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CONSELHO INSTITUCIONAL 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00448314-2021| 

PAUTA DA PRIMEIRA SESSÃO REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021 - ADITAMENTO 

 

Dia: 14/12/2021 

Hora: 16 horas 

Local: Auditório do Conselho Superior do MPF e Ambiente Virtual 

 

I – PAUTA DE REVISÃO – Inclusão na pauta desta sessão: 

 

a) CONFLITOS DE ATRIBUIÇÃO 

 

1)  Procedimento: 1.14.000.001393/2021-61 - Eletrônico  

 Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 

 Procurador Oficiante: VANESSA CRISTINA GOMES PREVITERA VICENTE 

 Relator: Dr(a) ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO - Distribuído em: 

05/08/2021 14:47:40 

 

2)  Procedimento: 1.21.000.000876/2020-22 - Eletrônico  

 Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL 

 Procurador Oficiante: DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

 Relator: Dr(a) ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO - Distribuído em: 

02/02/2021 11:31:33 

 

b) RECURSOS DE DECLÍNIO 

 

3)  Procedimento: 1.22.004.000130/2016-65 

 Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

PASSOS/S.S.PARAISO 

 Procurador Oficiante: HEBERT REIS MESQUITA 
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 Relator: Dr(a) ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO - Distribuído em: 

18/05/2021 14:07:13 

 

4)  Procedimento: 1.35.003.000008/2021-16 - Eletrônico  

 Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE 

 Procurador Oficiante: FLAVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS 

 Relator: Dr(a) ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO - Distribuído em: 

24/11/2021 18:45:05 

 

c) RECURSOS DE ARQUIVAMENTO 

 

5)  Procedimento: 1.32.000.000132/2021-13 - Eletrônico  

 Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA 

 Procurador Oficiante: ANA CAROLINA CASTRO TINELLI 

 Relator: Dr(a) ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO - Distribuído em: 

22/04/2021 18:16:47 

 

6)  Procedimento: 1.00.000.009745/2021-11 - Eletrônico  

 Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA 

 Procurador Oficiante: JOSE SOARES FRISCH 

 Relator: Dr(a) ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO - Distribuído em: 

24/08/2021 19:26:38 

 

Brasília, 09 de dezembro de 2021. 

 

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI 

Presidente do CIMPF em Exercício 

 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00448361-2021| 

PORTARIA CMPF Nº 137, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos de Comissão de Inquérito 

Administrativo Disciplinar.  

 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e em atenção à solicitação 

contida no Ofício nº 1709/2021/GABPRR34-MEMA, da Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar, Procuradora Regional da 

República Maria Emília Moraes de Araújo. 

RESOLVE: 

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.000003/2021-

19 constituída pela PORTARIA CMPF nº 6, de 20 de janeiro de 2021, para conclusão dos trabalhos. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

Publique-se no Diário do Ministério Público Federal. 

 

CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 

 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00448416-2021| 

ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DE COORDENAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Ao sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, iniciou-se, de forma eletrônica 

devido à pandemia COVID-19, na sala de reunião da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a Décima Quinta Sessão 

Ordinária de Coordenação, com a presença da Doutora Lindôra Maria Araújo, Coordenadora em exercício, do Doutor Onofre de Faria Martins, Membro 

Suplente, e da Doutora Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva, membro suplente. Foram objeto de deliberação: 

 

001. Expediente: 1.29.002.000187/2019-76 - Eletrônico    

 Relator(a): Dra LINDORA MARIA ARAUJO 

 Ementa: COORDENAÇÃO. PREVIDÊNCIA. CONCESSÃO DE PENSÃO 

VITALÍCIA MILITAR ÀS FILHAS MAIORES DE 21 ANOS. POSSÍVEL 

INCONSTITUCIONALIDADE NA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 7º, 

II, DA LEI N. 3.765/1960 BEM COMO DO ART. 31 DA MP N. 2.215-

10/2001. PARECER JURÍDICO DAS COORDENADORAS DO GTI-

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SENTIDO DA VIOLAÇÃO 

DO PRINCÍPIO REPUBLICANO E DA ISONOMIA. PELA REMESSA 

DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 

 Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos presentes, deliberou por acolher integralmente 

o bem lançado parecer jurídico exarado pelas Coordenadoras do GTI 
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Previdência e Assistência Social, com a remessa dos autos ao Excelentíssimo 

Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, para as 

providências cabíveis, nos termos do voto da relatora, a Subprocuradora-Geral 

da República Lindora Maria Araújo. 

