queria mais ver a cara dele'. Algum tempo depois, o 
réu voltou a passar a mão na poltrona já vazia e foi aproximando até alcançar a perna 
de outra passageira, que repeliu o ato. Dessa forma, verifica-se que as circunstâncias 
do caso concreto afastam a possibilidade da propositura do ANPP, por não se mostrar 
a medida necessária e suficiente para a reprovação do crime, bem como em razão da 
proibição prevista na lei quanto ao oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra 
a mulher em razão do sexo feminino, em favor do agressor. 9. Não preenchimento dos 
requisitos legais. Inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, 
nos termos do art. 28-A, caput e inciso IV, do CPP. Prosseguimento da ação penal. 

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

 

Relatora: Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen 
No processo de relatoria da Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen participaram da votação o Dr. Carlos Frederico Santos, titular do 

1º Ofício; e o Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 

002. Expediente: JF/PR/GUAI-5001480-
39.2021.4.04.7017-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3606/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE GUAÍRA 

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

RECUSA DO MPF EM OFERECER O ACORDO. RECURSO DA DEFESA. 
APLICAÇÃO DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE 
INDICAM CONDUTA PROFISSIONAL (CPP, ART. 28-A, § 2°, II). 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Incidente de acordo de não 
persecução penal instaurado no âmbito de ação penal proposta em face dos denunciados 
pela prática do crime de contrabando, haja vista a apreensão de 250.000 (duzentos e 
cinquenta mil) maços de cigarros de origem estrangeira. 2. O Procurador da República 
oficiante deixou de oferecer o acordo de não persecução penal aos acusados, por considerar 
que a medida não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 3. Recurso 
da defesa e remessa dos autos à 2ª CCR, com base no art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Um dos 
requisitos para o oferecimento do acordo é que a medida se mostre necessária e suficiente 
para a reprovação e prevenção do crime. Além disso, o art. 28-A, §2°, II, do CPP, dispõe 
que o benefício não se aplica na hipótese de ser o investigado reincidente ou se houver 
elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se 
insignificantes as infrações penais pretéritas. 5. No caso, segundo consta da denúncia, foram 
apreendidos 250.000 maços de cigarros de origem estrangeira, transportados em caminhão, 
com utilização de radiocomunicador. 6. As circunstâncias expostas indicam que os 
acusados atuam na prática do contrabando de grande vulto de modo profissional, o que 
impede, por consequência, o oferecimento do acordo de não persecução penal. 7. Este é, 
inclusive, o entendimento consolidado da 2ª CCR nos casos de apreensão elevada de 
mercadorias contrabandeadas: IANPP 5005116-46.2021.4.04.7200, Sessão de Revisão 813, 
de 21/06/2021; IANPP 5002137-57.2020.4.04.7003, Sessão de Revisão 781, de 
21/09/2020; IANPP 0000264-44.2017.4.03.6000, Sessão de Revisão 778, de 17/08/2020. 
8. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, caput e § 
2°, inciso II, do CPP. 9. Prosseguimento da ação penal. 

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

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da Republica 

Coordenador 
Titular do 1º Ofício 

 
LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da Republica 
Titular do 2º Ofício 

 
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Subprocurador-Geral da Republica 
Titular do 3º Ofício 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00026537-2021| 
PORTARIA Nº 23, DE 5 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua presentante subscrita, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, 

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, da CF/88, regulamentado pelo art. 6°, VII, 
da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, c/c art. 21 da Lei n° 7.347/85, c/c art. 90 da Lei 8.078/90); 

CONSIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (artigo 
225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO este Procedimento Preparatório autuado no âmbito desta Procuradoria da República em Alagoas, a partir de de 
cópia da ACP nº 0811331-30.2017.4.05.8000, com o escopo de apurar o novo projeto do empreendimento "Vila dos Pescadores”; 

RESOLVE: 
1. Instaurar INQUÉRITO CIVIL (IC) a partir do Procedimento nº 1.11.000.001192/2020-94, nos termos da CF/88, art. 129, III, 

regulamentada pelo art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, c/c art. 21 da Lei n° 7.347/85, c/c art. 90 da Lei 8.078/90; 
2. Determinar, à Secretaria deste 9º Ofício da PR-AL, a adoção das seguintes providências: 
2.1. Autue-se e registre-se a presente portaria; 
2.2. Após, cumpra-se o determinado no Despacho nº 812/2021. 

 
JULIANA DE AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00058682-2021| 

PORTARIA Nº 9, DE 16 DE AGOSTO DE 2021. 
 

(conversão da Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002378/2020-59 em 
Inquérito Civil Público) 
 

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

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO, ainda, o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que afirma serem “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”, assim como as atribuições conferidas ao Parquet Federal na Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a notícia de suposta omissão na prestação de contas de verbas repassadas ao Município de Santo Amaro pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), através do Programa Apoio às Creches - Brasil Carinhoso, no exercício de 2014, atribuída 
ao ex- prefeito, o Sr. Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo; 

CONSIDERANDO que os fatos narrados podem indicar, em tese, prática de atos de improbidade administrativa; 
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se o presente como Inquérito Civil; 
2) Cientifique-se à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio do sistema único; 
3) Nomeia-se os servidores lotados no 9º OCC da PR/BA, nos termos do art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, para secretariarem 

o presente feito, os quais, por serem funcionários do quadro efetivo, atuarão independente de compromisso; 
4) Por fim, aguarde-se, em cartório, a resposta ao Ofício 218/2021-PR/BA-ACP, por mais 20 dias. 

 
ANA PAULA CARNEIRO SILVA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00003545-2021| 
PORTARIA Nº 11, DE 12 DE AGOSTO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.14.010.000132/2021-12. Converto a presente Notícia de Fato 
em Procedimento de Acompanhamento com a finalidade de fomentar os órgãos 
de fiscalização ambiental a implementarem medidas tecnológicas de controle dos 
desmatamentos ilegais a exemplo do uso de sistemas de monitoramento remoto. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88 art. 129, I); 
CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
CONSIDERANDO o que consta no protocolo nº 1.14.010.000132/2021-12; 
RESOLVE: 
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I. Converto a presente NF em Procedimento de Acompanhamento com a finalidade de fomentar os órgãos de fiscalização ambiental 
a implementarem medidas tecnológicas de controle dos desmatamentos ilegais a exemplo do uso de sistemas de monitoramento remoto. 

II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 
a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 1ª CCR; 
b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 

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

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 
atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 

IV – Cumpra-se a seguinte diligência preliminar: expeça-se recomendação na forma do modelo anexo neste expediente; 
V – Após, nova conclusão. 

 
FERNANDO ZELADA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-GNB-BA-00004244-2021| 
PORTARIA N° 21, DE 16 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da CRFB; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC 75/93; bem como o disposto na Res. CNMP 23/2007 e Res. CSMPF 87/2006; 
CONSIDERANDO os elementos extraídos do Procedimento Preparatório n. 1.14.009.000131/2020-18, instaurado a partir de 

representação feita por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual se afirmou, em síntese, a existência de gasto, em tese, injustificado com 
combustível para os veículos vinculados à prestação do serviço de transporte escolar, considerando as circunstâncias impostas pela pandemia por infecção 
de COVID-19 e, ainda, o custeio de veículos vinculados a outras secretarias com recursos do FUNDEB; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo do procedimento preparatório, bem como a pendência de resposta aos Ofícios nº 0402 e 
nº 0403/2021-GAB/PRM/GNB-MSC pela Prefeitura Municipal e pela Secretaria Municipal de Educação de Jacaraci/BA, respectivamente; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR/MPF, com o seguinte 
objeto: “JACARACI – Apurar os fatos narrados em representação feita por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual se afirmou, em síntese, a 
existência de gasto, em tese, injustificado com combustível para os veículos vinculados à prestação do serviço de transporte escolar, considerando as 
circunstâncias impostas pela pandemia por infecção de COVID-19 e, ainda, o custeio de veículos vinculados a outras secretarias com recursos do 
FUNDEB”. 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
(a) Reiterem-se os Ofícios nº 0402 e nº 0403/2021-GAB/PRM/GNB-MSC à Prefeitura Municipal e à Secretaria Municipal de 

Educação de Jacaraci/BA, respectivamente, preferencialmente por e-mail, para resposta no prazo de 10 (dez) dias, com a advertência do artigo 10 da Lei 
nº 7.347/85, advertindo quanto à urgência na resposta, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o envio dos primeiros ofícios (janeiro/2021), de 
modo que, no caso de não haver resposta no prazo, será expedida notificação para comparecimento, pessoalmente, à Procuradoria da República de 
Guanambi/BA, para reunião com a finalidade de justificar os motivos da inércia. 

Em seguida, com ou sem resposta, venham os autos conclusos. 
 

MARÍLIA SIQUEIRA DA COSTA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00077618-2021| 
PORTARIA Nº 139, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

 
Referência: PP n.º 1.16.000.003005/2020-21. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo seu procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais, 
considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 a 129 da Constituição da República e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/1993, 

Considerando o disposto no art. 2º [inciso I, inciso II], [§§ 6º e 7º], no art. 4º e no art. 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP n.º 23/2007, 
bem como nos arts. 1º e 2º da Resolução CSMPF 87/2010, que regulamentam o Inquérito Civil 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL com a finalidade de apurar os fatos narrados no(a) documento/procedimento em epígrafe, que 
tem por investigados e objeto os seguintes: 

INVESTIGADO(S)/ENVOLVIDO(S): Agência Nacional de Mineração – ANM. 
REPRESENTANTE: Sigiloso/Denúncia Anônima/Ministério Público Federal 
OBJETO: investigar supostas ilegalidades no Edital de Oferta de áreas minerárias a ser executado pela Agência Nacional de 

Mineração. 
DETERMINO, a fim de instruir o procedimento: 
(I) a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, por qualquer meio hábil; 
(II) a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; 
(III) a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data, pelo gabinete deste 4º Ofício de Atos Administrativos, 

Consumidor e Ordem Econômica. 
 

PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00029352-2021| 

PORTARIA Nº 175, DE 10 DE AGOSTO DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 77 e no parágrafo único do art. 
79 da LC 75/1993 e, ainda, de acordo com o disposto na Resolução CNMP nº 30/2008 (DJ 27/05/2008) e na Portaria PRE/ES nº 396/2015 (DJE 
23/11/2015), atendendo à indicação feita pela Exma. Sra. Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa deste Estado, por meio do ofício SPGA-
MEMBROS nº 0590298/2021, RESOLVE: 

DESIGNAR o Promotor de Justiça infrarrelacionado para o exercício da função eleitoral nos períodos e localidades especificados 
abaixo: 

 
Item Zona Município Período Promotor(a) de Justiça Justificativa  

1 37ª São Gabriel da Palha 19/07/2021 a 23/07/2021 Hudson Colodetti Beiriz 
Título de Eleitor: 026318911414 Afastamento do titular 

 
Ficam convalidados os atos praticados no período antecedente a esta Portaria. 
Comunique-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRE/ES e à Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça. 
Publique-se a presente no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/ES e no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 
ANDRÉ PIMENTEL FILHO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-PGN-PA-00003211-2021| 
PORTARIA N° 29, DE 13 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 que a Notícia de Fato nº 1.23.006.000117/2021-16 foi autuada a partir da representação de Marcell Silva Gineli no 
qual narra que a Prefeitura de Ulianópolis/PA vem utilizando do FUNDEB profissionais que estão fora do rol legal de profissionais da educação, tais 
como assessores, motoristas e vigilantes. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com prazo de duração de 1 (um) ano, tendo como objeto: “apurar o uso indevido, pela 
Prefeitura Ulianópolis/PA, no ano de 2021, da parcela legal de 70% de verbas do FUNDEB do art. 26 da Lei 14.113/2020 destinadas ao pagamento 
exclusivo de "profissionais da educação básica em efetivo exercício da Lei 9.394/1996" 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1) Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
2) Sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, bem como as anotações necessárias para 

fins de controle do prazo de encerramento, nos termos do art. 17 da mencionada Resolução. 
3) Cumpra-se as determinações contidas no despacho que determinou a instauração do Inquérito Civil. 

 
MILTON TIAGO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00030973-2021| 
PORTARIA N° 85, DE 12 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República ao final assinada, no uso de suas atribuições legais, com base 

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

a) Considerando ser o Ministério Público “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”; 

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

c) Considerado os fatos já apurados no Inquérito Civil nº 1.23.000.000382/2020-73, cujo objeto era a Manifestação 20200008091, de 
Adriano Matos Mendes, na qual informa sobre matéria apresentada pelo Jornal Liberal noticiando a paralisação de uma obra pública que se encontra 
atualmente abandonada, no Conjunto Júlia Seffer, em Ananindeua, - CONSTRUÇÃO AO DA PEC MODELO 3000 M2 JULIA SEFFER -, 
SIAFI/SICONV n.o 671809, Termo de Compromisso firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Ananindeua/PA, com início da vigência 
em 06/03/2012 e fim em 30/04/2020, valor do convênio R$ 2.020.000,00; 

d) Considerando que a Caixa Econômica Federal a CAIXA comunicou à Prefeitura Municipal de Ananindeua, em 09/10/2020, que a 
proposta de reprogramação foi aceita. A CAIXA aguarda o resultado do processo licitatório da etapa restante para o prosseguimento da operação"; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/5338
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/92481
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
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e) Considerando que, em 28 de maio de 2021, a PMA informou que sua Secretaria de Saneamento e Infraestrutura já encaminhou à 
Comissão Permanente de Licitação solicitação de abertura de processo licitatório na modalidade Tomada de Preços para conclusão da obra em questão, 
a qual deve ser concluída em 6 (seis) meses após licitada; 

f) Considerando necessidade de acompanhamento da efetiva retomada da execução contratual firmada. 
Resolve instaurar PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, com prazo de tramitação de 1 (um) ano, afim de acompanhar 

retomada da obra Construção da PEC Modelo 3000 m2 Jélia Seffer -, SIAFI/SICONV nº 671809, pelo que: 
Determino: 
1 - Autue-se a portaria de instauração do procedimento de acompanhamento, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação; 
2 - Dê-se conhecimento da instauração deste PA a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF e do art. 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP), 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 2006, do CSMPF e art. 9º da Resolução 
nº 174/2017 do CNMP. 

