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CONSELHO SUPERIOR 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00316723-2021| 
19ª SESSÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DE 2021 

 
Data/Horário : Início: 30/8/2021 (17 horas) 

Fechamento: 6/9/2021 (9 horas) 
Local : Ambiente virtual  

 
PAUTA DESTA SESSÃO 
PROCESSOS INCLUÍDOS NESTA SESSÃO 
1) Processo nº : 1.00.001.000276/2017-89 

Interessado(a) : Procuradoria da República em São Bernardo do Campo/SP  
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

São Bernardo do Campo/SP. Resolução nº 3/2021. Resolução CSMPF nº 104. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho 

2) Processo nº : 1.00.000.025136/2018-12 

Interessado(a) : Secretaria-Geral do Ministério Público Federal 
Assunto : Cotas étnicas para indígenas no concurso para ingresso na carreira.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho 

3) Processo nº : 1.00.001.000129/2020-12 

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

Estadual de Saúde do Estado do Amapá. 
Origem : Amapá 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho 

4) Processo nº : 1.00.001.000165/2020-78 

Interessado(a) : Dr. Rafael Ribeiro Rayol 

https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=82947212&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=91076543&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=105063800&force=true
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=107232893&force=true
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Assunto : a) Afastamento parcial, com exercício de suas funções institucionais mediante 
teletrabalho, para frequentar curso de Mestrado de Direito Constitucional na 
Universidade de Fortaleza, por 24 meses, prorrogáveis caso haja necessidade, a 
partir de 1º de fevereiro de 2021. Ratificar. 
b) Relatório de atividades realizadas no 1º semestre de 2021 no curso 
supracitado. 

Origem : Ceará 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho 

5) Processo nº : 1.00.001.000031/2021-38 

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

Paraíba. Estabelece regras para distribuição dos ofícios especiais e de 
administração Portaria PR-PB nº 180/2021. Portaria PGR/MPF nº 755/2020. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

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

6) Processo nº : 1.00.001.000048/2021-95 

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

Uberlândia/MG. Regras para distribuição dos ofícios especiais e de 
administração. Portaria PRM/UDI nº 01/2021. Portaria PGR/MPF nº 755, de 
18.12.2020. Resolução CSMPF nº104/2010. Perda de objeto. 

Origem : Minas Gerais 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho 

7) Processo nº : 1.00.001.000062/2021-99 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Rio Grande do Sul 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no 

Rio Grande do Sul e PRM's vinculadas. Estabelece regras para distribuição dos 
ofícios especiais e de administração. Portaria PRRS nº 408/2021. Portaria 
PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. 

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

8) Processo nº : 1.00.001.000064/2021-88 

Interessado(a) : Procuradoria da República no Amazonas 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros das Procuradorias da República em 

Tabatinga/AM e em Tefé/AM. Estabelece regras para distribuição dos ofícios 
especiais e de administração. Portarias nºs 13/2021 e 14/2021, respectivamente. 
Portaria PGR/MPF nº 755/2020. Resolução CSMPF nº 104/2010. Perda de 
objeto. 

Origem : Amazonas 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho 

9) Processo nº : 1.00.001.000082/2021-60 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Cachoeiro de Itapemirim/ES 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. Estabelece regras para distribuição dos ofícios 
especiais e de administração. Portaria nº 1/2021. Portaria PGR/MPF nº 
755/2020. Resolução CSMPF nº104/2010. Perda de objeto. 

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

10) Processo nº : 1.00.001.000099/2021-17 

Interessado(a) : Dra. Analícia Ortega Hartz 
Assunto : Afastamento para elaborar dissertação de mestrado do Curso de Pós-Graduação 

Stricto Sensu - Mestrado em Direito, da Universidade Católica de Brasília 
(UCB), em Brasília/DF, no período de 8.9 a 6.10.2021. 

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

11) Processo nº : 1.00.001.000110/2021-49 

Interessado(a) : Procuradora da República em Goiás 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradora da República em 

Goiás e unidades vinculadas. Resolução NCC nº 1/2020. Resolução nº 1/2017. 
Portaria nº 5/2015. Portaria nº 9/2016. Resolução CSMPF nº 104. 

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

12) Processo nº : 1.00.001.000143/2021-99 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Goiás 

https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=107802294&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=107901574&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=107952914&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=107954710&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=108079813&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=108655603&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=109113708&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=110468417&force=true
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Assunto : Indicação de representante do Ministério Público Federal para o Comitê 
Estadual de Goiás do Fórum Nacional da Saúde do CNJ. 
Indicado: Dr. Ailton Benedito de Souza. 

Origem : Goiás 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho 

13) Processo nº : 1.00.001.000164/2021-12 

Interessado(a) : Dra. Analícia Ortega Hartz 
Assunto : Afastamento para elaborar dissertação de Mestrado em Sociologia e 

Antropologia, da Universidade Federal, no Rio de Janeiro (UFRJ), nos períodos 
de 15.10 a 13.11.2021 e 20.1 a 18.2.2022. 

Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Cons. Humberto Jacques de Medeiros 

14) Processo nº : 1.00.001.000175/2021-94 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Pernambuco 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Pernambuco. Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-
GAEGO-MPF/PE. Portaria MPF/PRPE/C. Adm./152/2021. Portaria PGR/MPF 
n° 755/2020. Resolução CSMPF nº 146/2013. Resolução CSMPF nº 104/2010.  

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

15) Processo nº : 1.00.001.000177/2021-83 
Interessado(a) : Dr. João Paulo Lordelo Guimarães Tavares 
Assunto : Afastamento para desenvolvimento de estágio de pesquisa de Pós-Doutorado, na 

qualidade de Academic Visitor, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, no 
período de 1º.10 a 17.12.2021. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Cons. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho 

16) Processo nº : 1.00.001.000178/2021-28 

Interessado(a) : Procuradoria da República em Piracicaba/Americana/SP 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República em 

Piracicaba/Americana/SP. Portarias Conjunta PRM-PIR/SP nº 3 e 4/2021. 
Resolução CSMPF nº 104/2010. 

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

17) Processo nº : 1.00.001.000208/2021-04 

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

participar da Correição Extraordinária na área de segurança pública no 
Ministério Público do Estado de Sergipe, no período de 23 a 26 de agosto de 
2021. 

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

 
Brasília, 1º de setembro de 2021 

 
AUGUSTO ARAS 

Procurador-Geral da República 
 Presidente do Conselho Superior do MPF 

 
1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00315921-2021| 
PORTARIA N° 5, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021 

 
A COORDENADORA DA 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 

exercício das suas atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, da Resolução nº 
102, de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, RESOLVE: 

Art. 1º Alterar a PORTARIA PA/1ªCCR/MPF Nº 19, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 (PGR-00307645/2021), dando nova redação ao 
artigo 1º, que passa a constar com os seguintes termos: "Art. 1º Autuar Procedimento de Acompanhamento para análise do requerimento protocolado 
junto ao Ministério Público Federal (PGR-00304370/2021)." 

 
CELIA REGINA SOUZA DELGADO 

Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=111306410&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=111810199&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=111983887&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=112986518&force=true
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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00316725-2021| 
ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2021 

 
Ao primeiro dia do mês de setembro 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/PR/CAS-5008735-
84.2021.4.04.7005-APN - 
Eletrônico  

Voto: 3914/2021 Origem: JUSTIÇA 
FEDERAL - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL 

 Relator(a): Dr(a) CARLOS FREDERICO SANTOS 
 Ementa: RÉU PRESO. AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO 

INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C 40, INCISO I, DA LEI Nº 
11.343/2006), INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE RÁDIO COMUNICADOR 
(ART. 70 DA LEI Nº 4.117/62), RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP) E ALTERAÇÃO DE 
SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CP). 
MANIFESTAÇÃO DO MPF PELO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES EM RELAÇÃO 
AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. 
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO 
CPP. CRIMES PRATICADOS COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE FACILITAR O 
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. EVIDENTE CONEXÃO (ART. 76, II, 
CPP). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Ação penal na 
qual o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o investigado pela prática dos 
crimes tipificados nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 70 
da Lei nº 4.117/62, na forma do art. 69 do Código Penal. Pugnou ainda pela declinação de 
competência em favor do Juízo Estadual no que se refere aos possíveis crimes de 
receptação e alteração de sinal de identificação de veículo automotor, tipificados nos arts. 
180 e 311 do Código Penal, respectivamente, 2. Consta dos autos que, no dia 2 de julho de 
2021, o veículo conduzido pelo investigado foi abordado por Policiais Militares, que 
constataram o transporte de grande quantidade (801 Kg) de drogas, sendo que, após a 
realização do laudo pericial definitivo, constatou-se que se tratavam da substância 
conhecida popularmente como 'MACONHA'. Constataram ainda no interior do veículo um 
rádio comunicador, instalado e sintonizado na frequência 161,375 MHz. 3. Durante o 
trâmite do inquérito policial, foi verificado que houve adulteração no chassi registrado no 
veículo e que a numeração correta da marcação remetia a um veículo roubado. 4. 
Discordância do Juiz Federal quanto ao declínio ao fundamento de que 1) os crimes, em 
tese, de receptação e de alteração de sinal de identificação de veículo automotor, quando 
praticados finalisticamente para facilitar o crime de tráfico internacional de drogas, ofende 
o interesse da União e atrai, por consequência, a competência deste Juízo Federal; 2) 
existência da conexão prevista no art. 76, II, do CPP, sendo aquele o Juízo competente para 
o exame dos crimes previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal. 5. Remessa dos autos 
à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins do artigo 
28 do Código de Processo Penal, aplicado analogicamente. 6. Evidente conexão entre os 
crimes em apuração. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de 
veículo automotor foram praticados com a finalidade específica de facilitar o crime de 
tráfico internacional de drogas, o que atrai a hipótese de conexão prevista no inciso II do 
art. 76 do CPP. 7. Nessa linha, precedentes da 2ª CCR: JF/PR/GUAI-APN-5000506-
36.2020.4.04.7017, Sessão de Revisão nº 765, em 26/03/2020, unânime; JF/PR/GUAI-
APN-5000506- 36.2020.4.04.7017, Sessão de Revisão nº 765, em 26/03/2020, unânime; 
JF/PR/GUAI-5001861-81.2020.4.04.7017-APN, Sessão de Revisão nº 780, em 
11/09/2020, unânime. 8. Não homologação do declínio de atribuições e devolução dos 
autos ao ofício originário para prosseguimento, facultando-se ao Procurador da República 
oficiante, se for o caso, que, com fundamento em sua independência funcional, requeira a 
designação de outro membro para tanto, nos termos do Enunciado n° 03 do CIMPF. 