 

002. Expediente: 1.00.000.020928/2021-98 - Eletrônico    

 Relator(a): Dra LINDORA MARIA ARAUJO 

 Ementa: Trata-se de Procedimento Administrativo de acompanhamento de Instituições 

- PA-INST autuado para apreciação do OF/PRR4/4ºOF/n.º 920/2021, subscrito 

pela Procuradora Regional da República da 4ª Região Carolina da Silveira 

Medeiros. A Procuradora Regional da República subscritora do referido 

expediente encaminhou a questão à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão a fim 

de que sejam verificadas as medidas e ações passíveis de serem adotadas pelo 

Ministério Público Federal, considerando que o concurso para Admissão na 

Carreira de Diplomata, realizado no âmbito do Ministério das Relações 

Exteriores, dá-se em âmbito nacional. Remeta-se àPR/SC para instrução e 

providências que entender cabíveis. Inclua-se o feito em Pauta de 

Coordenação, para deliberação do Colegiado. 

 Deliberação: A 1ª CCR, à unanimidade dos presentes, deliberou pela remessa dos autos à 

Procuradoria da República em Santa Catarina - PR/SC para instrução e 

providências que entender cabíveis, nos termos do despacho da relatora, a 

Subprocuradora-Geral da República Lindora Maria Araújo. 

 

LINDORA MARIA ARAUJO 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora em exercício da 1ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00446637-2021| 

ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Ao sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, iniciou-se, de forma eletrônica devido à pandemia 

COVID-19, na sala de reunião da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a Vigésima Sessão Ordinária de Revisão, com a 

presença da Doutora Lindôra Maria Araújo, Coordenadora em exercício, da Doutora Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva e do Doutor Onofre de 

Faria Martins, Membros Suplentes. Foram objetos de deliberações: 

 

001. Processo: 1.34.001.007934/2021-61 - Eletrônico  Voto: 3587/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MP/SP. REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS. LEI 

ALDIR BLANC (LEI Nº 14.017/2020). TRANSFERÊNCIA "FUNDO A FUNDO". 

INTERESSE FEDERAL CONFIGURADO. Notícia de fato autuada a partir de representação, a 

qual alega dificuldade na obtenção de recursos do governo federal advindos da Lei nº 14.017, de 

29 de junho de 2020 ("Lei Aldir Blanc"), que prevê auxílio financeiro ao setor cultural em razão 

dos impactos gerados pela pandemia de Covid-19. 2. Alegou o representante que o espaço cultural 

Hervé de Froberville foi inscrito para receber os referidos recursos previstos no inciso II do art. 

2º da citada lei. No entanto, a despeito da publicação dos resultados dos incisos I e III, o inciso II 

não foi publicado. 2. Alegou, ainda, dificuldades de obter informações sobre o motivo pelo qual 

o resultado não havia sido disponibilizado. 3. O membro oficiante declinou da atribuição ao 

MP/SP sob o fundamento de que não se cogita de erro de autoridade ou órgão federal, mas, sim, 

de falta de harmonia administrativa entre o Estado de São Paulo e o Município de Embu-Guaçu. 

4. Recurso federal repassado sob a modalidade "fundo a fundo", com previsão de retorno aos 

cofres da União, caso não haja o seu uso. 5. Interesse federal configurado. 6. Decisão do Conselho 

Nacional do Ministério Público - CNMP (Conflito de Atribuições - CA nº 1.00893/2021-61) 

reconhecendo a atribuição do MPF. 7. Aplicação do Enunciado nº 16 da 5ª CCR/MPF, segundo 

o qual: "em havendo transferência de recursos da União, inclusive fundo a fundo, a fiscalização 

Federal atrai a atribuição do Ministério Público Federal". PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA 

INSTRUÇÃO DO FEITO. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do 

declínio de atribuição, com retorno dos autos à origem para instrução do feito. 