 
NICOLE CAMPOS COSTA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00040360-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 475, DE 25 DE MAIO DE 2021 
 

Ref.: Inquérito Civil n. MPF/PRPE n. 1.26.000.002726/2010-03 
 

Cuida-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República para  apurar a execução de obra no imóvel situado na Ladeira 
da Misericórdia, n. 97, Alto da Sé, área urbana de preservação rigorosa do polígono de tombamento do Município de Olinda/PE, consistente na construção 
de pavimento, acima da laje de coberta da garagem, sem a autorização dos órgãos competentes. 

O conteúdo deste apuratório e breve resumo das medidas instrutórias se mostram devidamente delineados no despacho n. 10282/2019, 
proferidos nos autos. Confira-se: 

"Cuida-se de inquérito civil instaurado nesta Procuradoria da República com o intuito de apurar a execução de obra em imóvel situado 
na Ladeira da Misericórdia, nº 97, área urbana de preservação rigorosa do polígono de tombamento do Município de Olinda/PE, consistente na construção 
de pavimento acima da laje de coberta da garagem, sem a autorização dos órgãos competentes. 

Para uma adequada compreensão dos fatos postos sob análise, cumpre-nos rememorar que o senhor Ulisses Vasconcelos Nigro de 
Almeida, responsável pelo suprarreferido imóvel, respondeu à ação criminal nº 0018651-94.2004.4.05.8300, na qual restou condenado pela prática do 
delito tipificado no art. 63 da Lei nº 9.605/1998, em virtude de sua conduta criminosa consistente na construção de laje sobre a garagem do imóvel. 

Ocorreu que, naqueles autos criminais, o IPHAN noticiou que em vistoria realizada em 27/7/2007 se constatou a construção de novo 
pavimento, desta feita, acima da laje de coberta da garagem, também sem qualquer autorização das autoridades administrativas (fls. 119/120, do Anexo 
I, Volume I). 

Por essa razão foram extraídas cópias daqueles autos, a fim de que fosse avaliada a possibilidade de instauração de novo processo-
crime, originando-se, daí, os presentes autos. 

(...) 
Da análise dos autos, depreende-se que, após oficiado por este parquet, o Sr. Ulisses Vasconcelos Nigro de Almeida informou que 

em 18/08/2011 deu entrada em processo de legalização do imóvel perante a Secretaria de Transporte, Controle Urbano e Ambiental -S TCUA de 
Olinda/PE, apresentando projeto com duas plantas de modificação do pavimento superior, propondo a demolição do referido pavimento e posterior 
coberta com telha canal ou artesanal (f. 26). 

Em reunião realizada no dia 28/2/2012, a STCUA esclareceu que era necessária a apresentação de plantas que retratassem com 
fidelidade a situação fática do imóvel, assim como a apresentação de planta do pavimento superior. Na mesma ocasião, o arquiteto e urbanista Luiz 
Ricardo Fonseca Marcondes, contratado pelo sr. Ulisses Vasconcelos, informou que estava procedendo ao levantamento físico do imóvel para elaboração 
de novo conjunto de plantas (fls. 45/46). 

Em maio de 2012, a STCUA informou que o levantamento apresentado (processo de licença nº 1480) havia atendido às exigências. 
Entretanto, ainda restava pendente a apresentação do projeto de reforma para a legalização do imóvel (f. 49). 

Posteriormente, em agosto daquele mesmo ano, a STCUA noticiou que havia concluído a análise do jogo de plantas do projeto de 
legalização do imóvel, o qual propõe alterações na planta do imóvel e a adoção de teto jardim sobre o espaço destinado à guarda de veículos, em 
substituição ao pavimento superior construído sem licença. 

Acrescentou, porém, que não foi apresentada a escritura registrada em cartório de imóveis, contendo as áreas do terreno, de construção 
e os cômodos legalmente reconhecidos pela Prefeitura de Olinda, informações essas fundamentais à análise técnica da intervenção arquitetônica no 
imóvel, cujo terreno e planta são atípicos considerando a configuração urbana e histórica do Setor Residencial Rigoroso onde está situado. Indicou, ainda, 
a elaboração de pesquisa histórica para subsidiar o Memorial Técnico e o projeto de intervenção arquitetônica (f. 56). 

Em abril de 2013, a situação ainda permanecia a mesma, ou seja, o processo de regularização do imóvel permanecia parado por 
ausência de registro no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Olinda/PE, de acordo com informações apresentadas durante reunião realizada nesta 
Procuradoria da República (f. 67). 

Instado por este Parquet, o Oficial do Registro Geral de Imóveis de Olinda/PE esclareceu que para a realização do registro do imóvel 
em questão deveria o interessado dirigir-se ao Cartório munido de seu título de propriedade para a devida inscrição nos assentos registrais (f.77). 

O Sr. Ulisses Vasconcelos Nigro de Almeida, por sua vez, em maio de 2014, informou que estava adotando as providências 
necessárias, junto ao cartório, para registrar o imóvel, com a planta de levantamento devidamente confeccionada por arquiteto (f. 89). 

Todavia, em abril do corrente ano, novamente instado por este órgão ministerial (f. 93), o Sr. Ulisses Vasconcelos Nigro de Almeida 
esclareceu que aguardava que o cartório concordasse em efetuar o registro da planta do imóvel (no Cartório somente existe o registro do terreno), sem 
que fosse efetuada a transferência do bem para o seu nome, pois não dispunha de condições financeiras para custear os impostos de transmissão. 

Ao final, registrou que a situação precisa ser resolvida antes que o telhado caia (f. 95/96). 
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Eis o relatório. 
De início, observo que inexiste nos autos notícia acerca de eventual requisição de instauração de inquérito policial, bem como 

informações sobre o encaminhamento de cópia deste inquérito à Coordenação Criminal desta Casa, para adoção das medidas penais cabíveis, após a 
reestruturação interna dos ofícios da PRPE, ocorrida em junho de 2014, o que deve ser prontamente providenciado ante a proximidade da prescrição da 
pretensão punitiva estatal. 

Noutro giro, a partir das diligências empreendidas neste feito, verifica-se que a regularização do imóvel esbarra, agora, em questão 
burocrática consistente no registro do imóvel perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis de Olinda/PE, o que deve ser providenciado pelo 
representado, Ulisses Vasconcelos Nigro de Almeida, que afirma ter recebido a propriedade do imóvel por meio de doação testamentária efetuada por 
Maria Auxiliadora Nigro de Almeida (f.89). 

Em que pese a alegação de insuficiência econômica para arcar com o custo cartorário para registro da transferência da propriedade 
do imóvel, o representado não trouxe aos autos nenhum documento que demonstre sua debilidade financeira. 

Por outro lado, tendo em vista às informações apresentadas pela STCUA à f. 56, mister indagar àquela Secretaria sobre quais os 
desdobramentos possíveis para a regularização do imóvel, especialmente se é possível o prosseguimento do processo de licença mediante a apresentação 
de memorial técnico, baseado em pesquisa histórica, e de projeto de intervenção arquitetônica, ainda que sem a escritura registrada no Cartório de Imóveis, 
dada a alegada impossibilidade financeira do Sr. Ulisses Vasconcelos Nigro de Almeida para a efetivação da transferência do bem. 

Ante o exposto, determino à DICIV:(i) o encaminhamento imediato de cópia integral destes autos à Coordenação Criminal desta 
Casa, para adoção das medidas cabíveis, ressaltando-se a provável proximidade da prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) a expedição de ofício ao 
Sr. Ulisses Vasconcelos Nigro de Almeida, por meio do qual acuse-se o recebimento do expediente protocolado nesta Procuradoria da República em 
16/4/2015 (PR-PE-00017162/2015) e requisite-se o encaminhamento de documento que demonstrem a alegada insuficiência econômica para arcar comas 
despesas cartorárias para a efetivação da transferência da propriedade do imóvel em tela, a fim de viabilizar a regularização do bem, ante as intervenções 
nele empreendidas sem autorização dos órgãos competentes;(iii) tendo em vista as informações que constaram no Ofício nº265/S.T.C.U.A/2012, de 
28/8/2012, a expedição de ofício à Secretaria de Planejamento e Controle Urbano de Olinda/PE, requisitando informações sobre quais os desdobramentos 
possíveis para a regularização do imóvel em tela, especialmente se é viável o prosseguimento do processo de legalização nº 01480/2011 mediante a 
apresentação de memorial técnico, baseado em pesquisa histórica, e de projeto de intervenção arquitetônica, ainda que sem a escritura registrada perante 
o Cartório de Registro de Imóveis, dada a alegada impossibilidade financeira, pelo atual proprietário, para a efetivação da transferência do bem. Foram 
expedidos os ofícios apontados no despacho transcrito acima às fls. 99 e 100. 

Em resposta, a Secretaria Executiva de Controle Urbano da Secretaria de Planejamento e Controle Urbano do Município de Olinda 
manifestou-se no sentido de ser necessária a abertura de processo de usucapião, a fim de que haja o reconhecimento oficial das áreas do terreno e da 
construção, concluindo que somente após esse reconhecimento poderá se proceder à análise técnica do projeto de intervenção arquitetônica apresentado 
pelo Sr.Ulisses (fls. 117/124). 

Em seguida, este órgão ministerial indagou à Secretaria Executiva de Controle Urbano da Secretaria de Planejamento e Controle 
Urbano do Município de Olinda se as informações lançadas na Ficha do Imóvel, constante do acervo da Secretaria da Fazenda e da Administração de 
Olinda, seriam suficientes para viabilizar a continuidade e a conclusão do Processo n. 1480/2011 (licença de legalização), no qual já consta o levantamento 
físico do imóvel, bem como jogo de plantas do projeto para legalização (fl. 139). 

Em atenção àquela indagação, referida Secretaria insistiu na necessidade de apresentação do RGI do terreno do imóvel para viabilizar 
a análise do processo (fl. 146). Diante disso, com vistas à instrução dos autos, este órgão ministerial requisitou informações atualizadas sobre o assunto 
ao representado, Sr. Ulisses Vasconcelos Nigro de Almeida, com vistas a obter esclarecimentos quanto à regularização do registro do imóvel e da obra 
em tela (fl. 167). Em resposta, aquele representado informou, em suma, que a Sra. Vânia Avelar, do IPHAN, teria comparecido no imóvel e na ocasião 
teria esclarecido que não seria necessária a transferência do imóvel para o seu nome junto ao Cartório de Imóveis para que houvesse a regularização, 
quando teria solicitado cópia de um jogo de plantas, fornecendo um registro de atendimento (n. 48/2017) a ser entregue à "SEPLAMA". Acrescentou o 
representado que, ao procurar as Secretarias do Município de Olinda que tratam do assunto, seu processo não teria sido localizado. 

Colacionou, nessa oportunidade, cópia de testamento, por meio do qual recebeu o imóvel, e formulário do registro de atendimento do 
IPHAN (fls. 176/181). Em vista das informações trazidas pelo Sr. Ulisses, foram requisitadas informações ao IPHAN e ao Município de Olinda (fls. 183 
e 184). 

A Secretaria de Meio Ambiente Urbano e Natural de Olinda insistiu na necessidade de abertura de processo de usucapião para fins 
de definição das áreas do terreno e da construção (fls. 185/186), enquanto o IPHAN informou que diante da comprovação da propriedade por meio da 
apresentação do Testamento Público do Cartório Pauliana Porto e considerando, por outro lado, a irregularidade no formato do terreno, que apresenta um 
polígono com muitos recortes, levantando a suspeita de possíveis invasões, a solução indicada para o caso seria o proprietário solicitar o "de acordo" dos 
confrontantes da área, a fim de provar que não existe conflito entre eles, garantindo-se a regularidade do terreno em questão (fls. 189/190). 

Diante da aparente divergência nas informações aprestadas pelo Município de Olinda e pelo IPHAN, este órgão ministerial convidou-
os a participar de reunião nesta Procuradoria da República na presente data, para esclarecimento daquela divergência, mas somente o IPHAN compareceu, 
ratificando, na oportunidade, o posicionamento veiculado por meio do expediente de fls. 189/190. 