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

 
Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino 
No processo de relatoria do Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino participaram da votação o Dr. Carlos Frederico Santos, titular 

do 1º Ofício; e a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício. 
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ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 

002. Expediente: JF-GRU-5007287-
45.2021.4.03.6119-
COMPF - Eletrônico  

Voto: 3939/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- 19ª SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Réu denunciado pela prática 

do crime previsto no art. 304 c/c com o art. 297 do CP. Consta dos autos que, no dia 
18-08-2021, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, o réu fez uso 
de documento público falso, consistente na apresentação da Carteira de Identidade, em 
nome de terceiro, a Policiais Federais, com o fim de não permitir o cumprimento de 
mandado de prisão, em aberto, em seu desfavor. O MPF entendeu ser incabível o 
oferecimento de ANPP, tendo em vista a existência de registros criminais em nome do 
réu; e em razão de ter sido preso, em flagrante delito, em virtude de ser foragido do 
sistema prisional do Mato Grosso e possuir, em seu desfavor, mandado de prisão em 
aberto. A defesa requereu a remessa dos autos ao órgão superior, nos termos do art. 28-
A, §14, do CPP. Os autos foram remetidos à 2ª CCR. De fato, não se mostra cabível o 
oferecimento do ANPP. Isso porque, conforme destacado pelo Procurador da 
República oficiante, o réu tem maus antecedentes. Consta de folha de antecedentes 
juntada nos autos que o réu registra (I) condenação pela prática do crime previsto no 
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP; (II) condenação, com trânsito em julgado em 30-
06-2017, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e no art. 35 da Lei nº 11.343/06, 
e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90; (III) condenação, com trânsito em julgado em 03-
06-2016, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V; (IV) 
condenação, com trânsito em julgado em 14-08-2019, pela prática do crime previsto 
no art. 349-A do CP. Nesse contexto, mostra-se incabível o oferecimento de ANPP, 
nos termos do art. 28-A, §2º, II, do CPP. Prosseguimento da ação penal. Devolução 
dos autos à origem para conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

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

 
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 DA BAHIA 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00063627-2021| 
PORTARIA Nº 3, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 
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 no art. 5º, inciso III, alínea d e 6º, inciso XIV, alínea g da Lei Complementar nº 
75/93; 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002565/2020-32, que trata da apuração de supostas 
irregularidades eventualmente praticadas pelo ISAS-Instituto de Saúde e Ação Social em contratações na área da saúde dos municípios de Santo Antônio 
de Jesus, Lauro de Freitas e Madre de Deus, algumas relacionadas ao enfrentamento da covid-19, mediante processos licitatórios irregulares, conforme 
idea nº 003.9.198791/2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender apurações pormenorizadas acerca dos fatos narrados no presente expediente; 
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 

ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, determinando desde já: a) registre-se o presente como Inquérito Civil, com o 
seguinte assunto: 

a) registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 
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“Apura supostas irregularidades eventualmente praticadas pelo ISAS-Instituto de Saúde e Ação Social em contratações na área da 
saúde dos municípios de Santo Antônio de Jesus, Lauro de Freitas e Madre de Deus, algumas relacionadas ao enfrentamento da covid-19, mediante 
processos licitatórios irregulares, conforme idea nº 003.9.198791/2020.” 

b) Cientifique-se à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, 
remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, cópia da presente. 

c) Cumpram-se as diligências veiculadas no despacho anexo. 
 

FERNANDO TULIO DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00063586-2021| 
PORTARIA Nº 12, DE 25 DE AGOSTO DE 2021 

 
"Instaura Inquérito Civil visando apurar possíveis irregularidades ambientais na 
construção de estabelecimento comercial sob a responsabilidade do Sr. ROQUE 
RAIMUNDO NASCIMENTO LIMA FILHO, localizado na Avenida Taquary, 
Lote 03, Quadra 11, Distrito de Guaibim, Valença/BA. Notícia de Fato nº. 
1.14.000.000941/2021-35. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, e, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal 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, inciso III, da Constituição Federal), bem 
como zelar pela defesa do meio ambiente (art. 5º, do inciso III, alínea "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, "Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"; 

CONSIDERANDO Notícia de Fato remetida a este Parquet, para apurar possíveis irregularidades ambientais na construção de 
estabelecimento comercial sob a responsabilidade do Sr. ROQUE RAIMUNDO NASCIMENTO LIMA FILHO, localizado na Avenida Taquary, Lote 
03, Quadra 11, Distrito de Guaibim, Valença/BA, em Área de Preservação Ambiental (APA); 

CONSIDERANDO os elementos constantes nos presentes autos, bem como a necessidade de apuração dos fatos, nos termos da 
legislação que regulamenta a atividade deste Órgão Ministerial, 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.14.000.000941/2021-35 em Inquérito Civil - IC, conforme a Resolução n° 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), objetivando apurar supostas irregularidades ambientais na construção de 
estabelecimento comercial sob a responsabilidade do Sr. ROQUE RAIMUNDO NASCIMENTO LIMA FILHO, localizado na Avenida Taquary, Lote 
03, Quadra 11, Distrito de Guaibim, Valença/BA. 

Ante o exposto, determino que registre-se e proceda-se às demais formalidades de estilo. 
 

VANESSA GOMES PREVITERA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00005805-2021| 
PORTARIA Nº 14, DE 2º DE SETEMBRO DE 2021 

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

127 e 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
d) o trâmite do Procedimento Preparatório nº 1.15.003.000239/2020-23, o qual passará a ter os seguintes dados: 
Objeto: Procedimento originado a partir do Ofício Circular nº 01/2020 do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Serra da Ibiapaba (CONAPASI), para para apurar suposta situação de descontrole da atividade de mineração nos municípios de Granja e Viçosa do 
Ceará/CE. 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de delimitar, em toda sua extensão, os fatos narrados, devendo ser cumprida(s) a(s) 

diligência(s) especificada(s) no Despacho anterior. 
 

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00005804-2021| 
PORTARIA Nº 15, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 

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

127 e 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
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d) o trâmite da Notícia de Fato nº 1.15.003.000271/2020-17, a qual passará a ter os seguintes dados: 
Objeto: Apurar supostas irregularidades praticadas pelo município de Sobral/CE, consistentes na retenção indevida de recursos do 

SUS que caberiam à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, relativos à Gestação de Alto Risco (GAR) e ao incentivo UTI Neonatal Tipo II e UTI Adulto 
Tipo II. 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de delimitar, em toda sua extensão, os fatos narrados, devendo ser cumprida a diligência 

especificada no Despacho anterior. 
 

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-SOB-CE-00005806-2021| 
PORTARIA Nº 16, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 

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

127 e 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando a incumbência prevista no art. 6º, “a”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
d) o trâmite da Notícia de Fato nº 1.15.003.000204/2020-94, a qual passará a ter os seguintes dados: 
Objeto: Procedimento originado a partir do Ofício nº 29/2020 do Hospital do Coração de Sobral/CE, noticiando que, apesar da 

apresentação da documentação exigida no Chamamento Público nº 03/2019, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará não credenciou a unidade para a 
prestação de serviços de saúde na especialidade de cardiologia. 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de delimitar, em toda sua extensão, os fatos narrados, devendo ser cumprida a diligência 

especificada no Despacho anterior. 
 

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00039437-2021| 
PORTARIA Nº 132, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 

 
O PROCURADOR DA REPÚBLICA TITULAR DO 1º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO 

CEARÁ, no cumprimento das incumbências constitucionais (art. 127, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/1988) e legais 
(art. 1º e art. 2º, ambos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 – LC n.º 75/1993), e no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129, 
III, da CRFB/1988, e pelos art. 6º, VII, "c", art. 7º, I, e art. 38, I, da LC n.º 75/1993, art. 8º, § 1º, da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei n.º 7.347/85); 
e pelas Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (Res. CNMP n.º 23/2007), e Resolução n.º 87, de 6 
de abril de 2010 (publicação consolidada), do Conselho Superior do Ministério Público Federal (Res. CSMPF n.º 87/2010). 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme disposto no art. 127, da 
CRFB/1988, e no art. 1º, da LC n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais 
indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, relativas à administração 
pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, é função institucional do Ministério Público Federal (art. 5º, I, "h", da LC n.º 
75/1993); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal 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 (art. 5º, V, "b", da LC n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do 
patrimônio público, na forma do art. 6º, VII, "b", e art. 38, I, ambos da LC n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover as ações necessárias à probidade administrativa, na forma 
do art. 6º, XIV, "f", da LC n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Res. CNMP n.º 23/2007 e da Res. CSMPF n.º 
87/2010; 

CONSIDERANDO os elementos acostados ao Procedimento Preparatório n.º 1.15.000.002275/2020-51, instaurado a partir do 
recebimento de denúncia encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Ceará para apurar supostas irregularidades no procedimento de sorteio de 
unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida para o Empreendimento Alto da Paz, no bairro Vicente Pizón, em Fortaleza com a 
participação do Vereador John Santos Monteiro que possivelmente teria atuado para beneficiar irregularmente conhecidos e apoiadores. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano. 
Autue-se esta Portaria e converta-se o Procedimento Preparatório n.º 1.15.000.002275/2020-51 que originou a instauração deste 

Inquérito Civil. 
Como diligência investigatória inicial, aguarde-se resposta do Ofício n.º 3311/2021-MPF/PR-CE/GABRMM (PR-CE-

00033127/2021) e do Ofício n.º 3487/2021-MPF/PR-CE/GABRMM (PR-CE-00034940/2021). 
Publique-se no Diário Oficial, nos termos do art. 4º, VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, e dos art. 5º, VI, e art. 16, § 1º, I, ambos 

da Resolução CSMPF n.º 87/2010. 
Dispensada a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – Combate à corrupção, conforme 

o Ofício-circular n.º 22/2018/5ª CCR/MPF (PGR-00679863/2018). 
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Solicito que seja observado o disposto no art. 6º, § 10, da Resolução CNMP n.º 23/2007, e no art. 9º, § 9º, da Resolução CSMPF n.º 
87/2010, fazendo constar cópia desta Portaria de Instauração em todos os ofícios requisitórios de informações destinadas à instrução do presente Inquérito 
Civil. 