 

002. Processo: 1.14.003.000219/2019-56 - Eletrônico  Voto: 3611/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS-BA 
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 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). GT-PROINFANCIA. CRECHE. OBRA 

DE INFRAESTRUTURA. MONITORAMENTO. 1. Inquérito civil instaurado com base no 

Ofício nº 157/2019, desta 1ª CCR, tendo por fim averiguar a situação das obras objeto do 

Convênio nº 6063/2013, destinado à construção de duas creches no Município de Formosa do 

Rio Preto/BA, sendo: Creche tipo B do Bairro Projeto- ID 1002014; e Creche Tipo B do Bairro 

Santa Helena - ID 1002015. 2.Oficiada, a Prefeitura trouxe aos autos a informação deque a obra 

ID 1002015 - Creche Tipo B do Bairro Santa Helena estaria concluída, juntando fotos e 

documentação de entrega, deixando, no entanto, de informar o respectivo código INEP. 

3.Informou também que a obraID1002014 - Creche tipo B do Bairro Projeto, estaria com 79,11% 

de execução, tendo o respectivo convênio sido prorrogado até o ano de 2022 em decorrência de 

atrasos impostos pela pandemia de Covid-19. 4. Entretanto, muito embora as diligências 

efetivadas nos presentes autos não tenham relevado ilicitudes ou irregularidades na condução do 

gasto público, deixou, por outro lado, de aferir o regular funcionamento da obra identificada como 

concluída (ID 100201), bem como o seu cadastro junto ao INEP, de modo que se mostra 

necessária a devolução dos autos à origem a fim de que essas informações sejam sondadas junto 

à Administração municipal.5. Devolução dos autos à origem para diligências complementares. 

PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 

arquivamento. 

 

003. Processo: 1.30.001.000233/2021-41 - Eletrônico  Voto: 3518/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: RECURSO AO CONSELHO INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

SECRETARIA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. ATRASO NO REPASSE DE 

PAGAMENTOS A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. VALORES INSCRITOS EM 

RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2021. DIREITO INDIVIDUAL. 1. Recurso contra 

decisão proferida por esta 1ª CCR que homologou a promoção de arquivamento de inquérito civil 

instaurado para apurar eventual aplicação irregular de verbas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), imputável, em tese, à Secretaria Municipal 

de Educação do Rio de Janeiro, em razão do atraso de pagamentos de salários dos intérpretes e 

instrutores de libras. 2. Após instrução, o membro oficiante arquivou o procedimento sob o 

fundamento de que objeto do presente procedimento se restringe à esfera patrimonial, tratando-

se portanto de direito individual disponível. 3. O Colegiado da 1ª CCR, na 14ª Sessão Revisão-

ordinária - 13.9.2021, homologou o arquivamento acatando os fundamentos expostos na 

promoção de arquivamento ministerial. 4. Inconformado, o representante pugna pela reforma da 

decisão, ao fundamento de que a demanda é de interesse público, pois trata da continuidade do 

serviço dos profissionais intérpretes e instrutores de libras da educação municipal do Rio de 

Janeiro uma vez que o serviço pode restar prejudicado pela falta de pagamento. 3. Nos termos do 

art. 12, da Resolução CSMPF nº 165/2016 (que dispõe sobre o Regimento Interno do CIMPF): 

"das decisões das Câmaras cabe recurso ao Conselho Institucional no prazo de 5 (cinco) dias 

contados da ciência do ato, ressalvada a hipótese do art. 49, inciso VIII, da LC nº 75/93". 4. No 

caso, a decisão da Câmara deve ser mantida. 4.1. A presente questão diz respeito a atraso no 

repasse de valores à Empresa LIBRAS ELOHIM, prestadora do serviço de intérpretes de libras. 

5. Como demonstrado nos autos, a Secretaria Municipal de Educação informou que estava 

adotando, em regime de urgência, todos os procedimentos para a quitação dos Restos a Pagar no 

exercício de 2021. 5.1. Consta, também, que não havia pendências de pagamentos no âmbito da 

Superintendência do Tesouro Municipal. 6. Além disso, conforme informado pelo representante 

já tem investigação no âmbito do Tribunal de Contas Municipal a respeito do não cumprimento 

dos compromissos assumidos pelo referido ente municipal. PELA NÃO RETRATAÇÃO DA 

DECISÃO E CONSEQUENTE DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REPRESENTANTE, 

COM REMESSA AO CONSELHO INSTITUCIONAL. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não retratação da 

decisão e consequente desprovimento do recurso do representante, com remessa dos autos à 

Conselho Institucional do MPF para análise. 