Ao reanalisar os autos antes da aludida reunião, este órgão ministerial identificou que já foi proposta pelo Município de Olinda ação 
para demolição da obra em questão (Ação Civil Pública n. 0002025-68.2006.8.17.0990), nela se fazendo referência a providências administrativas 
adotadas pela edilidade em relação ao caso, especificamente Auto de Intimação n. 000430/2005, Auto de Infração n.001552/2005 e Laudo de Vistoria 
Administrativa n. 04/2006 (folhas iniciais do Anexo I).Diante deste cenário, encaminhe- se ofício à Secretaria de Meio Ambiente Urbano e Natural de 
Olinda, para que se manifeste sobre o posicionamento do IPHAN, bem como para que informe se os dados constantes no Auto de Intimação n. 
000430/2005, Auto de Infração n. 001552/2005 e Laudo de Vistoria Administrativa n. 04/2006 são suficientes para suprir as informações que faltam para 
viabilizar a continuidade e a conclusão do Processo n. 180/2011 (reconhecimento oficial das áreas do terreno e da construção). 

Encaminhe-se ofício, ainda, ao Secretário de Assuntos Jurídicos de Olinda, a fim de que informe sobre o andamento da Ação Civil 
Pública n. 0002025-68.2006.8.17.0990. 

Em resposta, datada de 06/12/17, a Secretaria de Meio Ambiente Urbano e Natural de Olinda informou que (fls. 199/205): i) em 
agosto/2011foi aberto o processo administrativo n. 1480/2011 para aprovação do projeto de regularização do imóvel em tela; ii) à época, o então 
responsável técnico, o engenheiro civil Vicente Ronaldo Coelho Correia, apresentou nas plantas de situação e de locação e coberta um terreno constituído 
por quatro segmentos de reta com ângulos não informados, que conformaram a área de 355,58m²; iii) posteriormente, o responsável técnico passou a ser 
o arquiteto Luiz Marcondes, que apresentou plantas com terreno constituído por oito segmentos de reta, com ângulos não informados, que conformaram 
a área de 352,62m²; iv) em despacho proferido em 25/08/2012 foi registrada a impossibilidade de análise técnica do levantamento arquitetônico do 



DMPF-e Nº 152/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 16 de agosto de 2021 Publicação: terça-feira, 17 de agosto de 2021 10 
 

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

 

imóvel, com vistas a orientar a adequação da intervenção promovida à luz dos instrumentos normativos vigentes; v) no processo não havia informações 
apresentadas em escritura emitida pelo Cartório de Imóveis de Olinda, havendo apenas o testamento público, emitido pelo 5º Cartório de Notas de Olinda, 
no qual constava o Sr. Ulisses Vasconcelos Nigro de Almeida como herdeiro; vi) para análise técnica, à luz dos parâmetros urbanísticos estabelecidos 
pelas Leis Municipais 4849/1992 e 013/2002, entre outras, era necessário conhecer as áreas do terreno, além de seus limites e confrontações, e a área de 
construção anterior à intervenção arquitetônica promovida sem licenciamento; vii) o imóvel se situa no Setor Residencial Rigoroso (SRR) do Sítio 
Histórico de Olinda, constituído pelos mais representativos imóveis patrimoniais que remetem aos séculos XVII a XIX, e seu terreno apresenta 
configuração geométrica atípica; viii) o Cartório de Imóveis de Olinda informou não constar registro do imóvel em comento; ix) realizadas pesquisas 
junto ao foral/SEFAD e ao Arquivo Público Municipal, o imóvel em tela não consta no cadastro foreiro ao Município de Olinda, nem foram encontrados 
registros de plantas deste entre os anos de 1923 a 1970 naquele arquivo; x) em resposta ao Ofício3721/2015- MPF/PRPE/MSM foi encaminhado o Ofício 
19/2015/SEPLAC, onde consta que o imóvel foi objeto de obra não licenciada desde 1993, conforme atestam os Autos de Intimação n. 168/1993 e de 
Infração n. 1318, emitidos pela fiscalização municipal, bem como que a obra promovida sem licença e autuada pelo IPHAN correspondeu a um acréscimo 
ao imóvel já existente, ainda que não houvesse registro documental sobre este; xi) diante disso, passou a haver o entendimento da necessidade de abertura 
de processo de usucapião para o reconhecimento oficial da área e limites do terreno e área de construção; xii) face a esse impasse, os autos administrativos 
(Processo 1480/2011) foram encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos para pronunciamento sobre a documentação necessária a embasar a análise 
técnica, bem como enviado ofício ao Cartório de Imóveis solicitando os RGI"s dos imóveis confrontantes. 

Já a Procuradoria Municipal informou, em suma, que: i) os autos da ação civil pública n. 0002025-68.2006.8.17.0990 se encontram 
conclusos ao juízo, após apresentação de réplica pela edilidade; ii) requereu à Secretaria de Controle Urbano de Olinda vistoria in loco e relatório 
atualizado da situação do imóvel (fls. 206/207). 

Diante disso, foi expedido ofício à Procuradoria Municipal requisitando informações atualizadas e complementares sobre o caso, 
especificamente sobre quais medidas pretende adotar com vistas a impulsionar a ação civil pública n. 0002025-68.2006.8.17.0990, cujos autos se 
encontram conclusos para apreciação do Juízo desde 2010 (fls. 208 e 213). [...] 

Como se sabe, a apuração em curso tem por objeto construção irregular realizada por Ulisses Vasconcelos Nigro de Almeida em 
2007, qual seja, um novo pavimento sobre outra construção que já foi objeto de atuação deste órgão ministerial, a saber: uma laje sobre garagem pela 
qual ele foi condenado criminalmente no processo 0018651-94.2004.4.05.8300, ante a prática do delito tipificado no art. 63 da Lei nº 9.605/1998, bem 
como responde à Ação Civil Pública n. 0002025-68.2006.8.17.0990, ajuizada pelo Município de Olinda, na qual se pleiteia a demolição da construção. 

A ação civil pública mencionada, conclusa para apreciação do juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Olinda 
desde 2019, trata de obra intimamente relacionada à que se apura nestes autos, e que com ela estabelece uma relação de dependência, já que a construção 
da laje apurada naqueles autos serve de sustentação para o pavimento que se investiga neste IC, motivo pelo qual não se afigura razoável o ajuizamento 
imediato de nova ação civil pública no momento em que se aguarda julgamento daquela demanda, notadamente porque o representado se mostrou 
cooperativo e buscou regularizar a situação junto à Administração Pública, embora alegue dificuldades em arcar com os custos financeiros da referida 
regularização. 

De seu turno, os novos fatos ora em apuração deram origem à Notícia de Fato n. 1.26.000.001569/2015-15, arquivada em 3 de junho 
de 2015, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. 

No que se refere às investigações no âmbito cível, o Parquet federal provocou a atuação da prefeitura municipal de Olinda, do IPHAN 
e do representado no sentido de buscar a regularização da situação do imóvel objeto deste inquérito civil, tendo, inclusive, agendado reunião com os 
órgãos para buscar uma solução conjunta. 

Apesar de todos os esforços, no entanto, não foi possível encontrar uma solução de curto prazo para os autos, dada a complexidade 
do caso em análise, que esbarrou em uma série de entraves burocráticos relativos ao registro do imóvel e à análise técnica dos projetos de regularização 
apresentado pelo representado. 

O principal entrave burocrático à regularização do imóvel, no momento, conforme informações constantes dos autos, diz respeito à 
ausência de registro do imóvel em cartório, e de registro de plantas no Foral/SEFAD e no Arquivo Municipal  que possam confirmar os limites da 
propriedade, que, ao que tudo indica - em comparação a outros imóveis do Setor Residencial Rigoroso do Sítio Histórico de Olinda - sofreu intervenções 
prévias que modificaram a configuração geométrica de seu terreno. 

O IPHAN, conforme narrado no relatório da primeira parte desta promoção de arquivamento, se manifestou no sentido de que, com 
a comprovação da propriedade por meio da apresentação do Testamento Público do Cartório Pauliana Porto e considerando, por outro lado, a 
irregularidade no formato do terreno, que apresenta um polígono com muitos recortes, levantando a suspeita de possíveis invasões, a solução indicada 
para o caso seria o proprietário solicitar o "de acordo" dos confrontantes da área, a fim de provar que não existe conflito entre eles, garantindo-se a 
regularidade do terreno em questão. 

A Secretaria de Meio Ambiente Urbano e Natural de Olinda, por sua vez, por meio do do Ofício n. 836/2017/GAB-SEMAUN, 
informou ser cabível a abertura de processo de processo de usucapião para o reconhecimento oficial da área e limites do terreno e área de construção e, 
por isso, encaminhou os autos do processo administrativo n. 1480/2011 à Secretaria de Assuntos Jurídicos para pronunciamento sobre a documentação 
necessária a embasar a análise técnica, bem como enviou ofício ao Cartório de Imóveis solicitando os RGIs dos imóveis confrontantes. 

Ante o exposto, é inequívoco que existem medidas a serem adotadas pela Prefeitura de Olinda, pelo IPHAN e pelo representado a 
fim de buscar a regularização do imóvel, mas é certo que a situação não pode ser resolvida a curto prazo. 

Este procedimento extrajudicial, como se vê, já está em andamento há 11 (onze) anos e não se afigura o meio mais adequado para 
buscar a solução deste caso, principalmente quando há  pendência de decisão judicial que pode afetar diretamente a prestação que se busca alcançar. 

Nesse sentido, considerando que a Prefeitura Municipal de Olinda, o IPHAN e o representado não têm se negado a realizar ações 
dentro de suas respectivas esferas de atuação, mas demonstraram até o momento pouca resolutividade nas providências adotadas, justifica-se a instauração 
de Procedimento Administrativo, com o fim específico de acompanhamento, nos termos do art. 8º, II e IV da Resolução CNMP n. 174/2017, sem prejuízo 
da adoção de outras providências que se mostrem necessárias, inclusive judiciais. 

Ante o exposto, promovo o arquivamento do presente Inquérito Civil, ao tempo em que determino a determino a extração de cópia 
integral dos autos e a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, com base no art. 8º, II e IV, da Resolução n. 174/2017 do 
CNMP, com o seguinte objeto:  "acompanhar a tramitação do Processo Administrativo n. 1480/2011 no Município de Olinda/PE e a adoção de medidas 
com vistas à regularização do imóvel localizado na Ladeira da Misericórdia n. 97, pela Prefeitura Municipal de Olinda, o IPHAN e Ulisses Vasconcelos 
Nigro de Almeida.". 
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Comunique-se a presente decisão ao(à) representante, nos termos do art. 17 da Resolução CSMPF n. 87, de 2006, cientificando-o(a), 
inclusive, da previsão inserta no § 3º daquele dispositivo. 

Em seguida, encaminhem-se os autos a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins de revisão, no prazo estipulado no § 2º do art. 
17 da Resolução CSMPF n. 87, de 2006. 

 
MABEL SEIXAS MENGE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00040323-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 689, DE 16 DE AGOSTO DE 2021 

 
 Procedimento Administrativo nº 1.26.000.002343/2018-84. 
 

Cuida-se de procedimento administrativo instaurado com a finalidade de acompanhar a adoção de medidas administrativas, por parte 
do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO/PE), para substituição integral dos empregados contratados sem concurso público, após 18 
de maio de 2001, por empregados concursados. 

Instaurou-se o presente procedimento a partir do arquivamento do IC nº 1.26.000.003018/2010-81 (Documento 2), e após 
sobrestamento dos autos (Documento 6), requisitaram-se informações atualizadas sobre o assunto ao CRO/PE (Documento 8). 

Por meio do Ofício CRO/PE nº 1332/2018, o conselho profissional noticiou a continuidade dos trabalhos conjuntos com empresa de 
consultoria contratada para elaboração de Plano de Cargos e Salários, bem como para revisão das funções e atribuições que deveriam constar no edital 
do novo concurso público, até então sem previsão para realização (Documento 10). 

Novamente instado a se pronunciar, o conselho, por meio do Ofício CRO/PE nº 134/2019 (Documento 13), limitou-se a afirmar que, 
em 2015, havia sido realizado concurso público para preenchimento de cargos, com vigência até março de 2020. Consignou, ademais, que, após maio de 
2001, todos os funcionários que ingressaram na autarquia o fizeram por meio do referido certame, havendo apenas duas funcionárias contratadas por 
prazo determinado, para o cargo de auxiliar administrativo, a fim de atenderem as Delegacias Regionais de Serra Talhada e Petrolina. Além disso, haveria 
5 (cinco) comissionados, ocupantes das funções de gerente, jornalista, contador, chefe do Setor de Fiscalização e assessor da Diretoria/Presidência 
(Documento 14). 

Com base nas observações do TCU no Processo TC nº 016.756/2003-0 (Acórdão nº 341/2004), provocou-se o CRO/PE para que: i) 
informasse a relação dos candidatos inscritos, aprovados e convocados no último certame (Edital nº 001/2015) em relação ao cargo de auxiliar 
administrativo; ii) justificasse a decisão de realizar novo concurso público para auxiliar administrativo apenas quando esgotada a vigência do atual (2020), 
haja vista já terem sido convocados todos os aprovados no último certame para o cargo em tela e, ainda, a necessidade de substituir dois empregados 
contratados, sem concurso público, após maio de 2001; iii) pronunciasse-se sobre a composição atual do CRO/PE, no que se refere à observância aos 
limites estabelecidos pelo art. 37, V, da CR/88 c/c Decreto nº 5.497/2005, bem assim especificasse as atribuições dos cargos de contador e jornalista 
(encaminhando, caso existente, ato normativo que contenha tais atribuições e/ou plano de cargos e salários) (Documento 17). 