 
RICARDO MAGALHÃES DE MENDONÇA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-SAM-ES-00002858-2021| 

PORTARIA Nº 4, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 
 

Instaura inquérito civil para "Apurar denúncia de inobservância à Recomendação 
Circular nº 08/2015, expedida pelo Ministério Público Federal nos autos do 
inquérito civil nº 1.17.003.000227/2012-14 pelo município de Conceição da 
Barra/ES." - (1ª CCR). 
 

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

1 - A notícia de fato 1.17.003.000139/2020-22 foi instaurada a partir de relatório elaborado pela Comissão para Avaliação do 
Funcionamento do Hospital Maternidade de Conceição da Barra no período de março a setembro de 2020, enquanto durou a gestão do Prefeito Interino 
do Município; 

2 - Extrai-se do relatório que, no período de apuração, teriam sido realizados partos no Hospital Municipal de Conceição da Barra – 
sem vinculação aos hospitais de referência da Rede Cegonha – assim como teria havido elevado número de cesáreas e cesáreas concomitantes com 
laqueaduras sem registro de que esses procedimentos observaram a Recomendação Circular nº 08/2015, expedida pelo Ministério Público Federal nos 
autos do inquérito civil nº 1.17.003.000227/2012-14, e a Portaria nº 48/1999; 

3 - Constatou-se, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde, sem a conclusão do processo seletivo em questão, realizou pagamentos, 
via indenização, de serviços prestados por empresas especializadas em serviços médicos em valor supostamente superior ao que seria pago pelo Município 
tendo como referência a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do 
SUS – SIGTAP e que as notas fiscais apresentadas pelas prestadoras de serviço não teriam discriminado o serviço médico prestado; 

4 - Por fim, consta no relatório que teriam sido abertos os processos administrativos nº 3058/2020, 3057/2020 e 4493/2020 com a 
finalidade de adquirir materiais para o funcionamento do Hospital Municipal de Conceição da Barra como maternidade, o que revela o dispêndio de 
recursos públicos vinculados à utilização do hospital em desconformidade com o seu uso normal; 

5 - Em razão disso, foi solicitado à Secretaria de Saúde de Conceição da Barra (Ofício nº47/2021- documento 22) que: 
(a) explicitasse as dotações orçamentárias de cada contrato identificado como irregular no relatório; 
(b) encaminhasse todo e qualquer documento referente a tais procedimentos, inclusive cópia das notas fiscais, bem como as seguintes 

informações, referentes ao período compreendido entre os anos de 2017 e 2020: 
I) o número total de partos realizados ano a ano, especificando quantos partos foram normais e quantos foram cesáreas, por ano; 
II) nos partos em houve a realização concomitante da laqueadura, o motivo da realização do procedimento em desacordo com as 

normas do Sistema de Saúde, encaminhado cópia do laudo médico que justificou o procedimento; 
III) se foi mantido o estabelecimento de metas e avaliações, no mínimo semestrais, de redução das taxas de cesáreas no município, 

tendo como referência o desempenho dos últimos 12 meses anteriores, encaminhando a última avaliação e as metas estabelecidas para o ano de 2021. 
6 - A representação também trata sobre o funcionamento do Hospital Municipal de Conceição da Barra como maternidade, razão pela 

qual se oficiou ao Diretor solicitando informações (Oficio nº61/2021 - documento 27); 
7 - O município apresentou resposta no Documento 33, apenas justificando o funcionamento do hospital como maternidade, em 

resposta ao ofício nº61/2021 (documento 27), porém sem encaminhar qualquer informação/documentação solicitada no Ofício nº47/2021 (documento 
22); 

8 - Incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

9 - É dever do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, consoante o artigo 129, III, da Constituição da República e artigo 1º, I, da Lei nº 7.347/85; 

10 - Incumbe ao Ministério Público da União sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais requisitar diligências 
investigatórias, podendo acompanhá-los e apresentar provas, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua competência, 
requisitar informações, exames, perícias e documentos e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n° 
75/1993, artigos 7°, II e 8°, II, IV, VII); 

RESOLVE nos termos do artigo 2º, § 7º da RESOLUÇÃO Nº 23, de 4 de 17 setembro de 2007, CONVERTER o presente 
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, com o escopo de apurar os fatos acima descritos, determinando o registro e autuação, pela ementa e Grupo 
Temático em epígrafe. 

DETERMINO ainda: 
A - a inclusão no Sistema Único, se já não constar, dos seguintes interessados/partes: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra/ES 

e Hospital Municipal de Conceição da Barra; 
B - considerando que já houve resposta ao Ofício nº61/2021, torno sem efeito a reiteração do Documento 43; 
C - a reiteração do ofício 47/2021 (Documento 22), dada a resposta insuficiente; 
D - o desentranhamento do Documento 35, por dizer respeito a estes autos, e sua juntada aos autos nº 1.17.003.000004/2021. 
Designo para secretariar o presente procedimento a servidora Lidiane Loureiro Altoé, sem prejuízo de outro servidor em substituição. 
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Ao Setor Jurídico para atuação, registro, controle de vencimento, remessa de cópia para publicação e demais providências de praxe, 
observada especialmente a Resolução CSMPF nº 87, de 6/04/2010 (consolidada) e as orientações da correspondente Câmara de Coordenação e Revisão 
ou Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

 
CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00035243-2021| 

PORTARIA Nº 70, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 
 

 Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001051/2021-00 
 

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

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

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001051/2021-00 foi instaurado a partir representação que noticia 
suposta irregularidade na acumulação, por Francione Cardoso, dos cargos de Conselheiro do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região - 
Goiás e Tocantins e de Presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física de Goiás; 

CONSIDERANDO que a participação de dirigentes ou representantes de sindicatos nas atividades próprias dos conselhos 
profissionais afronta os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, diante do antagonismo de propósitos das respectivas atribuições, 
haja vista que aos conselhos incumbe a fiscalização do exercício profissional e a defesa do interesse público, ao passo que ao sindicato incumbe a defesa 
dos interesses individuais ou coletivos da categoria dos profissionais de educação física; 

CONSIDERANDO que o Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – Goiás e Tocantins, por intermédio do Ofício nº 
058/2021 – Presidência, informou que Francione Cardoso, apesar de estar licenciado das atividades de membro conselheiro e membro integrante da 
comissão de ética profissional da referida autarquia, “(...) pode a qualquer momento retornar aos quadros do conselho, mediante solicitação do próprio 
conselheiro (...)". – Documento 12, página 1; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001051/2021-00 em inquérito civil, nos termos do art. 2º, §7º, da 
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 4º, §4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

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

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

do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e no art. 4º, inciso VI, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
dispensada a comunicação prevista no art. 6º da Resolução no 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ante o teor do Ofício Circular 
nº 31/2018/1ªCCR/MPF; 

c) a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – Goiás e Tocantins, nos termos do 
art.  6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, para que, em até 10 (dez) dias úteis, o referido conselho profissional: c.1) afaste definitivamente os 
conselheiros, diretores ou membros de comissões do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – Goiás e Tocantins que também exerçam 
função ou cargo no Sindicato dos Profissionais de Educação Física de Goiás, ou em outra entidade civil que defenda interesses particulares, individuais 
ou coletivos, da categoria de profissionais de educação física; c.2) obste que, na composição da diretoria, do conselho, de comissões ou de órgão 
deliberativo do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – Goiás e Tocantins, haja profissionais que exerçam função ou cargo no Sindicato 
dos Profissionais de Educação Física de Goiás ou em outra entidade civil que defenda interesses particulares, individuais ou coletivos, da categoria de 
profissionais de educação física. 

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

VIVIANE VIEIRA DE ARAÚJO 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00027139-2021| 
PORTARIA Nº 36, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 
CONSIDERANDO os elementos de informação integrantes do expediente autuado sob o n. 1.21.000.000471/2021-75 (objeto: 

"Apurar as providências adotadas pela Superintendência do INCRA/MS em relação a possíveis irregularidades ocupacionais nos lotes n. 3, 19, 27, 31, 
37 e 47 do Projeto de Assentamento Matão, em Bandeirantes/MS."), que podem determinar a tutela de direitos ou interesses a cargo do Ministério Público 
Federal nos termos da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO o cabimento da instauração de inquérito civil para apurar os fatos em questão (artigo 129, incisos III e VI, da 
Constituição da República; Lei Complementar n. 75/1993; Lei n. 7.347/1985); 

CONSIDERANDO a Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta os 
artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/1993 e os artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei n. 8.625/1993, disciplinando, no 
âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação de inquérito civil; 
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CONSIDERANDO a Resolução n. 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regulamenta, 
no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação de inquérito civil (artigo 6°, inciso VII, da Lei Complementar n. 75/1993 e artigo 8°, 
parágrafo 1°, da Lei n. 7.347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, parágrafos 6º e 7º, da mencionada Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, e não sendo o caso de arquivamento do procedimento, notadamente em razão da ausência de apresentação de respostas, por parte do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, às requisições ministeriais que lhe foram encaminhadas; 

INSTAURA, a partir do Procedimento Preparatório n. 1.21.000.000471/2021-75, INQUÉRITO CIVIL na seguinte conformidade: 
Área de Atuação: Cível - Tutela Coletiva. 
Grupo Temático: 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral. 
Assunto CNMP/Tema: 11873 - Política Fundiária e da Reforma Agrária. 
Município: Bandeirantes - MS. 
Objeto: Apurar as providências adotadas pela Superintendência do INCRA/MS em relação a possíveis irregularidades ocupacionais 

nos lotes n. 3, 19, 27, 31, 37 e 47 do Projeto de Assentamento Matão, em Bandeirantes/MS. 
Grau de sigilo: Normal 
Providência em prosseguimento: 
1. Reitere-se o Ofício n. 70/2021/MPF/PR/MS/1ºOFÍCIO (PR-MS-00010607/2021), já reiterado uma vez pelo Ofício n. 

111/2021/MPF/PR/MS/1ºOFÍCIO (PR-MS-00016714/2021). Prazo para resposta: 15 (quinze) dias úteis, prorrogável mediante solicitação justificada 
(art. 8º, § 5º, LC n. 75/1993). 