Instou-se o ainda Conselho Federal de Odontologia (CFO) sobre a regularidade da composição atual do quadro de pessoal do CRO/PE, 
com relação aos cargos comissionados criados, bem como sobre a existência de algum ato normativo que regulamentasse a nomeação de comissionados 
no âmbito dos Conselhos Regionais de Odontologia, indicando eventuais restrições à criação de cargos comissionados e funções de confiança no plano 
de carreiras desses Conselhos, bem como ao limite de 50% (cinquenta por cento) estabelecido no art. 37, V, da Constituição de 1988 c/c Decreto nº 
5.497/2005 (Documento 18). 

Em 28 de maio de 2019, o CRO/PE encaminhou tabela contendo lista de nomes dos candidatos convocados no último certame em 
relação ao cargo de auxiliar administrativo, bem como prestou os seguintes esclarecimentos: i) a autarquia estava analisando todas as suas necessidades 
para realização de novo concurso público; ii) havia apenas duas funcionárias contratadas por prazo determinado, a fim de atenderem as Delegacias de 
Serra Talhada e Petrolina; iii) a Delegacia de Serra Talhada foi inaugurada apenas em julho/2018, desta forma, a vaga não podia constar no Edital do 
Concurso Público nº 01/2015; iv) a vaga de Petrolina foi oferecida, mas apenas um candidato foi aprovado e habilitado, tendo assumido o cargo e 
solicitado o desligamento; v) a autarquia contava, naquela época, com 32 (trinta e duas) pessoas em seu quadro de pessoal, entre as quais apenas 3 (três) 
ocupavam cargos comissionados, percentual bem abaixo do permitido; vi) naquela data, o conselho dispunha de uma assessora de Comunicação e 
Marketing, conforme o disposto na Portaria CRO/PE nº 08/2019; vii) o conselho não possuía contador contratado, mas empresa prestadora de serviços 
para desempenhar as atividades (Documento 20). 

Por seu turno, o CFO esclareceu que, assim como o conselho federal, os conselhos regionais de odontologia são autônomos, gozando 
de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, com competência para administrar cada qual seus cargos 
comissionados e funções de confiança, não havendo normativas sobre o assunto (Documento 21). 

Expediu-se novo ofício ao CRO/PE, a fim de requisitar que: i) esclarecesse se essa autarquia destinava os cargos em comissão às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento; ii) encaminhasse a lista atualizada do quadro de comissionados desse conselho, com as respectivas datas 
de admissão e descrição da natureza das atribuições de cada cargo; iii) encaminhasse as conclusões produzidas acerca da análise das necessidades do 
conselho para realização de novo concurso público; iv) informasse estimativa para substituição dos dois funcionários contratados sem concurso público; 
v) apontasse as medidas que seriam adotadas para sanar eventuais irregularidades (Documento 25). 

Em resposta, por meio do Ofício CRO-PE nº 700/2019, o conselho informou que: i) a autarquia destinava os cargos em comissão às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento; ii) o quadro de comissionados era integrado por 4 (quatro) funcionários, que exerciam os respectivos 
cargos de Gerente, Assessoria de Comunicação e Marketing, Assessoria da Presidência e Diretoria e Coordenador das Relações Institucionais; iii) estava 
em elaboração um Plano de Cargos e Salários que ajudaria no levantamento das necessidades do órgão para realização da abertura de processo para 
contratação de uma empresa que realizaria novo concurso público; iv) com a finalização do Plano de Cargos e Salários seria definida a realização de 
novo concurso público e, desta forma, não seria mais necessária contratação por prazo determinado; v) não havia irregularidades nos referidos processos. 
Em complemento, anexou cópia eletrônica das portarias de nomeação do quadro atual de comissionados, com a descrição da natureza da atribuição de 
cada cargo (Portaria CRO/PE nº 07/2019, Portaria CRO/PE nº 08/2019, Portaria CRO/PE nº 09/2019 e Portaria CRO/PE nº 29/2019) (Documento 38). 

Diante este cenário, expediu-se a Recomendação nº 18/2019-MPF/PRPE/7º OFÍCIO (Documento 41), para que a Presidência do 
CRO/PE adotasse as seguintes providências: 

"(...) a) proceda à dispensa de todos os empregados contratados sem concurso público, após 18 de maio de 2001, no prazo máximo 
de cento e oitenta dias, com exceção dos ocupantes de cargo em comissão; b) apenas realize a contratação de empregados, para eventual necessidade de 
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substituição dos funcionários irregulares dispensados, mediante prévia aprovação em concurso público; c) caso todos os empregados contratados sem 
concurso público após 2001 já tenham sido desligados, abstenha-se de contratar novos empregados sem a realização de concurso público, nos termos da 
legislação em vigor. (...)" 

Por meio do Ofício CRO-PE nº 44/2020, o referido conselho informou que, na Reunião Plenária ocorrida em 13 de janeiro de 2020, 
a recomendação em questão teria sido acatada de forma unânime. Desse modo, teria sido solicitada abertura de processo visando à contratação de empresa 
para realização do próximo concurso público, com o escopo de concluir todas as etapas dentro do prazo recomendado. Por fim, afirmou possuir apenas 
dois empregados contratados, temporariamente, sem concurso público após 18 de maio de 2001 (Documento 50). 

Após período de sobrestamento (Documento 53), requisitaram-se informações atualizadas sobre o cumprimento da Recomendação 
nº 18/2019-MPF/PRPE/7º OFÍCIO (Documento 57), tendo o conselho profissional afirmado que: i) em 14 de fevereiro de 2020, firmou-se o Contrato nº 
2/2020 com a empresa Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) para planejamento, organização e realização de novo concurso 
público; ii) em razão da pandemia da Covid-19, a realização do certame em questão não poderia ocorrer até julho de 2020; iii) permanecia com duas 
contratações por prazo determinado, sendo uma da Delegacia Regional de Petrolina e outra da Delegacia Regional de Serra Talhada, tendo sido necessária 
a prorrogação excepcional dos respectivos contratos por mais seis meses, apenas para que os serviços não fossem interrompidos. Diante disso, requereu 
a prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento da recomendação ministerial (Documento 60). 

Acatou-se o pleito de dilação para atendimento da recomendação (Documento 61), cujo prazo foi novamente prorrogado em 17 de 
dezembro de 2021 por mais 180 (cento e oitenta) dias, em atenção ao Ofício CRO-PE nº 1176/2020 (Documentos 65 e 66). Findo o novo prazo, 
requisitaram-se informações atualizadas em 18 de junho de 2021 (Documento 71). 

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, por meio do Ofício CRO-PE nº 951/2021, noticiou o encerramento dos 
contratos por prazo determinado existentes nas Delegacias de Serra Talhada e de Petrolina, em 14 de junho de 2021, não havendo mais nenhum 
funcionário com contrato por prazo determinado pelo CRO-PE. Além disso, o novo concurso público promovido pela autarquia, regido pelo Edital nº 
1/2020, já foi homologado e em breve seriam convocados os novos funcionários (Documento 74). 

Com base nessas informações, arquivou-se o Procedimento Administrativo nº 1.26.000.002343/2018-84. 
Entretanto, posterioemnte o CRO/PE retificou as informações anteriormente prestadas ao MPF, aduzindo seguinte (Documento 85 - 

PR-PE-00038244/2021): 
Através do Ofício CRO-PE nº951/2021, foi informado que “confirmado pela administração/gerência que os contratos por prazo 

determinado que existiam junto a Autarquia (auxiliar administrativo da Delegacia de Serra Talhada e Petrolina), encerraram em 14 de junho de 2021, 
não havendo mais nenhum funcionário com contrato por prazo determinado junto ao CRO- PE.” 

De fato, foram encerrados os contratos destes dois funcionários com contrato por prazo determinado e que estavam trabalhando nas 
Delegacias. Segue anexo comprovação do encerramento contratual do Sr. Paulo Henrique Lima Lemos e da Srª Girlayne Vivianny Amaral Lacerda. No 
entanto, a Gerência enviou há pouco ofício nº 01060/2001GER (em anexo) a esta Presidência, retificando a informação de que não há mais nenhum 
funcionário com contrato por prazo determinado junto a Autarquia, visto que, a Srª Jaciara Ferreira de Oliveira encontra-se em licença a maternidade, 
estando previsto seu encerramento contratual para o próximo dia 09/08/2021, quando do encerramento da sua licença maternidade. 

Em tempo, informo ainda que com relação ao Concurso Público do CRO- PE, Edital nº01/2020, foram convocados os funcionários 
abaixo elencados que assumiram os cargos em 01/07/2021 (documentação comprobatória da convocação e início das atividades, em anexo): 

-Delegacia de Serra Talhada- Sr. Ranilson Nery de Souza Soares Sá 
-Delegacia de Petrolina- Sr. Rodrigo Jambeiro Pinto 
Desta forma, foi feita a substituição integral dos empregados contratados sem concurso público, por empregados concursados. 
Frente a tudo acima exposto, requeremos uma última prorrogação, para a finalização do cumprimento da Recomendação Ministerial, 

de apenas alguns dias, até o dia 10/08/2021, quando será enviada a comprovação do desligamento da Srª Jaciara Ferreira de Oliveira que encontra-se em 
licença maternidade (Súmula nº 244 do TST). (destacou-se) 

Considerando a informação remetida pelo CRO/PE de que ainda existia uma empregada contratada sem concurso público, reativou-
se a apuração (Documento 86 - PR-PE-00038723/2021). 

Por fim, em 10 de agosto de 2021, a Presidência do CRO/PE informou que procedeu ao desligamento da última empregada contratada 
sem concurso público, em 9 de agosto de 2021 - Ofício nº 1199/2021, de 10 de agosto de 2021 (PR-PE-00040045/2021 - Documento 90). 

É o que se põe em análise. 
Conforme consignado na Promoção de Arquivamento nº 538/2018, ainda no bojo do IC nº 1.26.000.003018/2010-81, o CRO/PE 

havia ratificado sua intenção de substituir o pessoal contratado sem concurso público após a data limite fixada pelo STF por empregados concursados, 
com previsão de realização de novo certame para tanto. 

O CRO/PE informa, agora, não haver mais nenhum funcionário com contrato por prazo determinado, uma vez que a última 
funcionária contratada sem concurso, teve seu desligamento efetuado em 9 de agosto de 2021. 

Logo, evidencia-se o cumprimento das medidas assinaladas na Recomendação nº 18/2019-MPF/PRPE/7º OFÍCIO. 
Posto isso, com amparo no art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017, decido pelo arquivamento deste feito, com baixa na distribuição 

interna. 
Comunique-se, eletronicamente, a 1ª CCR/MPF do teor desta decisão (art. 12). 

 
CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00040233-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 

 
Notícia de Fato n.º 1.26.000.002395/2021-56. 
 

I - OBJETO DO PROCEDIMENTO 
01. O presente procedimento foi autuado em razão de desmembramento da Notícia de Fato nº 1.26.000.002312/2021-29, instaurada 

com base na documentação remetida pelo Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco - SATENPE, por meio da 
qual noticia suposto fornecimento de máscaras descartáveis falsificadas aos profissionais de saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Recife. 

II - RAZÕES DO ARQUIVAMENTO 
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02.As condutas acima narradas, acaso comprovadas, poderiam caracterizar atos de improbidade administrativa previsto no art. 10 
caput da Lei 8.429/1992, que assim reza: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei (...) 

03. Poderiam caracterizar, também, o crime tipificado no art. 96, II da lei 8.666/93[1], que possui a seguinte redação: 
Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato 

dela decorrente:  
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
04.  Contudo, a representação em questão é bastante genérica, não apontando especificamente os motivos de ter chegado à conclusão 

de que as máscaras fornecidas são falsas. Assim, diante da ausência de elementos mínimos que apontem para essa hipótese de falsidade dos materiais, 
resta inviabilizado o prosseguimento das investigações.  

05. Além disso, a Secretaria de Saúde emitiu a Nota Técnica 027/2020 (PR-PE-00035590/2021, complementar 1.2, p.8-10) atestando 
que as máscaras fornecidas estão de acordo com a Resolução 379/2020 da Anvisa e que, portanto, eram aptas para uso, de forma que não existiria 
irregularidade na compra e no fornecimento desse material. 

06. Ademais, tratando-se de material descartável e que foi fornecido há mais de 1 ano e que necessitaria da realização de uma perícia 
para se comprovar a sua falsidade, resta inviabilizada a investigação das irregularidades suscitadas na representação em razão do decurso do tempo. 

07. Dessa forma, ante a ausência de provas das condutas objeto da representação e a falta de elementos mínimos que configurem justa 
causa para o início das investigações, aliada à impossibilidade de se obter novas provas em razão do decurso do tempo, impõe-se o encerramento 
prematuro do presente feito. 

III - CONCLUSÕES 
08. Diante das razões acima mencionadas, PROMOVO O ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato. 
09. Outrossim, com fulcro no art. 4º e §§ da Resolução nº 174/2017 do CNMP e na Orientação n.º 05 da 5ª CCR, determino a adoção 

sucessiva das seguintes providências: 
9.1) Cientifique-se o representante acerca do presente arquivamento, bem como do prazo de 10 (dez) dias para recurso caso discorde 

das razões que o fundamentaram; 
9.2) Caso haja interposição de recurso, retornem-se os autos conclusos para análise quanto a possível juízo de retratação ou remessa 

à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para exercício da atribuição revisora; 
9.3) Decorrido o prazo do item 9.1 sem a apresentação de recurso, arquive-se os autos no âmbito desta PRPE, com baixa na 

distribuição. 
 

CLAUDIO HENRIQUE CAVALCANTE MACHADO DIAS 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00036313-2021| 
PORTARIA Nº 15, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

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

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, 
da Resolução n. 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com as modificações introduzidas pela Resolução n. 
106, de 06 de abril de 2010 e da Resolução n. 23, de 17de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e: 

CONSIDERANDO a existência do presente Procedimento Preparatório instaurado a partir de relato de suposta ausência de 
publicidade no Programa PECIM MD/MEC, referente à convocação de militares para o Programa das Escolas Cívico-Militares. 

  CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão expirou e que há necessidade de prosseguir na instrução do feito: 
  RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório n. 1.28.000.001573/2020-76 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e 

formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as 
seguintes providências: fica designado(a) o(a) Técnico(a) Administrativo(a) lotado(a) junto a este Gabinete para secretariar o presente inquérito. Após 
os registros de praxe, publique-se no Diário Oficial da União, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 
CLARISIER AZEVEDO CAVALCANTE DE MORAIS 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BAG-RS-00002407-2021| 

PORTARIA Nº 6, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 
 

TUTELA COLETIVA 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CRFB/88; art. 1º da Lei 
Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III, 
da CRFB/88; art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n° 87/2006, do CSMPF); 
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CONSIDERANDO que tramita no âmbito da Justiça Federal, sob os autos de nº 5001198-94.2013.4.04.7109, cumprimento de 
sentença condenatória por ato de improbidade administrativa em desfavor de PIERRE WECCK PRESTES, RENATO BRUM GERVINI, PAULO 
GERVINI JUNIOR, JOSÉ CARLOS PEREIRA DIAS e TURUÇU EMPRESA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - ME, além das sanções dispostas 
no art. 9º, XII, e no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, ao pagamento de multa civil ao valor individual de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como condená-
los, solidariamente, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, que deverão reverter em favor 
da APAE/Bagé, com base no disposto no art. 18 da Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que até a presente data não se tenha logrado obter integralmente o adimplemento da obrigação; 
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências voltadas ao rastreamento patrimonial do executado para fins de 

assegurar a eficácia da condenação e o ressarcimento ao Erário; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR do MPF, com o seguinte objeto: Realizar a investigação 

patrimonial de José Carlos Pereira Dias, Pierre Wecck Prestes, Paulo Gervini Junior e Renato Brum Gervini. com vistas a assegurar a eficácia do 
cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade que tramita sob os autos n. 5001198-94.2013.4.04.7109. 

Como diligência, oficie-se ao 1º Registro de Imóveis de Pelotas, por meio eletrônico, para que sejam remetidas as cópias das certidões 
de matrículas 32.420 e 109.856, as quais não foram juntadas ao Ofício n° 518/2021 desse Cartório, constante do ev. 37. 

 
AMANDA GUALTIERI VARELA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BAG-RS-00002410-2021| 
PORTARIA Nº 7, DE 15 DE AGOSTO DE 2021 

 
TUTELA COLETIVA 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CRFB/88; art. 1º da Lei 
Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III, 
da CRFB/88; art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n° 87/2006, do CSMPF); 

CONSIDERANDO o relato do representante de que os agentes comunitários de saúde na Região das Palmas não estariam realizando 
as visitas de acordo com a previsão legal; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências voltadas ao esclarecimento integral dos fatos; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 6ª CCR do MPF, cujo objeto é "averiguar eventuais irregularidades nas 

visitas dos agentes comunitários de saúde na Região das Palmas, situada na zona rural de Bagé/RS, que afetaria a Comunidade Quilombola existente no 
local". 

Como diligência, oficie-se à Prefeitura de Bagé para que preste informações acerca da atuação dos Agentes Comunitários de Saúde 
na Região da Palmas, notadamente o seguinte: 

1. Quem são os agentes de saúde que atuam na Região das Palmas? 
2. Qual o regime jurídico desses profissionais (concursados ou contratados)? 
3. Quais seriam as atividades as serem executados pelos Agentes de Saúde? 
4. Junte-se as normas regulamentares atinentes ao cargo de Agente de Saúde. 
5. Qual sua jornada de trabalho? 
Com a resposta, venham os autos conclusos para análise e novas deliberações. 

 
AMANDA GUALTIERI VARELA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SCS-RS-00001848-2021| 
PORTARIA Nº 16, DE 12 DE AGOSTO DE 2021 

 
INQUÉRITO CIVIL 1.29.007.000009/2021-10. 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e IX, da Constituição da República), legais (arts. 6º, XX, 7°, I, 8°, I a IX, todos da Lei Complementar n° 75/93) e 
regulamentares (arts. 2º, II, 4º, II, e 5° da Resolução CSMPF n.º 87/2010), e 

Considerando que o presente expediente foi instaurado com a finalidade de acompanhar as medidas adotadas pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a fiscalização da velocidade dos veículos no acesso à localidade de São José da Reserva na BR-
471, em Santa Cruz do Sul/RS, de modo a garantir a segurança dos usuários da via e dos moradores da referida localidade; 

Considerando que, instado por meio de ofício, o DNIT informou, em junho passado, que estaria providenciando o agendamento de 
reunião junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), para tratar do acesso à localidade de São João da Reserva, na BR-471/RS, 
com a presença de representante da unidade do DNIT em São Leopoldo/RS; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio nacional e do patrimônio público e social, 
bem como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da publicidade, competindo-lhe a promoção de medidas visando à proteção dos direitos constitucionais e dos demais 
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interesses difusos e coletivos (art. 5º, inciso II, letra “d”; art. 6º, inciso VII, letras “a”, “b”, “c” e “d”, e inciso XIV, letra “g”, todos da Lei Complementar 
n° 75/93); 

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos 
de sua competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e 
entidades da Administração Pública direta ou indireta, da União, do Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar 
buscas e apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de 
sua atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (arts. 7º, I e 8°, II e VII da Lei Complementar 75/93); 

RESOLVE: 
Determinar a conversão deste procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com a adoção das seguintes providências: 
1. Registro e autuação desta Portaria no Sistema Único do Ministério Público Federal, instaurando o presente expediente como 

Inquérito Civil vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, consignando na respectiva capa o seguinte objeto: 
“Acompanhar as medidas adotadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a fiscalização da velocidade dos veículos 
no acesso à localidade de São José da Reserva, na BR-471 em Santa Cruz do Sul/RS.”; 

2. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente Portaria à 1ª CCR, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º da Resolução 
CSMPF nº 87/2010, mediante cadastro no Sistema Único que possibilite a sua publicação, conforme disposições do art. 4º, inciso VI, da Resolução 
CNMP nº 23/2007 e art. 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3. Afixação desta portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos na recepção da Procuradoria da República no Município 
de Santa Cruz do Sul, em atendimento ao que prevê o art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Como providências investigatórias, determina-se: 
(a) a expedição de ofício à Superintendência Regional do DNIT no RS, com cópia do documento 16, nos seguintes termos: “Na 

oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, no interesse de instruir o inquérito civil em epígrafe, solicito, no prazo de 30 (trinta) dias, que informe 
se foram adotadas providências com vistas à implementação de solução alternativa conjunta junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
(DAER). 

(b) com a resposta, retornem os autos conclusos para análise e nova deliberação. 
 

CARLOS AUGUSTO TONIOLO GOEBEL 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-PEL-RS-00003660-2021| 
PORTARIA Nº 23, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

 
Objeto: CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM 
INQUÉRITO CIVIL. Procedimento Preparatório n.º: 1.29.005.000209/2020-10 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais (artigos 127, caput; e 129, inciso III, da 
Constituição Federal) e legais (artigo 1.º, caput; artigo 5.º, incisos I, II, alínea "d" e III, alínea “d”; artigo 6.º, incisos VII, alínea "b", XIV, alínea "g", XIX 
e XX; artigo 7.º, inciso I; artigo 38, caput e inciso I; da Lei Complementar n.º 75/93), e, 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório n.º 1.29.005.000209/2020-10, o qual 
tem por objeto “Anúncio de venda de lotes no Banhado do Pontal da Barra”; 

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  o  expediente  continuar  em  instrução para a adoção das medidas cabíveis; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL razão  pela  qual  deverá  a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva – SOTC: 
1. registrar e autuar a presente Portaria e registrar, na capa dos autos, como objeto do Inquérito Civil: “Anúncio de venda de lotes no 

Banhado do Pontal da Barra”; e, 
2. comunicar a instauração do presente Inquérito Civil à 4ª CCR, para fins de publicação (artigo 16, § 1.º, inciso I, da Resolução 

CSMPF n.º 87/2006). 
 

MAX DOS PASSOS PALOMBO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00008069-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 9 DE AGOSTO DE 2021 

 
Procedimento Administrativo nº 1.29.002.000280/2020-14 
 

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, a partir do envio de informações 
(PRM-CAX-RS-00005885/2020) relativas aos repasses federais encaminhados aos diversos Municípios inclusos na área de abrangência desta 
Procuradoria, para fins de combate à pandemia causada pelo novo coronavírus, objetivando acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 
públicas empreendidas frente à situação emergencial de saúde pública, notadamente no sentido de evidenciar a satisfatoriedade dos recursos 
encaminhados e a devida utilização para as finalidades especificamente delineadas. 

Como medida inicial, instaurou-se o PA-PPB em epígrafe para apurar a regularidade do emprego das verbas federais no enfrentamento 
da pandemia de Covid-19 e o respectivo cumprimento do dever de transparência dos gastos públicos pelo Município de Farroupilha/RS (PRM-CAX-RS-
00006105/2020; PRM-CAX-RS-00006417/2020). Assim, determinou-se a expedição de ofício ao Município questionando acerca da existência de seção 
específica, em seu sítio eletrônico oficial, com a disponibilização dos dados referentes às verbas públicas recebidas e aos gastos efetuados atrelados ao 
contexto de combate à pandemia, com atualização no prazo legal (PRM-CAX-RS-00006165/2020). 

Em resposta (PRM-CAX-RS-00007535/2020), o Município informou a existência, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal, 
da disponibilização das receitas e despesas juntamente ao portal da transparência. 

Diante da incompletude dos dados disponibilizados no portal da transparência relativamente às receitas e despesas vinculadas ao 
combate da pandemia, por meio da Recomendação nº 39/2020 (PRM-CAX-RS-00007846/2020), recomendou-se ao Município, com vistas a prevenir 
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responsabilidades e evitar eventuais demandas judiciais para responsabilização das autoridades competentes, que disponibilize, no site oficial da 
Prefeitura, seção específica e acessível a partir da página inicial, que viabilize o acesso aos dados relativos às verbas disponibilizadas, às aquisições e às 
contratações decorrentes do enfrentamento da epidemia causada pela COVID-19, atendendo aos requisitos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação) e da Lei nº 13.979/2020, disponibilizando os dados em até 5 dias da realização do ato, com demonstrativos básicos que identifiquem: a) o 
ato que autorizou a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato; b) o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do 
Brasil, o prazo contratual, o valor total, o objeto e o respectivo processo administrativo de contratação ou aquisição; c) a discriminação do bem adquirido 
ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação; d) o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível 
ou bloqueado, caso exista; e, e) as informações sobre eventuais aditivos contratuais. 

Em resposta à Recomendação (PRM-CAX-RS-00008487/2020), o Município informou que disponibilizou no sítio eletrônico da 
Prefeitura Municipal todos os dados relativos ao enfrentamento da pandemia nas conformidades da recomendação. 

Em seguida, constatou-se algumas pendências residuais e fora remetido ofício solicitando o respectivo cumprimento (PRM-CAX-
RS-00003377/2021), que fora prontamente atendido, conforme a municipalidade indicou em resposta (PRM-CAX-RS-00007832/2021). 

Certificou-se o acatamento integral da Recomendação nº 39/2020 (PRM-CAX-RS-00004367/2021) e, após, por meio de acesso ao 
sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, verificou-se o resguardo do interesse público através do cumprimento do dever de transparência na gestão das 
verbas públicas destinadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, motivo pela qual deve-se proceder ao arquivamento do expediente em 
epígrafe. 

Posto isso, 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. Por se tratar de procedimento instaurado de ofício, dispensada a comunicação a possíveis interessados; 
ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 
iii. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a fim de lhes dar conhecimento da presente 

promoção de arquivamento, sem a necessidade de remessa dos autos para homologação do arquivamento. 
 

LUCIANA GUARNIERI 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00025151-2021| 
PORTARIA Nº 13, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

 
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO de Outras 
Atividades não sujeitas a Inquérito Civil. IC n. 1.31.002.000131/2016-11. 
 