Publique-se (art. 7º, § 2º, I e II, Res. 23/2007-CNMP; art. 16, § 1º, I, Res. 87/2006-CSMPF). 
 

ANALÍCIA ORTEGA HARTZ 
Procuradora da República 

Em Substituição no 1º Ofício PR/MS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00027140-2021| 
PORTARIA Nº 37, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 
CONSIDERANDO os elementos de informação integrantes do expediente autuado sob o n. 1.21.000.002237/2020-00 (objeto: 

"Apurar a falta de constituição e regulamentação de Comissão de Ética Médica no âmbito do Serviço de Perícia Médica Federal, conforme previsto na 
Resolução CFM nº 2.152/2016."), que podem determinar a tutela de direitos ou interesses a cargo do Ministério Público Federal nos termos da Lei 
Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO o cabimento da instauração de inquérito civil para apurar o fato em questão (artigo 129, incisos III e VI, da 
Constituição da República; Lei Complementar n. 75/1993; Lei n. 7.347/1985); 

CONSIDERANDO a Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta os 
artigos 6º, inciso VII, e 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/1993 e os artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei n. 8.625/1993, disciplinando, no 
âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação de inquérito civil; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regulamenta, 
no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação de inquérito civil (artigo 6°, inciso VII, da Lei Complementar n. 75/1993 e artigo 8°, 
parágrafo 1°, da Lei n. 7.347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, parágrafos 6º e 7º, da mencionada Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do 
Ministério Público, e não sendo o caso de arquivamento do procedimento, notadamente em razão da ausência de apresentação de resposta por parte da 
Subsecretaria de Perícia Médica Federal, sobre informações da edição de ato normativo que estabeleça a criação das Comissões de Ética descentralizadas 
nas diversas Unidades vinculadas; 

INSTAURA, a partir do Procedimento Preparatório n. 1.21.000.002237/2020-00, INQUÉRITO CIVIL na seguinte conformidade: 
Área de Atuação: Cível - Tutela Coletiva. 
Grupo Temático: 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral. 
Assunto CNMP/Tema: 10868 - Criação / Extinção / Reestruturação de Órgãos ou Cargos Públicos. 
Município: Campo Grande- MS. 
Objeto: Apurar a falta de constituição e regulamentação de Comissão de Ética Médica no âmbito do Serviço de Perícia Médica 

Federal, conforme previsto na Resolução CFM nº 2.152/2016. 
Grau de sigilo: Normal 
Providência em prosseguimento: 
1. Aguarde-se o decurso do prazo do Ofício n. 175/2021/MPF/PR/MS/1ºOFÍCIO (doc. 30 - PR-MS-00025650/2021). Após, com ou 

sem resposta, voltem os autos conclusos para análise. 
Publique-se (art. 7º, § 2º, I e II, Res. 23/2007-CNMP; art. 16, § 1º, I, Res. 87/2006-CSMPF). 
 

ANALÍCIA ORTEGA HARTZ 
Procuradora da República 

Em Substituição no 1º Ofício PR/MS 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-SJR-MG-00003669-2021| 

PORTARIA Nº 23, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 
 

Procedimento preparatório nº 1.22.014.000015/2021-39. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129, III da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, e art. 7º, I e 38, I, da Lei complementar nº 75/1993; 
c) considerando a previsão do art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; 
d) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
e) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como 

na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público; 
f) considerando a necessidade de apurar possível irregularidade na restrição imposta pela Paróquia de Santo Antônio, em 

Tiradentes/MG, ligada à Diocese de São João del-Rei, à apresentação da "Congada de Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia" nos templos 
religiosos na cidade; 

RESOLVE, converter o presente procedimento preparatório em inquérito civil. 
Ficam designados, para secretariar neste feito (art.5º, V, da Resolução CSMPF nº 87/06), os servidores da equipe técnica desta 

unidade, a quem determino providenciar o registro e a autuação desta portaria, bem como realizar a solicitação de publicação no portal do Ministério 
Público Federal, no prazo de até 10 dias. Determino ainda o cumprimento da seguinte diligência: 

1) seja agendada reunião com CLAUDINEI MATIAS DO NASCIMENTO (Mestre Prego), representantes da Diocese de São João 
Del-Rei, do IPHAN e do Conselho Municipal de Patrimônio e Políticas Culturais. 

Após a reunião, tornem os autos conclusos 
 

LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00033957-2021| 
PORTARIA Nº 80, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 

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

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público que 
disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, 
aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil, conforme dispõe o artigo 9º da Resolução nº174/2017 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO as atribuições do 3º Ofício Cível sobre os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, 
comunidades tradicionais, minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO os fatos constantes no Inquérito Civil nº 1.23.000.000763/2016-76, resolve instaurar Procedimento 
Administrativo de Acompanhamento (Políticas Públicas), com prazo inicial de 1 (um) ano (conforme disposto no art. 11 da Res. CNMP 174/2017), tendo 
como objeto “Acompanhar o conflito fundiário estabelecido entre a Sra. ERCÍLIA FURTADO DE MELO, que se diz dona de vasta área de terras na 
comunidade chamada Santa Rosa, localizada no Rio Santa Rosa, na Ilha Caviana, município de Chaves na Ilha do Marajó/PA e os ribeirinhos moradores 
da área.”, pelo que determino: 

1- Autue-se e registre-se no âmbito da PR/PA, enviando à COJUD, para que promova a instauração do Procedimento Administrativo 
com os devidos registros no Sistema Único (nos termos do artigo 3º da Instrução Normativa SG/MPF nº 11/2016 e dos artigos 9º e 11º da Resolução nº 
174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

2 - Fica dispensada a comunicação do presente ato à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, conforme orientação contida no OFÍCIO 
CIRCULAR nº 12/2020/6CCR/MPF (PGR-00262102/2020), sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme 
disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público. 

3 - Cumpram-se as diligências determinadas no documento PR-PA-00020845/2021. 
 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-PGN-PA-00003500-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 29, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
Aplicação da parcela legal mínima de 70% de verbas do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, prevista no art. 26 da Lei 14.113/2020, no pagamento 
exclusivo de "profissionais da educação básica em efetivo exercício" 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu representante signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com 
base nos artigos 127 e segs. da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Ministério Público da União – Lei Complementar n.º 75/93, de 20 de maio de 
1993: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento desse múnus, tem o Parquet as funções de promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços 
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de relevância pública aos direitos assegurados na Lei Fundamental, notadamente aqueles de natureza indisponível ou de repercussão social inata, podendo, 
para tanto, expedir Recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e à observância dos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe 
promover, fixando prazo razoável para adoção de providências cabíveis, tudo na forma do art. 129, incs. II, III e IX, do Estatuto Político, combinado com 
o art. 6º, incs. VII e XX, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 4º da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP nº 164, de 
28/3/2017, as Recomendações Ministeriais podem ser dirigidas, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física 
ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de 
que é incumbido o Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, no artigo 205, estabelece que “A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”; 

CONSIDERANDO que o artigo 70 da Lei n° 9.394/1996, em seus oito incisos, define as despesas que são consideradas como de 
“manutenção e desenvolvimento do ensino”; 

CONSIDERANDO que a Lei n° 11.494/2007 institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e revogou parcialmente a Lei n° 9.424/1996; 

CONSIDERANDO que o artigo 2° da Lei n° 11.494/2007 estabelece que os recursos do FUNDEB “destinam-se à manutenção e ao 
desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação”; 

CONSIDERANDO que o artigo 21 da Lei n° 11.494/2007 determina “Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de 
complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, 
em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996” ; 

CONSIDERANDO que o art. 23 da Lei n° 11.494/2007 veda a utilização dos recursos dos Fundos “no financiamento das despesas 
não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996” e “como 
garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios que não se 
destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação 
básica”; 

CONSIDERANDO que, para garantir a transparência e possibilitar a fiscalização e rastreabilidade da aplicação desses recursos a lei 
determinou que estes devem ser depositados e gerenciados em contas únicas e específicas do FUNDEB (art. 17 da Lei nº 11.494/2007); 

CONSIDERANDO que o acompanhamento e controle social da gestão do FUNDEB devem ser exercidos por conselhos instituídos 
especialmente para esta finalidade, nos termos do artigo 24 da Lei 11.494/07; 

CONSIDERANDO que o artigo 26 da Lei n° 11.494/2007 prevê que “A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do 
disposto no art. 212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos, serão 
exercidos (…) I - pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios”; 

CONSIDERANDO que tal verba, por seu turno, tem finalidade vinculada às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino 
básico, em conformidade com o disposto nas Leis Federais nos 9.394/1996 e 11.494/2007, não podendo ser utilizada em qualquer outra finalidade pública; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil nº 1.23.006.000117/2021-16, cujo objeto é "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"; 

CONSIDERANDO que os recursos do FUNDEB devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, 
observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição 
Federal (os Municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e os Estados no ensino fundamental e médio), 
sendo que o mínimo de 70% desses recursos devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem 
atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação 
educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, quilombola, técnica e supletiva), e a fração restante (de no 
máximo 30%), seja aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública; 

CONSIDERANDO que segundo o MEC, ações de manutenção e desenvolvimento do ensino são "ações voltadas à consecução dos 
objetivos das instituições educacionais de todos os níveis. Inserem-se no rol destas ações, despesas relacionadas à aquisição, manutenção e funcionamento 
das instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços, remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da 
educação, aquisição de material didático, transporte escolar, entre outros"; 

CONSIDERANDO que ao estabelecer quais despesas podem ser consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
Lei 9.394/96-LDB pressupõe que o sistema coloque o foco da educação, na escola e no aluno. Daí a necessidade de vinculação necessária dos recursos 
aos objetivos básicos da instituição educacional. Em relação aos recursos do Fundeb, todas estas despesas devem estar vinculadas à educação básica; 

CONSIDERANDO que o art. 70 da LDB enumera as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, as quais 
são exemplificadas pelo MEC em seu site da seguinte maneira: 

a) Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação: Habilitação de professores leigos; 
Capacitação dos profissionais da educação(magistério e outros servidores em exercício na educação básica pública), por meio de programas de formação 
continuada; Remuneração dos profissionais da educação básica que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa(com ou sem cargo de 
direção ou chefia) ou de apoio, como, por exemplo: o auxiliar de serviços gerais, o auxiliar de administração, o(a) secretário(a) da escola, etc., lotados 
eem exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa da educação básica pública. 

b) Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino: Aquisição de imóveis já 
construídos ou de terrenos para construção de prédios, destinados a escolas ou órgãos do sistema de ensino; Ampliação, conclusão e construção de 
prédios, poços, muros e quadras de esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do sistema de ensino; Aquisição de mobiliário e 
equipamentos voltados para o atendimento exclusivo das necessidades do sistema da educação básica pública(carteiras e cadeiras, mesas, armários, 
mimeógrafos, retroprojetores, computadores, televisores, antenas, etc.);Manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos 
eletroeletrônicos, etc.), seja mediante aquisição de produtos(tintas, graxas, óleos, baterias, etc.), ou de serviços (reparos, recuperações, reformas, reposição 
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de peças, revisões, etc.), necessários ao funcionamento desses; Reforma, total ou parcial, de instalações físicas(rede elétrica, hidráulica, estrutura interna, 
pintura, cobertura, pisos, muros, grades, etc.) no sistema da educação básica. 

c) Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino básico público: Aluguel de imóveis e equipamentos; Manutenção de 
bens e equipamentos; Conservação das instalações físicas do sistema de ensino prioritário dos respectivos entes federados; Despesas com serviços de 
energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação, etc. 

d) Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino 
básico público: Levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino), objetivando o aprimoramento da qualidade e à expansão do atendimento 
no ensino prioritário dos respectivos entes federados; Organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas que visem a elaboração de 
programas, plano se projetos voltados ao ensino prioritário dos respectivos entes federados; 

e) Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino básico público: Despesas inerentes ao custeio das diversas 
atividades relacionadas ao adequado funcionamento da educação, dentre as quais: serviços (de vigilância, de limpeza e conservação, etc.) e aquisição do 
material de consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema de ensino (papel, lápis, canetas, grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, 
água, produtos de higiene e limpeza, tintas, etc.); 

f) Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas: Ainda que na LDB esteja prevista esta despesa (ocorrência 
comum no ensino superior) ela não poderá ser realizada com recursos do Fundeb, cuja vinculação é exclusiva à educação básica pública; 

g) Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar: Aquisição de materiais didático-escolares diversos, 
destinados a apoiar o trabalho pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física, acervo da biblioteca da escola–livros, 
atlas, dicionários, periódicos, etc.–lápis, borrachas, canetas, cadernos, cartolinas, colas, etc.);Aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte 
de alunos da educação básica pública da zona rural, devidamente equipados e identificados como de uso específico nesse tipo de transporte, em 
observância ao disposto no Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503, de 23/09/97). Os tipos de veículos destinados ao transporte de alunos, desde que 
apropriados ao transporte de pessoas, devem: reunir adequadas condições de utilização, estar licenciados pelos competentes órgãos encarregados da 
fiscalização e dispor de todos os equipamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos itens de segurança. Podem ser adotados modelos e marcas 
diferenciadas de veículos, em função da quantidade de pessoas a serem transportadas, das condições das vias de tráfego, dentre outras, podendo, inclusive, 
veículos de transporte hidroviário. Conforme disposto na Resolução/FNDE nº 45, de 20/11/2013, art. 4º, os veículos escolares poderão ser utilizados 
também para o transporte de estudantes da zona urbana e da educação superior, conforme regulamentação a ser expedida pelos estados, Distrito Federal 
e Municípios, desde que não haja prejuízo ao atendimento dos estudantes residentes na zona rural e matriculados nas escolas das redes públicas de ensino 
básico; 

h) Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos itens acima: Quitação de empréstimos (principal 
e encargos) destinados a investimentos em educação(financiamento para construção de escola, por exemplo). 

CONSIDERANDO que ao examinar a folha FUNDEB 60% da Prefeitura de Ulianópolis, depreende-se os seguintes achados que 
evidentemente não integram o rol legal de "profissionais da educação básica em efetivo exercício da Lei 9.394/1996": (1) auxiliar operacional; (2) serviços 
gerais; (3) auxiliar de segurança; (4) agente de informática; (5) inspetor de alunos; (6) assessor especial III; (7) motorista de veículos pesados; (8) auxiliar 
administrativo; (9) chefe de setor; e (10) secretário de escola. 

CONSIDERANDO que a prefeitura não remeteu informações sobre a folha com recursos dos 70% destinados ao pagamento exclusivo 
de trabalhadores que integram o rol legal de "profissionais da educação básica em efetivo exercício da Lei 9.394/1996"; 

RESOLVE 
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, na pessoa de sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, que, no prazo de 

30 dias: 
1) adote as providências necessárias para a regular aplicação da parcela legal mínima de 70% de verbas do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, prevista no art. 26 da Lei 14.113/2020, no pagamento 
exclusivo de "profissionais da educação básica em efetivo exercício"; 

2) se abstenha de utilizar a parcela legal mínima de 70% de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, prevista no art. 26 da Lei 14.113/2020 e destinada ao pagamento exclusivo de "profissionais 
da educação básica em efetivo exercício", no pagamento de outros profissionais que não integram o rol legal mencionado; 

3) apresente ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Procuradoria da República em Paragominas/PA) e ao Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Ulianópolis/PA, no prazo de 30 (trinta) dias, a íntegra das informações relativas à folha de 
pagamento da Prefeitura de Ulianópolis/PA, no período de janeiro de 2021 até agosto de 2021, cujo pagamento fora realizado com recursos do FUNDEB. 

ESTABELECE, na forma do art. 6º, inc. XX, da Lei Complementar nº 75/93 e do art. 10 da Resolução CNMP nº 164/2017, o prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da presente, para que os destinatários comuniquem se pretendem acatar o disposto nesta Recomendação, 
apresentando informações detalhadas sobre as providências já adotadas para o seu atendimento ou eventuais justificativas para o seu não atendimento, 
acompanhadas de documentação comprobatória. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL considera seu destinatário como 
pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Em caso de não acolhimento da presente Recomendação, poderão ser adotadas medidas judiciais pertinentes, interpretando-se a 
omissão como não acatamento. 

PUBLIQUE-SE no sítio eletrônico desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF nº 87/06, c/c art. 2º, inc. IV, da Resolução CNMP nº 164/2017. 

ENCAMINHE-SE CÓPIA: 
i) à Promotoria de Justiça de Ulianópolis/PA; 
ii) à Câmara de Vereadores de Ulianópolis/PA. 
iii) ao FNDE. 

 
SADI FLORES MACHADO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-PGN-PA-00003501-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 30, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu representante signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com 

base nos artigos 127 e segs. da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Ministério Público da União – Lei Complementar n.º 75/93, de 20 de maio de 
1993: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no cumprimento desse múnus, tem o Parquet as funções de promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Lei Fundamental, notadamente aqueles de natureza indisponível ou de repercussão social inata, podendo, 
para tanto, expedir Recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e à observância dos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe 
promover, fixando prazo razoável para adoção de providências cabíveis, tudo na forma do art. 129, incs. II, III e IX, do Estatuto Político, combinado com 
o art. 6º, incs. VII e XX, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 4º da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP nº 164, de 
28/3/2017, as Recomendações Ministeriais podem ser dirigidas, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física 
ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de 
que é incumbido o Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, no artigo 205, estabelece que “A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”; 

CONSIDERANDO que o artigo 70 da Lei n° 9.394/1996, em seus oito incisos, define as despesas que são consideradas como de 
“manutenção e desenvolvimento do ensino”; 

CONSIDERANDO que a Lei n° 11.494/2007 institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e revogou parcialmente a Lei n° 9.424/1996; 

CONSIDERANDO que o artigo 2° da Lei n° 11.494/2007 estabelece que os recursos do FUNDEB “destinam-se à manutenção e ao 
desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação”; 

CONSIDERANDO que o artigo 21 da Lei n° 11.494/2007 determina “Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de 
complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, 
em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996” ; 

CONSIDERANDO que o art. 23 da Lei n° 11.494/2007 veda a utilização dos recursos dos Fundos “no financiamento das despesas 
não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996” e “como 
garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios que não se 
destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação 
básica”; 

CONSIDERANDO que, para garantir a transparência e possibilitar a fiscalização e rastreabilidade da aplicação desses recursos a lei 
determinou que estes devem ser depositados e gerenciados em contas únicas e específicas do FUNDEB (art. 17 da Lei nº 11.494/2007); 

CONSIDERANDO que o acompanhamento e controle social da gestão do FUNDEB devem ser exercidos por conselhos instituídos 
especialmente para esta finalidade, nos termos do artigo 24 da Lei 11.494/07; 

CONSIDERANDO que o artigo 26 da Lei n° 11.494/2007 prevê que “A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do 
disposto no art. 212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos, serão 
exercidos (…) I - pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios”; 

CONSIDERANDO que tal verba, por seu turno, tem finalidade vinculada às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino 
básico, em conformidade com o disposto nas Leis Federais nos 9.394/1996 e 11.494/2007, não podendo ser utilizada em qualquer outra finalidade pública; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil nº 1.23.006.000117/2021-16, cujo objeto é "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"; 

CONSIDERANDO que os recursos do FUNDEB devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, 
observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição 
Federal (os Municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e os Estados no ensino fundamental e médio), 
sendo que o mínimo de 70% desses recursos devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem 
atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação 
educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, quilombola, técnica e supletiva), e a fração restante (de no 
máximo 30%), seja aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública; 

CONSIDERANDO que segundo o MEC, ações de manutenção e desenvolvimento do ensino são "ações voltadas à consecução dos 
objetivos das instituições educacionais de todos os níveis. Inserem-se no rol destas ações, despesas relacionadas à aquisição, manutenção e funcionamento 
das instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços, remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da 
educação, aquisição de material didático, transporte escolar, entre outros"; 

CONSIDERANDO que ao estabelecer quais despesas podem ser consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
Lei 9.394/96-LDB pressupõe que o sistema coloque o foco da educação, na escola e no aluno. Daí a necessidade de vinculação necessária dos recursos 
aos objetivos básicos da instituição educacional. Em relação aos recursos do Fundeb, todas estas despesas devem estar vinculadas à educação básica; 