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

CONSIDERANDO que conforme estabelece a Convenção Internacional do Trabalho nº 169, os governos devem assumir a 
responsabilidade de desenvolver, com participação dos povos indígenas e das comunidades tribais interessadas, uma ação coordenada e sistemática com 
vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integralidade; 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal defender os direitos e interesses das populações 
indígenas, com fulcro no art. 129, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa dos interesses coletivos, especialmente 
das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso, além de defender judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas. (LC nº 75/93, art. 5º, III, “e” e art. 6º, XI); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, defender os direitos e interesses das 
populações indígenas, assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo, quando necessário, o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 
129, V, da Carta Magna e art. 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público por meio da Resolução nº 174, de julho de 2017 pode instaurar Procedimento 
Administrativo para acompanhar e fiscalizar de forma contínua, políticas públicas ou Instituições e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito 
civil (Resolução 174/2017 art. 8º, II e IV); 

CONSIDERANDO que compete à União, Estados e Municípios assegurar aos povos tribais, de seus respectivos territórios, o acesso 
aos direitos fundamentais que garanta o bem-estar social das comunidades indígenas; 

CONSIDERANDO que a Fundação Nacional do Índio - FUNAI foi incubida de exercer a tutela dos direitos indígenas, bem como 
auxiliar os diversos órgãos e instituições na promoção de políticas públicas que beneficiem os povos indígenas em todo Território Nacional, conforme 
disposto na Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967; 

CONSIDERANDO que para a concretização dos direitos destas minorias, foi emitida a Convenção 169 OIT, a fim de obrigar os 
países a implementar políticas públicas para os povos tribais de seus respectivos territórios, por exemplo, o direito à saúde, a subsistência e à educação 
em conformidade com suas tradições e cultura; 

CONSIDERANDO que conforme estabelece a Convenção Internacional do Trabalho nº 169, os governos devem assumir a 
responsabilidade de desenvolver, com participação dos povos indígenas e das comunidades tribais interessadas, uma ação coordenada e sistemática com 
vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integralidade; 

CONSIDERANDO que a melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos povos interessados, com 
a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Os projetos 
especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a promoverem essa melhoria (art. 7º, Convenção 169 OIT); 
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CONSIDERANDO o teor das informações trazidas no bojo do Inquérito Civil nº 1.31.002.000131.2016-11 que apurava as causas de 
suposto arrendamento da Terra Indígena Sagarana para criação de gado; 

CONSIDERANDO que após diversas diligências foi constatado que a demanda sobre o arrendamento de Terras da TI Sagarana estava 
sendo tratado no IPL 0089/2016, porém existe a necessidade de se acompanhar a demanda dos indígenas referente ao seu etnodesenvolvimento; 

CONSIDERANDO que é imprescindível o acompanhamento desta demanda pelo Ministério Público Federal, tendo em vista que a 
constituição lhe incumbiu à defesa dos direitos dos povos indígenas, tanto judicial quanto extrajudicial; 

RESOLVE, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (ACOMPANHAR 
INSTITUIÇÕES), com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 
87/2010 do CSMPF e da Res. 174/2017 do CNMP, objetivando “acompanhar a atuação da FUNAI e demais órgãos na adoção de medidas para o 
desenvolvimento econômico da comunidade indígena Sagarana, tendo em vista a cessação de arrendamento de suas Terras para criação de gado” 

Para regularização do Procedimento Administrativo, DETERMINO: 
1. Que Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Procedimento Administrativo e, após, o 

encaminhamento para o Setor Extrajudicial para autuação, distribuição e cadastro dos autos com Assuntos/Temas CNMP: 9989 – Direitos Indígenas 
(Garantias Constitucionais/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

2. Para instrução do feito, DETERMINO: 
2.1 Junte-se cópia do Inquérito Civil nº 1.31.002.000131/2016-11. 
3. Após regularização do feito, determino a seguinte diligência: 
3.1 Oficie-se a Funai de Guajará-Mirim para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se possui algum projeto de desenvolvimento 

econômico junto a TI Sagarana, tendo em vista que esta comunidade relatou a grande dificuldade na concretização de um plano para garantir sua 
subsistência. Caso não exista, a elaboração de medidas que auxiliem os indígenas nesta questão torna-se urgente, pois, como é de conhecimento desta 
Coordenação Regional, os indígenas estavam realizando o arrendamento de suas terras a terceiros, com o objetivo de auferir renda para as aldeias e, com 
a cessação desta atividade, este povo passou a ter dificuldades econômicas. Assim, com o intuito de evitar o retorno desta prática pelos indígenas, é 
imprescindível que a FUNAI crie outros mecanismos que ajudem a comunidade a obter renda. 

2.2 Oficie-se a 6ª CCR, solicitando o envio de Nota(s) Técnica(s), estudos ou orientações para atuação quanto à temática do 
arrendamento de Terras Indígenas. 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00025133-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 5 DE AGOSTO DE 2021 

 
IC 1.31.000.000028/2021-58. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar eventuais irregularidades no processo seletivo Edital 002/2020 - Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (PGDRA/UNIR) para ingresso em Mestrado e Doutorado pela UNIR. 

O procedimento foi instaurado com base na Digi-Denúncia 20200208411, cadastrada no sistema Único PR-RO-00041438/2020, que 
traz as seguintes informações: 

Gostaria de fazer uma denúncia ao processo seletivo Edital 002/PGDRA da Fundação Universidade Federal de Rondônia. O referido 
processo seletivo para ingresso no curso de Doutorado não primou pela transparência de seus atos, tendo em vista que não disponibilizou aos candidatos, 
acesso a pontuação de nenhuma das fases do processo seletivo. 

Conforme verifica-se no anexo, o resultado parcial foi apresentado numa simples tabela com os números de inscrição dos aprovados 
em ordem de aprovação. Não houve a disponibilização das notas de nenhum candidato. 

Como vamos ter certeza da reprovação no processo? (http://www.pgdra.unir.br/noticia/exibir/14039). Apresentei recurso dentro do 
prazo específico solicitando acesso as minhas notas, porém, o recurso foi indeferido, assim como os demais recursos impetrados por outros candidatos 
(http://www.pgdra.unir.br/noticia/exibir/14154). 

Esgotado os prazos dos recursos, a comissão responsável pelo processo seletivo publicou o resultado final, também em simples tabela 
somente com os números de inscrição dos candidatos aprovados (http://www.pgdra.unir.br/noticia/exibir/14156). 

Dessa forma, como participante do processo seletivo, me sinto extremamente lesada pois não houve a transparência que se espera de 
um ato de uma instituição pública de ensino. Eu, assim como os demais participantes me preparei, estudei, cumpri horários e prazos estabelecidos, 
portanto não aceitarei o resultado do Edital 002/PGEDRA e solicito investigação e caso necessário o cancelamento do Processo Seletivo. Atenciosamente, 

Despacho 184/2021 (PR-RO-00001784/2021), no qual foram determinadas as seguintes diligências: 
1) Converta-se a presente NF em PP com o mesmo objeto da NF; 
2) Expeça-se ofício à Universidade Federal de Rondônia, acompanhado de cópia deste despacho, da representação e dos documentos 

que instrui, para que apresente explicações pormenorizadas dos fatos, acompanhadas de documentação comprobatória, em especial explicando como os 
participantes do certame poderiam ter acesso às avaliações corrigidas, para interposição de eventuais recursos. 

3) Após, com a resposta, voltem os autos conclusos, com urgência. 
Ofício 77/2021/ASS-Reitoria/REI/UNIR (PR-RO-00011863/2021), por meio do qual a Universidade Federal de Rondônia solicita 

dilação de prazo para apresentação da resposta. 
Despacho concedendo prazo (PR-RO-00011808/2021). 
Respostas apresentadas pelos Protocolos Eletrônicos PR-RO-00014537/2021; PR-RO-00014528/2021; PR-RO-00016532/2021 e 

PR-RO-00021700/2021. 
Despacho 267/2021 (PR-RO-00022337/2021) no qual foram determinadas as seguintes diligências: 
1) A convolação do presente PP em IC, conforme Portaria que segue anexa; 
2) Encaminhe à Universidade Federal de Rondônia, acompanhado de cópia deste despacho, a Recomendação que segue anexa; 
3) Com a resposta, façam-me os autos conclusos com urgência. 
Resposta encaminhada por meio do Protocolo Eletrônico (PRRO-00023553/2021) e seus anexos 31.1 a 31.5; 
Autos conclusos. 
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É o relatório. 
Conforme se infere do despacho inicial, em uma análise preliminar ao Edital 002/PGDRA da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, não foi possível constatar a forma pela qual os candidatos teriam acesso as suas avaliações para formularem os eventuais recursos. Foi expedido 
ofício à Universidade Federal de Rondônia, acompanhado de cópia daquele despacho, da representação e dos documentos que a instrui, para apresentação 
de explicações pormenorizadas dos fatos, acompanhadas de documentação comprobatória, em especial explicando como os participantes do certame 
poderiam ter acesso às avaliações corrigidas, para interposição de eventuais recursos. 

Preliminarmente, a UNIR solicitou dilação de prazo para apresentar as informações requeridas por este Parquet e, por meio do 
Protocolo Eletrônico PR-RO-00014537/2021, encaminhou uma “Declaração” da Comissão de Processo Seletivo (PGDRA), que em nada esclareceu os 
fatos apontados na representação, em especial de que forma os participantes do certame poderiam ter acesso às avaliações corrigidas, para interposição 
de eventuais recursos. 

Posteriormente, a Unir apresentou os seguintes esclarecimentos: 
1- considerando o que foi apresentado anteriormente, há que se destacar que o Edital divulga apenas resultados e não notas porque 

está preconizado no Edital, portanto o PGDRA não descumpriu as regras do referido Edital. 
2- considerando que a denúncia é que não há transparência dos atos, destacam-se que o processo foi transparente porque: 
- todas as regras do Edital foram totalmente e exemplarmente cumpridas pela comissão de seleção; 
- todas as etapas do Edital passaram pelo escrutínio do Colegiado do PGDRA e foram totalmente aprovadas por aquela Instância; 
- todas as inscrições dos aprovados foram acatadas Institucionalmente, incluindo que todos os aprovados já estão matriculados. 
3- A comissão de Processo Seletivo é composta por Docentes do PGDRA de mais alto gabarito científico e acadêmico, portanto fazer 

este tipo de denúncia é no mínimo desrespeitoso com a trajetória científica e acadêmica dos componentes da referida comissão do Processo Seletivo. 
4- todas as etapas do Processo Seletivo foram lavradas atas e que foram reunidas num Processo disponível no SEI sob o número 

23118.002503/2020-50, mesmo que este Processo não seja público, todas as Instâncias 
Institucionais podem ter acesso a completude dos documentos. 
Assim, o PGDRA e a Comissão de Processo Seletivo refutam as denúncias, porque são descabidas e, sobretudo, porque o Processo 

Seletivo tem materialidade comprobatória da lisura do processo seletivo. 
Instada a se manifestar novamente para esclarecer de que forma os candidatos podiam ter acesso as suas avaliações para elaboração 

de eventual recurso, a Unir novamente deixou de responder, no entanto, informou que, para o próximo edital de 2021, a Pró-reitoria de Pesquisa 
(PROPESQ) orientou que a publicação seja feita com a apresentação de resultados numéricos das avaliações na seleção de discente. 

Assim, constatou-se que a questão em relação à não publicação das notas das avaliações, aparentemente, seria corrigida, no entanto, 
nada foi dito a respeito do acesso dos candidatos as suas avalições para elaboração de eventual recurso, o que fere o princípio publicidade. 

Com efeito, em análise ao Edital para seleção de 2021 (Edital 001/2021- Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 
e Meio Ambiente (PGDRA/UNIR) para ingresso em Mestrado e Doutorado pela UNIR), no item referente á interposição de recursos, não havia 
esclarecimentos quanto ao acesso dos candidatos as suas avalições, vejamos: 

(...) 
6. DOS RECURSOS 
6.1. Os prazos para interposição de recursos estão descritos no item 4 (CRONOGRAMA). 
6.2. O recurso deverá ser individual, com a indicação precisa do objeto/esfera em que o (a) candidato (a) se julgar prejudicado (a), e 

devidamente fundamentado, comprovando as alegações, juntando sempre que possível cópia dos comprovantes. 
6.3. O requerimento deverá ser encaminhado exclusivamente para o E-mail: pgdra.processo@unir.br, contendo o número de inscrição 

do (a) candidato (a). 
6.4. Será indeferido o pedido de recurso não fundamentado ou apresentado fora do prazo estipulado no item 4 (CRONOGRAMA) ou 

não subscrito pelo (a) próprio (a) candidato (a). 
6.5. Os recursos serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo e específica para este Edital. 6.5- Os resultados serão divulgados 

no endereço eletrônico < http://www.pgdra.unir.br>. 
6.6. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão dos resultados dos recursos publicados. 6.7. Recursos cujo teor desrespeite 

a UNIR, o PGDRA/UNIR e a Comissão do Processo Seletivo serão preliminarmente indeferidos. 
Assim, não obstante haja no referido Edital previsão de prazo para interposição dos recursos, permanecia a omissão quanto ao acesso 

dos candidatos as suas avalições. 
Nesse sentido, foi encaminhada Recomendação 10/2021 MPF/PR-RO/GABPR1-RLPB (PR-RO-00022338/2021), no seguinte 

sentido: 
1) Faça constar nos próximos Editais para Seleção de Mestrado e Doutorado da Universidade Federal de Rondônia expressamente o 

procedimento para interposição de recursos ao final de cada etapa do processo seletivo, esclarecendo prazos, requisitos, órgãos julgadores e forma de 
ciência e/ou notificação aos recorrentes, devendo as decisões proferidas serem devidamente motivadas e seguidas de ampla divulgação aos interessados; 

2) Dê ampla publicidade a todos os atos administrativos concernentes aos processos de seleção de Mestrado e Doutorado da UNIR, 
motivando todas as decisões e garantindo o direito dos candidatos de peticionarem ao órgão competente para esclarecimento de situações pessoais e de 
terem acesso a todas as informações necessárias ao exercício de seus direitos, em tempo hábil e razoável, desde a publicação do Edital até o esgotamento 
dos prazos para recursos contra a homologação do resultado final. 