CONSIDERANDO que o art. 70 da LDB enumera as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, as quais 
são exemplificadas pelo MEC em seu site da seguinte maneira: 
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a) Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação: Habilitação de professores leigos; 
Capacitação dos profissionais da educação(magistério e outros servidores em exercício na educação básica pública), por meio de programas de formação 
continuada; Remuneração dos profissionais da educação básica que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa(com ou sem cargo de 
direção ou chefia) ou de apoio, como, por exemplo: o auxiliar de serviços gerais, o auxiliar de administração, o(a) secretário(a) da escola, etc., lotados e 
em exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa da educação básica pública. 

b) Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino: Aquisição de imóveis já 
construídos ou de terrenos para construção de prédios, destinados a escolas ou órgãos do sistema de ensino; Ampliação, conclusão e construção de 
prédios, poços, muros e quadras de esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do sistema de ensino; Aquisição de mobiliário e 
equipamentos voltados para o atendimento exclusivo das necessidades do sistema da educação básica pública(carteiras e cadeiras, mesas, armários, 
mimeógrafos, retroprojetores, computadores, televisores, antenas, etc.);Manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos 
eletroeletrônicos, etc.), seja mediante aquisição de produtos(tintas, graxas, óleos, baterias, etc.), ou de serviços(reparos, recuperações, reformas, reposição 
de peças, revisões, etc.), necessários ao funcionamento desses; Reforma, total ou parcial, de instalações físicas(rede elétrica, hidráulica, estrutura interna, 
pintura, cobertura, pisos, muros, grades, etc.) no sistema da educação básica. 

c) Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino básico público: Aluguel de imóveis e equipamentos; Manutenção de 
bens e equipamentos; Conservação das instalações físicas do sistema de ensino prioritário dos respectivos entes federados; Despesas com serviços de 
energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação, etc. 

d) Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino 
básico público: Levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino), objetivando o aprimoramento da qualidade e à expansão do atendimento 
no ensino prioritário dos respectivos entes federados; Organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas que visem a elaboração de 
programas, plano se projetos voltados ao ensino prioritário dos respectivos entes federados; 

e) Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino básico público: Despesas inerentes ao custeio das diversas 
atividades relacionadas ao adequado funcionamento da educação, dentre as quais: serviços (de vigilância, de limpeza e conservação, etc.) e aquisição do 
material de consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema de ensino (papel, lápis, canetas, grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, 
água, produtos de higiene e limpeza, tintas, etc.); 

f) Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas: Ainda que na LDB esteja prevista esta despesa (ocorrência 
comum no ensino superior) ela não poderá ser realizada com recursos do Fundeb, cuja vinculação é exclusiva à educação básica pública; 

g) Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar: Aquisição de materiais didático-escolares diversos, 
destinados a apoiar o trabalho pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física, acervo da biblioteca da escola–livros, 
atlas, dicionários, periódicos, etc.–lápis, borrachas, canetas, cadernos, cartolinas, colas, etc.);Aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte 
de alunos da educação básica pública da zona rural, devidamente equipados e identificados como de uso específico nesse tipo de transporte, em 
observância ao disposto no Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503, de 23/09/97). Os tipos de veículos destinados ao transporte de alunos, desde que 
apropriados ao transporte de pessoas, devem: reunir adequadas condições de utilização, estar licenciados pelos competentes órgãos encarregados da 
fiscalização e dispor de todos os equipamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos itens de segurança. Podem ser adotados modelos e marcas 
diferenciadas de veículos, em função da quantidade de pessoas a serem transportadas, das condições das vias de tráfego, dentre outras, podendo, inclusive, 
veículos de transporte hidroviário. Conforme disposto na Resolução/FNDE nº 45, de 20/11/2013, art. 4º,os veículos escolares poderão ser utilizados 
também para o transporte de estudantes da zona urbana e da educação superior, conforme regulamentação a ser expedida pelos estados, Distrito Federal 
e Municípios, desde que não haja prejuízo ao atendimento dos estudantes residentes na zona rural e matriculados nas escolas das redes públicas de ensino 
básico; 

h) Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos itens acima: Quitação de empréstimos(principal 
e encargos) destinados a investimentos em educação(financiamento para construção de escola, por exemplo). 

CONSIDERANDO que ao examinar a folha FUNDEB-60% da Prefeitura de Ulianópolis, depreende-se os seguintes achados que 
evidentemente não integram o rol legal de "profissionais da educação básica em efetivo exercício da Lei 9.394/1996": (1) auxiliar operacional; (2) serviços 
gerais; (3) auxiliar de segurança; (4) agente de informática; (5) inspetor de alunos; (6) assessor especial III; (7) motorista de veículos pesados; (8) auxiliar 
administrativo; (9) chefe de setor; e (10) secretário de escola; 

CONSIDERANDO que a prefeitura não remeteu informações sobre a folha com recursos dos 70% destinados ao pagamento exclusivo 
de trabalhadores que integram o rol legal de "profissionais da educação básica em efetivo exercício da Lei 9.394/1996"; 

RESOLVE 
RECOMENDAR 
Assim, por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA ao Conselho  de Acompanhamento  e  Controle  

Social  do  FUNDEB  de Ulianópolis/PA que: 
1)  exerça  as  suas  atribuições  institucionais  previstas  no  art.  33  da  Lei 14.113/2020 e efetue o controle social e a fiscalização 

da aplicação devida e regular  dos  recursos  do  FUNDEB  pela  Prefeitura  de  Ulianópolis/PA, representando aos órgãos públicos de apuração de 
responsabilidade cível e criminal sempre que necessário; 

2) proceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, a análise da regularidade dos gastos  efetuados  com  recursos  do  FUNDEB  pela  
Prefeitura  de Ulianópolis/PA no exercício financeiro 2021 até o momento. 

ESTABELECE, na forma do art. 6º, inc. XX, da Lei Complementar nº 75/93 e do art. 10 da Resolução CNMP nº 164/2017, o prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da presente, para que os destinatários comuniquem se pretendem acatar o disposto nesta Recomendação, 
apresentando informações detalhadas sobre as providências já adotadas para o seu atendimento ou eventuais justificativas para o seu não atendimento, 
acompanhadas de documentação comprobatória. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL considera seus destinatários como 
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Em caso de não acolhimento da presente Recomendação, poderão ser adotadas medidas judiciais pertinentes, interpretando-se a 
omissão como não acatamento. 
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PUBLIQUE-SE no sítio eletrônico desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF nº 87/06, c/c art. 2º, inc. IV, da Resolução CNMP nº 164/2017. 

ENCAMINHE-SE CÓPIA: 
i) à Promotoria de Justiça de Ulianópolis/PA; 
ii) à Câmara de Vereadores de Ulianópolis/PA; 
iii) ao FNDE. 

 
SADI FLORES MACHADO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00036504-2021| 

PORTARIAS Nº 97-99, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 
79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DISPENSAR: 

097. JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI, 17ª Promotora de Justiça Auxiliar de 3ª entrância, ora exercendo a função 
eleitoral perante a 16ª Zona Eleitoral - Campina Grande/PB, qual foi designada por meio da Portaria n.º 019/2021, a partir de 31/08/2021; 

098. DENNYS CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS, 1º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Cuité, ora exercendo a 
função eleitoral perante a 24ª Zona Eleitoral - Cuité/PB, qual foi designado por meio da Portaria n.º 259/2019, a partir de 31/08/2021; 

099. FÁBIA CRISTINA DANTAS PEREIRA, 2ª Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Esperança, ora exercendo a função 
eleitoral perante a 19ª Zona Eleitoral - Esperança/PB, qual foi designada por meio da Portaria n.º 020/2021, a partir de 31/08/2021. 

 
RODOLFO ALVES SILVA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00036505-2021| 
PORTARIAS Nº 100-102, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021 

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

79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DESIGNAR: 
100. NOEL CRISÓSTOMO DE OLIVEIRA, 1º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, de 3ª entrância, 

para exercer a função eleitoral perante a 16ª Zona Eleitoral - Campina Grande/PB, durante a complementação do biênio, compreendendo o período de 
01/09/2021 a 31/10/2021; 

101.  SÓCRATES DA COSTA AGRA, 20º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, para exercer a função 
eleitoral perante a 24ª Zona Eleitoral - Cuité/PB, durante a complementação do biênio, compreendendo o período de 01/09/2021 a 31/10/2021; 

102. ANTÔNIO BARROSO PONTES NETO, 16º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, para exercer a 
função eleitoral perante a 19ª Zona Eleitoral - Esperança/PB, durante a complementação do biênio, compreendendo o período de 01/09/2021 a 31/10/2021. 

 
RODOLFO ALVES SILVA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-IGU-PR-00014889-2021| 
EXTRATO DE TAC - QUINTO TERMO ADITIVO 

 
Título: TAC 001/2019 - Quinto Termo Aditivo: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL X MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU X 

SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Quinto Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta 001/2019 (autos nº 1.25.003.004730/2018-62) 
firmado em 26/08/2021. Partes proponentes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República Juliano Baggio Gasperin, 
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, representado pelo Prefeito Municipal Francisco Lacerda Brasileiro e pelo Procurador do Município Edson Marcos 
Braz, bem como pelo engenheiro civil responsável Vinicius Viana Dobes. Compromissada: SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., representada 
por Paulo Gustavo Gorski, inscrita no CNPJ n. 02.810.894/0001-00, com sede na BR-277, Km 687,6, Serra do Mico, São Miguel do Iguaçu/PR, CEP 
85.877-000. Objeto: prorroga-se em 45 (quarenta e cinco) dias o prazo para elaboração do termo definitivo de conclusão e entrega a obra, encerrando-se 
em 14 de outubro de 2021. Permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC n. 001/2019. Texto 
integral do termo se encontra à disposição na Procuradoria da República de Foz do Iguaçu/PR, para quaisquer interessados. 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00043669-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 735, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002735/2021-49. 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado nesta Procuradoria da República para apurar supostas irregularidades no "Concurso 
Nordestino do Frevo 2021" da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (DIMECA) da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) em Recife/PE. 

A Notícia de Fato que ensejou o presente procedimento preparatório narra a ocorrência de supostas irregularidades no certame em 
tela, uma vez que a fase de triagem do concurso classificou apenas 10 (dez) composições, em cada uma das 4 (quatro) categorias, para que prosseguissem 
para a fase de avaliação, sem que supostamente houvesse essa previsão no edital do concurso. 