Conforme se infere da resposta encaminhada por meio do Protocolo Eletrônico (PRRO-00023553/2021) e seus anexos 31.1 a 31.5, a 
UNIR manifestou acatamento aos itens da referida recomendação. 

Nesse sentido, considerando os esclarecimentos encaminhados, atualmente inexistem motivos para a continuidade de tramitação do 
presente IC, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que, conforme o disposto no art. 19 da Resolução nº 87 do CSMPF, nada impede a reabertura do IC casos 
novos fatos surjam. In verbis: 

Art. 19 - O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo 
máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas. 
(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente IC fora instaurado mediante representação, aplique-se, ao(s) representante(s) e ao(s) representado(s), as 
disposições do art. 17, § 1º, da Resolução CSMPF 87, de 03/08/2006, cientificando a representante, ainda, da previsão do § 3º do supracitado artigo 
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§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 
juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos à 1ª CCR para o necessário reexame, em cumprimento ao disposto nos arts. 
62, inc. IV, da LC 75/93; 9º, §1º, da Lei 7.347/85; e 17, §2º, da Resolução CSMPF 87, de 2006, além do que prescreve a Portaria PGR 653, de 30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/2006. 
Por fim, extraia-se cópia da Recomendação 0/2021 MPF/PR-RO/GABPR1-RLPB (PR-RO-00022338/2021) e da resposta 

encaminhada por meio do Protocolo Eletrônico (PRRO-00023553/2021) e seus anexos 31.1 a 31.5, para inclusão no PA 1.31.000.000774/2019-27, que 
acompanha o fiel cumprimento das Recomendações encaminhadas por este Ofício. 

 
RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00017427-2021| 

PORTARIA Nº 22, DE 12 DE AGOSTO DE 2021 
 

Designa Promotor de Justiça para oficiar, temporariamente, perante a 6ª Zona 
Eleitoral – Mucajaí/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 OFICIO - PGJ Nº 301/2021 - GAB/PGJ (Nº 0380607), 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 do Dr. ULISSES 
MORONI JÚNIOR – Promotor Eleitoral com atuação perante a 6ª Zona Eleitoral – Mucajaí, no período de 30 de agosto a 02 de setembro de 2021, em 
razão de compensação de recesso de final de ano; 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar, em virtude do afastamento do titular, o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Dr. JOAQUIM EDUARDO 

DOS SANTOS para exercer as funções de Promotor Eleitoral perante a 6ª Zona Eleitoral – Mucajaí/RR, no período de no período de 30 de agosto a 02 
de setembro de 2021; 

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 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00017406-2021| 
PORTARIA Nº 48, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 
a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.000866/2020-11, que tem por resumo: “ 

Apurar denúncia de que o Estado de Roraima estaria executando projeto para plantar 10 (dez) hectares de grãos na Terra Indígena Raposa Serra do Sol 
sem a autorização das comunidades indígenas afetadas. ” 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

d) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais 
fundamentais (art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta 
Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

e) CONSIDERANDO ser também função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das 
comunidades indígenas (LC75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

f) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 
informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 
129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000866/2020-11 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente portaria, mantido o resumo atual. 
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DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 
Determino que se oficie ao Conselho Indígena de Roraima, entidade representante, para que, no prazo de 20 (vinte) dias: manifeste-

se sobre os esclarecimentos e documentação prestados pela Secretaria Estadual do Índio (anexo), especialmente quanto às cartas de lideranças e 
comunidades indígenas pleiteando inserção em projetos agropecuários relacionados à SEI. 

A Secretaria anexe ao ofício cópia das seguintes íntegras complementares, todas constantes do documento PR-RR-00013661/2021: 
- Oficio_2163783_DOCs_MPF_7__OFICIO.pdf 
- Esclarecimentos SEI.pdf 
- Anexo_1623194_ANEXO_2___Cartas_de_Anuencia_de_Comunidades_ Indigenas.pdf 
- Anexo_1623190_ANEXO_1___Oficios_e_Solicitacoes_de_Comunidades_ Indigenas.pdf 
-Anexo_1623196_ANEXO_3___RELATORIO_DE_REUNIAO_COM_AS_ COMUNIIDADES.pdf 
Com os registros de praxe, publique-se a presente portaria. 

 
ALISSON MARUGAL 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00035783-2021| 

PORTARIA Nº 405, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único 
do artigo 79 da Lei Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 
001/2017/PGJ/PRE, de 06 de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 2.647 e 2.648, RESOLVE: 

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

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
45ª/São Miguel do Oeste Felipe Bruggemann (13 de agosto) 

 
DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
45ª/São Miguel do Oeste Marcela de Jesus Boldori Fernandes (13 de agosto) 

 
ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SSP-SP-00005675-2021| 

PORTARIA Nº 14, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 
 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ao final assinada, usando das atribuições que lhes são 
conferidas pelo artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal e pelo artigo 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93, regulamentado pela Resolução 
87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e também pela Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e, ainda, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e social, da ordem 
jurídica e dos interesses difusos e coletivos, na forma do disposto nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal, e artigo 5º, incisos I e III, alínea “b”, 
da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal tem legitimidade, portanto, para promover o Inquérito Civil e a Ação Civil 
Pública para a proteção do patrimônio público e social e outros interesses difusos, entre eles, o respeito aos princípios constitucionais que regem a 
administração pública (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e artigo 5º, inciso I, alínea “h”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.015.000376/2020-73 foi instaurado para apurar os fatos a seguir 
detalhados: I) a inscrição e a manutenção, supostamente fraudulenta, de diversos profissionais da área da saúde no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNESNet) até julho de 2020, por MAURÍCIO BRONCA, ex-prefeito de Orindiúva, e CLEBER MARTINS MALHEIRO, secretário de saúde 
durante o mandato de MAURÍCIO, para a obtenção de recursos do Ministério da Saúde, pois tais profissionais não teriam exercido atividades no 
município até aquela data; e II) contratação, por MAURÍCIO BRONCA, ex-prefeito de Orindiúva, da empresa KLEBER MATHEUS SANT´ANNA DE 
OLIVEIRA, pertencente ao empresário KLEBER MATHEUS SANT´ANA DE OLIVEIRA, com a finalidade de aquisição de máscaras descartáveis ao 
município, por preço supostamente superior ao valor de mercado; 

CONSIDERANDO que, até o momento, não foram coligidos elementos suficientes a permitir eventual propositura de ação civil 
pública ou o arquivamento do feito, pois as diligências necessárias à apuração dos fatos acima detalhados ainda estão em andamento; 

RESOLVE: 
(I) Instaurar, nos termos dos arts. 2º, caput, inciso I, e 4º, caput, II, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal e no art. 4º da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, o presente INQUÉRITO CIVIL para apurar eventuais 
irregularidades praticadas por MAURÍCIO BRONCA, ex-prefeito de Orindiúva, acima detalhadas; 

(II) Seja o presente feito convertido em Inquérito Civil; 
(III) Envie-se cópia para publicação desta portaria ao setor competente; 
(IV) Determinar o prazo inicial de um ano, a contar da presente data, para a finalização do presente Inquérito Civil. 

 
ANNA FLÁVIA NÓBREGA CAVALCANTI UGATTI 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00011446-2021| 
PORTARIA Nº 37, DE 9 DE AGOSTO DE 2021 

 
Autos nº 1.34.004.000281/2021-60. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Campinas e Região, no exercício das atribuições e nos termos do art. 129, inciso III, da 

Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 
da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto possível omissão por parte do 
município de Monte Mor na garantia de acolhimento e atendimento na rede pública de saúde mental para paciente que, mesmo já tendo sua medida de 
segurança cessada, permanece em Hospital de Custódia e Tratamento por ausência de serviço residencial terapêutico. 

Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao 
MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) Vinculação do inquérito à PFDC e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 
b.1)(X) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações 

de caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. 
b.2) ( ) Declaro o sigilo, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP. ( ) Geral ( ) Parcial/autos apartados; 
c) Defino a prioridade atual do caso em: (X ) PRIO1, ( ) PRIO2, (  ) PRIO3; 
d) Determino providências: (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, bem como remessa de ofício à Secretaria 

de Saúde de Monte Mor para que se manifeste em 10 dias sobre a denúncia. 
Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 

as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 
preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e registre-se. 

 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00097429-2021| 
PORTARIA Nº 192, DE 16 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 1.34.001.001428/2021-69, instaurado a partir do envio de cópia do Inquérito 
Policial n.º 5000790-23.2021.4.03.6181, destinado a apurar eventuais irregularidades praticadas pelas empresas Neo Consultoria e Administração de 
Benefícios EIRELI – ME, Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. e Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, as quais estariam se 
beneficiando indevidamente de falso enquadramento na condição de ME ou EPP para celebrar contratos decorrentes de licitações; 

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); 

CONSIDERANDO que ainda faltam diligências a serem realizadas, aguardando-se o encerramento das investigações no âmbito do 
Inquérito Policial n.º 5000790-23.2021.4.03.6181; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.001428/2021-69 (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); 
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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-00097432-2021| 
PORTARIA Nº 193, DE 16 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 1.34.001.001429/2021-11, destinado a acompanhar as medidas adotadas pela 
Eletrobrás visando aprimorar o controle dos processos judiciais envolvendo correção monetária de valores recolhidos a título de empréstimo compulsório; 

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); 

CONSIDERANDO que ainda faltam diligências a serem realizadas, aguardando-se, ainda, resposta a ofício expedido à Eletrobrás 
(PR-SP-00095459/2021), por meio do qual foram solicitadas informações atualizadas sobre as medidas implementadas pela empresa; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.001429/2021-11 (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 1ª 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-00097435-2021| 
PORTARIA Nº 194, DE 16 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 1.34.001.001430/2021-38, instaurado para apuração de eventuais atos de 
improbidade administrativa com base em Termo de colaboração nº 22 de Ramilton Lima Machado Junior (ex-executivo da empresa OAS) no âmbito do 
seu Acordo de Colaboração Premiada firmado com Ministério Público Federal, acerca de doações feitas pela OAS ao Partido Social Cristão no ano de 
2013, objeto de apuração do Inquérito Policial n.º 2020.0029912 (numeração no PJe 5000803-22.2021.4.03.6181); 

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); 
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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); 

CONSIDERANDO que ainda faltam diligências a serem realizadas, aguardando-se o encerramento das investigações no âmbito do 
Inquérito Policial n.º 5000803-22.2021.4.03.6181, bem como a apreciação judicial do pedido de compartilhamento de provas do Inquérito Policial n.º 
0010478-02.2018.4.03.6181; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.001430/2021-38 (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 - PRM-MII-SP-00005854-2021| 
DECISÃO Nº 78, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

 
Notícia de Fato n.º 1.34.007.000211/2021-81 

 
Por meio do Ofício Circular n.º 22/2021 a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) informou a 

todos os “Ofícios ligados ao setor de sua competência” (Lei Complementar n.º 75/93, art. 62, inc.I),1 o lançamento, em parceria com o Grupo de Trabalho 
Educação Indígena, da “Ação MPF em defesa da educação indígena: carreira e concurso específico e diferenciados”, que tem como objetivos: 

- Fomentar, entre estados e municípios, a criação de carreira de professor indígena específica e diferenciada, que tome em 
consideração as características das comunidades indígenas locais, inclusive com realização de consulta prévia; 

- Instar a Administração Pública estadual e/ou municipal a realizar concursos específicos e culturalmente diferenciados para 
preenchimento dos cargos de professor indígena da carreira específica.2 

Contudo, não há comunidades indígenas nos Município submetidos à competência3 territorial do 4º Ofício da Procuradoria da 
República no Município de Marília (Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbé, Guarantã, Lins, Pongaí, Promissão e Sabino).4 

Por essa razão, e com fundamento em aplicação analógica do art. 4º, inc. III, da Resolução n.º 174/17 do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP),5 ARQUIVO esta Notícia de Fato. 