Com efeito, de acordo com o edital que instruiu a Noticia de Fato, a fase de triagem do concurso servia, tão somente, para a checagem 
documental das composições, não se tratando, portanto, de fase eliminatória. Tampouco constava no edital que apenas 10 (dez) canções de cada categoria 
seriam selecionadas para a fase de avaliação. 
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Foi, então, determinada a expedição do Ofício nº 3209/2021 à DIMECA/FUNDAJ, requisitando que a Fundação explicasse quais 
critérios haviam sido utilizados na fase de triagem documental para que fossem escolhidos, num universo de 272 (duzentas e setenta e duas) inscrições, 
apenas 40 (quarenta) para a fase de avaliação. 

Em resposta juntada aos autos (Doc. 10), a Fundação Joaquim Nabuco aduziu que, ao contrário do que constava na Notícia de Fato, 
o edital do concurso Nordestino do Frevo fora retificado em 07/06/2021, de tal modo que passou a ser de atribuição da Comissão de Habilitação, 
responsável pela fase de triagem, a "escolha das 10 melhores obras de cada categoria, totalizando 40 frevos a serem analisados pela Comissão Julgadora". 

Ademais, mencionou que as alterações no edital foram devidamente lançadas no sistema SIASG net (mesmo ambiente onde foram 
preenchidos os formulários de inscrição no certame) e que a organização do Concurso de Frevo concedeu várias entrevistas em rádio e em programas 
televisivos a fim de avisar aos inscritos acerca das novas regras estabelecidas (Doc. 10.1). 

É o relatório. 
Da análise dos autos, constata-se que os fatos narrados não configuram lesão aos interesses ou direitos tutelados por este MPF. 
Atentando-se às informações prestadas pela FUNDAJ, percebe-se que a Fundação comprovou que as alterações realizadas no Edital 

do Concurso Nordestino do Frevo 2021 ocorreram de forma regular, tendo sido divulgadas na mesma plataforma onde fora realizada a inscrição dos 
candidatos interessados, conforme “Anexo 1” do Id 43387/2021. 

Além disso, a Retificação do Edital foi disponibilizada no próprio sítio eletrônico da FUNDAJ, sendo possível a qualquer cidadão 
tomar conhecimento das regras aplicáveis ao certame. 

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade capaz de justificar a continuação do presente Procedimento Preparatório. 
Importante frisar que o concurso Nordestino do Frevo, embora se assemelhe a um concurso público e deva se submeter aos princípios 

da administração pública, se trata, em sua essência, de uma competição musical, tendo como finalidade o fomento à cultura regional. 
Sendo assim, a mera frustração de candidato em relação à desclassificação que ocorreu em conformidade com o edital retificado não 

configura dano coletivo que justifique a intervenção do Ministério Público Federal no âmbito da administração pública. 
Ante o exposto, por não vislumbrar ilegalidade ou irregularidade nos fatos noticiados, não havendo interesse de agir que legitime a 

propositura de ação civil pública pelo Parquet Federal, decido pelo ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, nos termos do art. 4º, inciso V, da 
Resolução CSMPF nº 87/2006, devendo a DICIV: 

I) informar aos representantes, cientificando-os da previsão constante do art. 17, § 3º da Resolução CSMPF n. 87, de 2006; 
II) encaminhar os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, com ou sem recurso, no prazo estipulado no § 2º, do art. 17, da 

Resolução CSMPF n. 87, de 2006. 
 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00043737-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 741, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.26.000.002245/2021-42. 
 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar notícia segundo a qual os conselhos de classe omitiriam-se com 
relação ao fechamento do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM-UPE. 

Segundo narra a representação formulada pela entidade "Movimento de Defesa do SUS" (documento "Complementar - 
1.26.000.002228.2021-13.pdf", p. 2), as entidades de classe responsáveis pelos trabalhadores da saúde não teriam agido, ou se pronunciado, frente ao 
fechamento do aludido nosocômio e do descumprimento da NR-32 do art. 64 do Código de Ética da Enfermagem. 

O feito foi inicialmente instaurado perante o 9º Ofício desta Procuradoria, cuja atribuição foi declinada em prol do Parquet estadual, 
face à ausência de interesse federal na matéria, notadamente em função da administração daquela unidade hospitalar caber ao Estado de Pernambuco. 

Remanesceu, todavia, neste Parquet federal o objeto relativo à suposta omissão por parte dos conselhos de classe frente à questão. 
O noticiante foi instado, pelo e-mail indicado na representação, a informar o seguinte: i) qual o conselho de classe a que fez alusão 

na representação; ii) em que consistiria a omissão do conselho de classe; e iii) o que lhe caberia fazer frente ao assunto. 
Todavia, até o momento não houve registro de resposta. 
Não havendo resposta foi novamente notificado. 
Do mesmo modo oferecido o prazo de dez dias úteis para tanto. 
Não houve manifestação. 
Eis o cenário. 
Pois bem, cinge-se o objeto dos autos a averiguar possível irregularidade atinente à suposta omissão de Conselho de Classe na 

fiscalização do fechamento de unidade de saúde Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM-UPE, vinculado à Universidade de 
Pernambuco. 

A sucinta representação não explicou qual entidade federal teria se omitido frente à questão, nem o que lhe caberia fazer. 
Tais aspectos são imprescindíveis para delinear o objeto desta apuração. 
Não havendo esclarecimentos por parte do noticiante, em que pese provocado em duas oportunidades para tanto, pelo e-mail 

informado na representação, não há como se prosseguir com a apuração. 
Com efeito, tais informações mínimas são essenciais para a emissão de juízo sobre a necessidade de aprofundamento da investigação, 

notadamente para delimitação de seu objeto. 
Deste modo, ante o silêncio do noticiante, e face à ausência de informações mínimas para propiciar o desenrolar dos autos, é o caso 

de remetê-los ao arquivo. 
Ante o exposto, à míngua de outro interesse que justifique a atuação do parquet, promovo o arquivamento desta notícia de fato, com 

lastro no art. 4º da Resolução do CNMP 174/2017. 
Cientifique-se o(a) noticiante, preferencialmente por meio eletrônico, para que, se quiser, apresente recurso no prazo de 10 (dez) dias 

(§ 1º do art. 4º da Res. CNMP nº 174/2017). 
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Acaso apresentado recurso, façam conclusos os autos para apreciação e emissão de juízo de retratação, se for o caso (art. 4º, § 3º). 
Transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao arquivo (art. 5º). 
Cumpra-se. 

 
JOÃO BERNARDO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00043789-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 742, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021 

 
Notícia de Fato nº 1.26.000.002251/2021-08. 
 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar notícia segundo a qual o aplicativo da Caixa Econômica Federal 
não permitiria a inserção de fotos de qualidade para apreciação de pedidos de saque por "neoplasia maligna", e por consequência a estatal indeferiria 
pedidos. 

Segundo narra a manifestação 20210057915: 
"Boa tarde...não gostaria de identificar, porque estou com um processo aberto na Caixa econômica. A situação é que a Caixa está 

tirando alguns serviços das agências e está colocando no aplicativo deles. Dentre os serviços está o benefícios de saque por neoplasia maligna. O que 
ocorre é que o aplicativo não permite colocar arquivos sacaneados, é necessário tirar uma foto pelo aplicativo de todos os documentos. E as fotos ficam 
pequenas nos aplicativos. E dessa forma eles vão negando o benefício e cada vez que vc abre eles negam por motivos edruxulos e não permitem a 
correção...após a negativa é necessário reabrir todo o chamado novamente. Já refiz a solicitação 6 vezes, todas elas demoram mais de 5 dias úteis e sempre 
negam. Já saquei outra vez porque minha esposa teve câncer de mama...ela teve câncer novamente e está em tratamento. Por isso preciso sacar. Várias 
pessoas precisam desse benefício e a caixa simplesmente está massacrando as pessoas. Conheço mais 2 outras pessoas que estão em tratamento com a 
minha esposa e que estão passando a mesma situação. Uma vergonha" 

Como medida instrutória inicial a Caixa foi oficiada a informar: I) se é possível inserir no aplicativo documentos escaneados e quais 
os formatos aceitos; II) se é possível a realização do saque do aludido benefício em agências bancárias presenciais, se positiva a resposta deve indicá-las; 
e III) se vem indeferindo saques do benefício por "neoplasia maligna" quando os documentos são pouco legíveis, acaso positiva a resposta deve indicar 
quais as alternativas à disposição do cliente para acesso ao aludido benefício. 

Em resposta, a estatal informou, pelo ofício nº 18894/2021/CIACV-NE, o seguinte: I) o processo de Saque Digital do FGTS exige 
seja tirada foto dos documentos físicos durante o uso do app FGTS, inexistindo a possibilidade de inserção de documentos digitais em outros formatos; 
II) os únicos documentos cuja inserção é permitida sem a realização de foto são a CNH e a CTPS, haja vista possuírem versão digital; III) o saque do 
benefício pode ser feito pelo app ou em qualquer agência da Caixa; IV) é indeferida a solicitação de saque quando as fotos são ilegíveis. 

Eis o cenário. 
Cuida-se o objeto dos autos de apurar suposta conduta irregular da Caixa Econômica Federal relacionada ao uso do aplicativo do 

FGTS, na modalidade de saque. 
A irresignação do noticiante diz respeito ao fato de que as fotos de documentos por ele tiradas ficaram pequenas demais para serem 

legíveis, e a entidade não permitiria a inserção de documentos digitais avulsos em outros formatos - ou melhor, escaneados-, motivo ensejador do 
indeferimento do seu pedido de saque reiteradas vezes. 

Pois bem, a par do aspecto individual narrado na representação, a estatal foi provocada à prestação de informações iniciais, 
notadamente sobre o funcionamento do aplicativo, se é possível inserir documentos escaneados, os respectivos formatos, além da disponibilidade de 
saque nas agências bancárias presencialmente. 

À guisa de esclarecimentos, sustentou a possibilidade de saque dos valores do FGTS por meio de aplicativo, todavia respeitadas as 
cautelas necessárias, dentre elas a legibilidade das fotos documentais efetuadas pelo solicitante. 

De fato, consoante as informações prestadas, não há como inserir outros documentos em formatos distintos, com exceção da CNH e 
da CTPS, pois estes já possuem versão digital. 