Em decorrência, determino à Técnica Camila Lopes Giovanini que: 
a) providencie a publicação desta decisão no portal do MPF (Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do MPF, art. 4º, inc. V,6 

combinado com art. 16, § 1º, inc. I);7 e 
c) registre o arquivamento no Sistema Único, nos termos do art. 5º da Resolução CNMP n.º 174/17.8 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00033190-2021| 
PORTARIA Nº 13, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

 
Determina a conversão do Procedimento Preparatório n. 1.35.000.001244/2020-
91 em Inquérito Civil. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante infrafirmada, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal; no art. 6.º, VII, da Lei Complementar n. 75/93; no art. 25, IV, “a”, da Lei n. 8.625/93; no art. 
2.º da Resolução CSMPF n. 87/2006 e no art. 2.º da Resolução CNMP n. 23/2007, RESOLVE converter o supramencionado procedimento preparatório 
em INQUÉRITO CIVIL, que deverá ter os seguintes elementos de identificação: 
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OBJETO: Apurar ocupação de área destinada a preservação ambiental no Loteamento Beira Mar II, ocorrida durante ação de Usucapião de terreno 
situado na Rua José Carlos de Almeida, esquina com a antiga Rodovia José Sarney, Povoado Robalo, Aracaju-SE (Ref.: Manifestação n. 
20200186485, Protocolo PR-SE-00043492/2020).  
ENVOLVIDOS: Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe (SPU/SE) e Secretaria de Meio Ambiente de Aracaju (SEMA) 
Distribuição: 1.º Ofício – PR/SE GRUPO TEMÁTICO PRINCIPAL: 4.ª CCR/MPF 

 
Cumpridas as providências administrativas de costume, solicite-se à SPU/SE que informe se foi confirmado que o imóvel objeto da 

Matrícula Cartorial n. 80.867/2015 é o que foi usucapido por meio da Ação de Usucapião n. 201310900445. 
 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 
Procuradora Regional da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00033191-2021| 
PORTARIA Nº 16, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

 
Procedimento n° 1.35.000.001218/2020-62 
 

O 1º OFÍCIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE, no exercício 
das atribuições constitucionais e legais, com arrimo no art. 129, III, CR/88 e no art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, e: 

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 
Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993; 
Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Estado 

de Sergipe; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público ¿ CNMP e na Resolução 87, alterada pela Resolução 106 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando a impossibilidade de conclusão do presente procedimento no prazo estabelecido no art. 4º § 1º da Resolução 87 do 

CSMPF e no art. 2º § 6º da Resolução 23 do CNMP. 
Converto o Procedimento preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, na forma estabelecida no art. 4º § 4º da Resolução 87 do 

CSMPF e no art. 2º § 7º da Resolução 23 do CNMP, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s):  
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): APURAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DO PROINFANCIA 
CANCELADAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARIRA, E OBJETO DO 
CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9055/2014. 
POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): PREFEITURA DE CARIRA/SE. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: MPF . 
Designa, para atuarem como secretários do inquérito civil, os seguintes servidores, não sendo necessário a colheita de termo de 

compromisso: Bárbara Priscilla Almeida, Igor José Oliveira Pereira e Josilene de Oliveira. 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do que 

prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, outrossim, 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. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a 

capa da investigação, para que passe a constar o termo -Inquérito Civil-.  
 

EUNICE DANTAS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00033174-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

 
Notícia de Fato n. 1.35.000.000518/2021-13. 
 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir da Manifestação n. 20210030910, de 14.4.2021, apresentada por EDUARDO 
ANTÔNIO SALES AMORIM com o intuito de obter apoio do Ministério Público Federal para que o Departamento de Trânsito de Sergipe (DETRAN/SE) 
suspenda a exigência de exame toxicológico durante a pandemia de Covid-19. 

Em sua narrativa, o interessado menciona que Decreto do Governo Federal determinou que, a partir de abril de 2021, motoristas 
habilitados para as categorias C, D e E estão obrigados a fazer exames toxicológicos a cada dois anos e meio, para renovação da CNH, e, para aqueles 
que já tenham ultrapassado esse período, devem fazê-los em até trinta dias, sob pena de ter que pagar multa no ato da renovação da CNH. Informa que 
tentou contato telefônico com o DETRAN-SE, sem sucesso, tendo conseguido falar apenas com alguém da Ouvidoria Geral, que não tinha nenhuma 
informação a dar ao interessado sobre o tema. Também declara que, por conta da pandemia de Covid-19, motoristas como ele estão passando dificuldades 
financeiras e ainda estão sendo obrigados a desembolsar em torno de R$ 170,00 (cento e setenta reais) por exame. Por fim, indaga como deve proceder 
para que o aludido decreto seja suspenso até que a pandemia seja controlada (f. 2 do download integral das peças informativas). 

Como providência inicial, foi juntada certidão de que as novas exigências quanto ao exame toxicológico, mencionadas pelo 
denunciante, foram introduzidas pela Lei n. 14.071/2020, cuja vigência teve início no dia 12 de abril de 2021 (f. 11). Também foi expedido ofício ao 
DETRAN-SE (f. 13). 

Em sua manifestação (f. 22-23), o DETRAN-SE afirmou que: 
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[…] a sistematização do advento em lei 14.071, regulamentada em DELIBERAÇÃO CONTRAN n. 22 de 27 de abril de 2021, altera 
as resoluções CONTRAN n. 691, de 27/09/2017 e n. 390 de 11/08/2021. Instituir multa automática administrativa (apenas para condutores que possuam 
categoria C, D ou E com Exerce Atividade Remunerada na CNH), por falta de toxicológico válido cadastrado não será objeto de autuação automática no 
momento, motivada por adaptação sistêmica do DETRAN/SE, ressalvada as alterações ulteriores com prévia comunicação pública oficial, contudo as 
autuações fiscais realizadas por agentes de trânsito seguem vigentes consoante tabela em anexo a DELIBERAÇÃO 222, de 27/04/2021. 

Cópia do expediente recebido do DETRAN-SE foi encaminhada ao interessado (f. 27 e 34), que não se manifestou. 
É o que importa relatar. 
Da análise dos autos, verifica-se que não há razões para a continuidade do presente feito. 
A nova exigência relativa à periodicidade da realização do exame toxicológico para condutores que possuem categoria C, D ou E foi 

imposta por lei federal, cuja aplicação não pode ser suspensa por deliberação do DETRAN/SE. Tanto é assim que, conforme dito em sua manifestação, 
a falta de toxicológico válido cadastrado não acarretaria multa automática, de imediato, devido apenas à necessidade de adaptação sistêmica do órgão, e 
que as autuações fiscais realizadas por agentes de trânsito continuariam vigentes. 

Como a suspensão da obrigatoriedade legal de realização do aludido exame pode ser efetuada somente diante de decisão judicial 
proferida nesse sentido, o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública n. 0015259-48.2016.4.01.3803, atualmente em trâmite na Seção 
Judiciária do Estado de Minas Gerais. Da análise da petição inicial da aludida ação (f. 36-97), podemos constatar que o objeto da presente Notícia de 
Fato está contemplado, pois o MPF também pediu: 

[…] 
c) que a União e o DETRAN/MG abstenham-se de exigir exame toxicológico quando da habilitação e/ou renovação da Carteira 

Nacional de Habilitação para os condutores das categorias “C”, “D” e “E”, em todo território nacional; (grifamos) 
[…] 
Assim, considerando que a pretensão do denunciante já é objeto de ação judicial, PROMOVO O ARQUIVAMENTO desta Notícia 

de Fato. 
Cientifique-se o representante, preferencialmente por correio eletrônico, acerca desta decisão de arquivamento, facultando-lhe a 

possibilidade de apresentação de recurso contendo as razões de seu inconformismo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos art. 4.º, § 1º, da Resolução 
CNMP n. 174/2017. 

Decorrido o prazo sem a interposição de recurso, arquivem-se os autos na forma do art. 5.º da Resolução CNMP n. 174/2017. Havendo 
recurso, junte-o os autos para análise de possível reconsideração. Mantida a decisão de arquivamento, remetam-se os autos, no prazo de 03 (três) dias, à 
1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para apreciação, conforme disposto no §3.º do art. 4.º da Resolução CNMP n. 
174/2017. 

 
GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República 
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Procedimento Preparatório n. 1.35.000.001245/2020-35 
 

Trata-se de procedimento instaurado nesta Procuradoria da República para apurar irregularidades praticadas por construtora em 
execução de serviço de terraplanagem em terreno situado na orla da Praia de Atalaia, em Aracaju-SE, conforme a Manifestação n. 20200187195, de 
16.10.2020 (Protocolo PR-SE-00043789/2020), apresentada por Renan Tavares Figueiredo. 

Em sua narrativa, o denunciante informa que uma construtora estava terraplanando um terreno situado na Passarela do Caranguejo, 
na orla da Praia de Atalaia, nesta Capital, desde o dia 5.10.2020, sem o devido isolamento da área; que, por isso, as casas vizinhas estavam sendo cobertas 
de poeira, o que vinha provocando mal estar nas pessoas. Também ressalta que a construtora não apresentou alvará e licenças da obra e, por fim, solicita 
intervenção do Ministério Público Federal no caso (f. 2 do download integral do procedimento). 

De início, foi solicitada manifestação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA (f. 12), da Empresa Municipal de Obras e 
Urbanização - EMURB (f. 16) e da Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe - SPU/SE (f.20). 

Em sua manifestação (f. 26-29), a SPU/SE informou: 
[…] todas as áreas da " Passarela do Caranguejo" e suas imediações são caracterizadas como terrenos de Marinha ou Acrescidos de 

Marinha. Entretanto, por se tratar de obra de responsabilidade de uma construtora, conforme relata a notícia de fato, necessitamos de mais elementos tais 
como: localização exata do terreno com endereço que contenha rua e a numeração dos imóveis das imediações, ponto de referência, a fim de que esta 
Superintendência possa verificar se a área possui cadastro, o tipo de cadastro e sua utilização e se está em nome de terceiros junto aos sistemas da à 
SPU/SE. 

Cópia da manifestação da SPU/SE foi encaminhada ao denunciante, para que informasse a localização exata do terreno objeto da sua 
denúncia (f. 31). 

Em seguida, foi juntada aos autos a resposta da EMURB informando que a obra possuía Autorização de Alvará de Obras Provisório 
n. 04/2020, referente ao Processo n. 52.365/2020, emitida para a construção de edifício vertical multifamiliar (Condomínio Sky Residence) localizado 
na Rua Niceu Dantas, 1171, esquina com Rua Clóvis Rollemberg e Avenida Santos Dumont, bairro Atalaia, Aracaju-SE. Na documentação apresentada, 
foi possível verificar que a proprietária do imóvel é a Construtora Santa Maria Ltda. (f. 36-40). 

Cópia da informação recebida da EMURB foi encaminhada à SPU/SE (f. 43). 
Foi juntada aos autos informação do denunciante sobre a localização da obra denunciada (f. 50-51). 
Também foi recebido expediente da SEMA, que informou ter lavrado o Auto de Infração n. 004/2020, em 18.11.2020, por constatar 

recente movimentação de terra por terraplenagem com material areno-quartzoso de fina granulometria, o que provoca dispersão de partículas na atmosfera 
e, consequentemente, desconforto à vizinhança e aos transeuntes. Ainda, informou que, durante a fiscalização, não foi apresentada ao fiscal da SEMA a 
licença ambiental da obra (f. 54-64). 

Em ato contínuo, foram solicitados esclarecimentos à Construtora Santa Maria Ltda. sobre as irregularidades apontadas pela SEMA 
(f. 67). 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Foi recebido novo expediente da SPU/SE informando que a área em questão é, em sua totalidade, de domínio da União, classificada 
como terreno acrescido de marinha, cadastrada em nome da Construtora Santa Maria Ltda. com o RIP n. 31050002557-20, estando em situação normal 
e em regime de aforamento (f. 81-84). 

Foi recebida manifestação da Construtora Santa Maria, a qual esclareceu que, antes do início efetivo da obra, foi necessário limpar o 
terreno e, com a movimentação de terra, a poeira foi levada pelo vento para a vizinhança; que, para eliminar esse problema, contratou o uso de caminhões-
pipa e instalou muro de zinco, para evitar a dispersão de areia fora dos limites do terreno. Quanto ao processo de licenciamento ambiental, afirmou que 
já havia sido apresentado à SEMA no dia 21.8.2021 (f. 86-88). 

Solicitada manifestação da SEMA acerca dos esclarecimentos prestados pela construtora (f. 138), o órgão ambiental informou que, 
no dia 24.11.2020, lavrou o Auto de Infração n. 007/2020 por ter constatado que a obra denunciada havia sido iniciada sem o devido licenciamento 
ambiental (f. 143-157). 

Em seguida, foi expedido ofício à Construtora Santa Maria solicitando informar as medidas adotadas quanto às irregularidades 
apontadas pela SEMA (f. 160). 

Em 6.8.2021, foi recebida manifestação da construtora, que apresentou a Licença Ambiental Simplificada n. 002/2021 e o Alvará n. 
05/2021, comprobatórios da regularidade da obra (f. 179-192). 

É o que importa relatar. 
Da análise dos autos, verifica-se que não subsistem razões à continuidade do presente procedimento preparatório. 
As irregularidades noticiadas pelo denunciante foram constatadas pelos órgãos licenciadores da obra, mas já foram sanadas pela 

construtora, conforme documentos comprobatórios apresentados. Vale ressaltar que, após o início da atuação do MPF, não foi recebida nenhuma 
reclamação de moradores da localidade a respeito da obra denunciada. 

Pelo exposto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório. 
Dê-se ciência ao denunciante e providencie-se a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, conforme determinado no art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
Em seguida, remetam-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame 

desta promoção, na forma do art. 17, §2º, da Resolução CSMPF n. 87/2006 c/c o art. 10, § 1º, da Resolução CNMP 23/2007. 
 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 
Procuradora Regional da República 
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