Deste modo, se as fotos não ficaram aceitáveis, o pedido não é aceito. 
Contudo, encontra-se à disposição do consumidor a possibilidade de realização do saque em agência presencial da Caixa Econômica. 
Assim, o cliente não se encontra tolhido de acessar os valores a que tem direito. 
Além do mais, não se pode desprezar a possibilidade de que o problema enfrentado pelo noticiante tenha sido pontual e, além disto, 

tenha se originado de deficiências próprias de seu aparelho smartphone, como, por exemplo, a qualidade da câmera. 
Por tais motivos, à luz dos elementos colacionados nesta fase incipiente, não foi possível vislumbrar ato violador dos direitos 

consumeristas por parte da Caixa, haja vista que o acesso ao saque do FGTS por intermédio de aplicativo digital é faculdade à disposição do usuário, 
podendo solicitá-lo presencialmente em qualquer agência. 

Por fim, não se pode olvidar a imperiosa necessidade de adoção das cautelas bastantes de modo a atenuar, senão evitar, a ocorrência 
de fraudes, com prejuízos ao próprio usuário. 

Aliás, esta obrigação recai sobre a instituição financeira ao disponibilizar novas formas de realização de transações, especialmente as 
eletrônicas. 

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

Cientifique-se o(a) noticiante, preferencialmente por meio eletrônico, para que, caso queira, apresente recurso no prazo de 10 (dez) 
dias (§ 1º do art. 4º da Res. CNMP nº 174/2017). 

Acaso apresentado recurso, façam conclusos os autos para apreciação e emissão de juízo de retratação, se for o caso (art. 4º, § 3º). 
Transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao arquivo (art. 5º). 
Cumpra-se. 

 
JOÃO BERNARDO DA SILVA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SRO-RS-00003146-2021| 

PORTARIA Nº 9, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021 
 

Vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 
e legais em face do disposto nos arts. 2º, II, e 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006 e, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º, XIV, f, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público da União 
promover as ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal a defesa da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
publicidade no âmbito da Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, na forma do art. 5º, II, h, da Lei 
Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, bem como o papel de velar pela eficiência 
dos serviços e programas governamentais; 

CONSIDERANDO que GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN, durante a execução do de prefeito do Município de Alegria/RS 
(2017/2020), celebrou junto a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, os seguintes convênios: 1) Termo de Compromisso PAR 
201400019 (Processo nº 23400020219201341), no valor de R$ 19.937,56 (dezenove mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos); 2) 
Termo de Compromisso PAR 201304146 (Processo nº 23400008425201382), no valor de R$ 367.555,00 (trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e 
cinquenta e cinco reais); 3) Termo de Compromisso PAC 204406/2013, no valor de R$ 509.799,18 (quinhentos e nove mil setecentos e noventa e nove 
reais e dezoito centavos); e 4) Termo de Compromisso PAR 201404647 (Processo nº 23400009718201468), no valor de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil 
cento e quarenta reais); 

CONSIDERANDO a informação constante da representação da prefeita atual de Alegria dando conta de que o gestor GUSTAVO 
TEIXEIRA BIGOLIN, não prestou contas dos gastos dos convênios, o que está impedindo o município de encaminhar projetos e captar recursos federais 
para a educação; 

CONSIDERANDO o Ofício In nº 9721/2021/DAAPC do FNDE, mencionando que em relação aos Termos de Compromisso nºs 
201304146 e 201400019 constatou: “que a Prefeitura Municipal de Alegria/RS inseriu, parcialmente, informações e documentos na aba ‘Execução e 
Monitoramento’ do SIMEC, para fins de comprovação da execução das ações pactuadas. Por conseguinte, não houve o envio da prestação de contas dos 
Termos em comento, conforme disposto no art. 6º da Lei nº 12.695/2012 e na Resolução CD/FNDE nº 12/2018, estando, portanto, na situação ‘Decurso 
de Prazo de Notificação – Inadimplente’"; 

CONSIDERANDO que o mesmo Ofício_In nº 9721/2021/DAAPC-FNDE relata quanto ao Termo de Compromisso nº 201404647 
“que não foi inserida nenhuma informação ou documento na aba ‘Execução e Monitoramento’ do SIMEC e, consequentemente, não houve o envio da 
prestação de contas, encontrando-se também na situação ‘Decurso de Prazo de Notificação – Inadimplente’”; 

CONSIDERANDO que o FNDE informou através do Ofício_In nº 9437/2021/CGEST que a obra de construção do ginásio esportivo 
relativa ao Termo de Compromisso PAC2 4406/2013 “está concluída e em funcionamento, conforme relatório de vistoria realizada, em 18/07/2018, por 
empresa de supervisão contratada pelo FNDE” e “a prestação de contas no âmbito desta Autarquia compreende a análise financeira, cujo objetivo é 
avaliar a correta e regular aplicação dos recursos repassados e a análise técnica que tem por finalidade verificar a execução física da obra, de modo a 
aferir o cumprimento das metas previstas, a conclusão do objeto e o atingimento dos objetivos pactuados”; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 20628/2021/Diade/Cgapc/Difin-FNDE, o qual relata que ainda não foram esgotadas todas as medidas 
administrativas internas prévias à instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), sendo ainda necessário o envio de notificação por via postal com o 
intuito de assegurar a ciência do gestor GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN quanto à prestação de contas; 

CONSIDERANDO a necessária observância aos princípios da legalidade, publicidade e eficiência que devem servir de vetores para 
o aprimoramento do emprego dos recursos públicos federais repassados para a execução de obras dos governos municipais; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União 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 (Constituição da República Federativa do Brasil, 
artigo 129, inciso III, e Lei Complementar n° 75/93, artigo 5º, inciso II, “d”, e artigo 6º, inciso VII); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, 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, dos Estados 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 (Lei Complementar n° 75/93, arts. 7º, I e 8°, II e VII e art. 
9° da Resolução n° 87 do CSMPF), 

RESOLVE CONVERTER a Notícia de Fato nº 1.29.015.000211/2021-42 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da 
Resolução CSMPF nº 87/2006, tendo por objeto “apurar possível descumprimento da obrigação de prestação de contas pelo ex-prefeito municipal, 
GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN (mandato 2017/2020), referente à execução de convênios firmados entre a Fundação Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE e o Município de Alegria/RS”. 

Autue-se a presente portaria e as cópias que a acompanham, nos termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, com o registro e 
vinculação deste procedimento à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da 
Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, mediante 
certidão nos autos após o seu transcurso.  

 

RAPHAEL REBELLO HORTA GORGEN 
Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CIA-SC-00008028-2021| 

PORTARIA Nº 62, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93 e, ainda, 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição da República); 

Considerando que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio 
ambiente, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República e do art. 6º, VII, b, da Lei Complementar 75/93; 

Considerando que a instauração deste feito, em razão de manifestação sigilosa, dando conta de que o Porto de Imbituba começou a 
receber, com destino à exportação, carga de um concentrado mineral com alto potencial de dano ambiental; 

Considerando tratar-se, segundo informado, de material consistente em rejeito da produção mineral de uma empresa de fertilizantes 
localizada na cidade de Cajati, Vale do Ribeira, Estado de São Paulo; 

Considerando tratar-se em material reconhecido como causador de poluição ambiental; 
Resolve 
Instaurar/Converter Inquérito Civil Público nos termos do art. 2°, § 6°, da Resolução CNMP n° 23/2007 e art. 4º, § 4°, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006. 
Determino 
1) Converta-se o Procedimento Preparatório n° 1.33.007.000327/2020-77 em Inquérito Civil Público, atentando-se a secretaria para 

o prazo de um ano para conclusão ou prorrogação; 
2) Comunique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução 087/2006 do CSMPF, enviando ao 

referido órgão cópia da presente Portaria para fins das publicações referidas no art. 16, § 1°, I da Resolução 087/2006/CSMPF; 
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria à Divisão de Veiculação de Atos Oficiais da PGR, para fins das publicações referidas no art. 

16, § 1º, I da Resolução 087/2006/CSMPF; 
4) Reitere-se o ofício expedido à ANM, devendo ser encaminhada, no anexo, cópia do PROTOCOLO ELETRÔNICO AGENCIA 

NACIONAL DE MINERACAO - PRM-CIA-SC-00001834/2021, do DESPACHO GABPRM1-DRVF - PRM-CIA-SC-00002493/2021, E-MAIL 
GABPRM1-DRVF - PRM-CIA-SC-00002612/2021 e OFÍCIO 654/2021 GABPRM1-DRVF - PRM-CIA-SC-00004357/2021. 

 
BRUNO OLIVO DE SALES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00038886-2021| 
PORTARIA Nº 446, DE 31 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 2738, 2739, 2806 e 2807, RESOLVE: 

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

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
53ª/São João Batista Nilton Exterkoetter (20 de agosto) 

43ª/Xanxerê Michel Eduardo Stechinski (27 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 
53ª/São João Batista Susana Perin Carnaúba (20 de agosto) 

43ª/Xanxerê Marcos Augusto Brandalise (27 de agosto) 
 

ANDRE STEFANI BERTUOL 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00038887-2021| 
PORTARIA Nº 449, DE 2 DE SETEMBRO 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 2782 e 2783, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
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ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
42ª/Turvo Paulo Henrique Lorenzetti da Silva (30 e 31 de agosto) 

76ª/Joinville Germano Krause de Freitas (25 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 
42ª/Turvo Mateus Erdtmann (30 e 31 de agosto) 

76ª/Joinville Sérgio Ricardo Joesting (25 de agosto) 
 

ANDRE STEFANI BERTUOL 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00006564-2021| 
PORTARIA N° 8, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, e com base no que consta do Procedimento Preparatório n° 1.34.014.000337/2020-86, determina a conversão do presente feito em 
INQUÉRITO CIVIL para apurar possível irregularidade na grade curricular do curso de medicina veterinária da Faculdade Anhanguera de São José dos 
Campos. 

Para tanto, procedam-se às seguintes providências: 
a) o registro do procedimento como INQUÉRITO CIVIL; 
b) a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos do art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/10 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 
c) o acautelamento do feito no setor processual no aguardo da resposta ao ofício 466/2021, expedido à Secretaria de Regulação e 

Supervisão Superior do Ministério da Educação, reiterado pelo ofício 577/2021, expedindo-se, se o caso, nova reiteração. 
 

RICARDO BALDANI OQUENDO 
Procurador da República 
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