 

004. Processo: 1.29.003.000235/2021-31 - Eletrônico  Voto: 3554/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE NOVO 

HAMBURGO-RS 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
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 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA (SAMU). 1. Notícia de Fato autuada após a constatação da existência de 

ambulâncias em estado de sucata, no estacionamento da Prefeitura Municipal de Novo 

Hamburgo/RS. 2. Após instrução, o membro oficiante declinou da atribuição ao MP/RS sob os 

seguintes fundamentos: i) não há irregularidades com relação às ambulâncias em funcionamento 

e o atendimento da SAMU no município de Novo Hamburgo/RS; ii) as ambulâncias em estado 

de sucata foram repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul ao referido 

município; iii) medidas estão sendo adotadas pelos entes estadual e municipal para dar andamento 

às desativações e posterior leilão dos veículos como sucata e iv) o acompanhamento do devido 

encaminhamento das unidades móveis inservíveis, não é da atribuição deste Órgão Ministerial 

Federal. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição. 

 

005. Processo: 1.11.000.000725/2021-00 - Eletrônico  Voto: 3577/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. VACINAÇÃO. ESTADO DE 

ALAGOAS. 1. Procedimento instaurado para apurar eventual irregularidade na vacinação de 

conselheiros municipais de saúde de Maceió/AL, contra a COVID-19, em desacordo com a 

ordem de prioridade estabelecida no Programa Nacional de Imunização (PNI). 2. Realizadas as 

diligências, esclareceu-se que os conselheiros do Conselho Municipal de Saúde foram vacinados 

em momento simultâneo ao da vacinação dos servidores da sede da SMS, tendo em vista se tratar 

de órgão da estrutura organizacional da secretaria. 3. A Secretaria de Saúde do Município de 

Maceió enviou a lista de todos os Conselheiros Municipais de Saúde, bem como a Lista de 

Vacinação dos Conselheiros do CMS de Maceió/AL, com os respectivos nomes, idades e 

profissões, atinente ao dia 01 de março de 2021, comprovando ter seguido as orientações técnicas 

estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 4. Ao final, 

concluiu-se pelo arquivamento do feito ante a ausência de irregularidades. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

006. Processo: 1.14.000.000489/2021-10 - Eletrônico  Voto: 3537/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ENSINO SUPERIOR. ODONTOLOGIA. 

CONCLUSÃO DO CURSO. SUPOSTOS ENTRAVES. 1. Inquérito civil instaurado para apurar 

notícia de que a direção da faculdade de odontologia da Universidade Federal da Bahia - UFBA 

estaria se portando de forma desidiosa ao impor entraves indevidos à retomada das disciplinas 

obrigatórias para a conclusão do curso de Odontologia, anteriormente suspensas em razão da 

pandemia de Covid-19. 2. Instruído o feito, a universidade informou, em suma, que a suspensão 

das atividades decorreram, em primeiro lugar, de limitações orçamentárias, mas que as havia 

retomado desde o mês de agosto de 2021, não havendo mais que se falar, portanto, de entraves à 

conclusão do curso. 3. À base dessas informações o Procurador da República oficiante, 

considerando sanada a irregularidade inicialmente ventilada, promoveu o arquivamento do feito. 

PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

007. Processo: 1.14.000.001019/2021-65 - Eletrônico  Voto: 3645/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VACINAÇÃO. MUNICÍPIO DE 

CACHOEIRA/BA. FISCALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID-19 QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS. AS PESSOAS 

COM PRIORIDADE FORAM DEVIDAMENTE IMUNIZADAS, ESTANDO ATUALMENTE 

SENDO ATENDIDOS OS MUNÍCIPES POR FAIXA ETÁRIA. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
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ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

008. Processo: 1.14.000.001021/2021-34 - Eletrônico  Voto: 3614/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. VACINAÇÃO. ESTADO DA 

BAHIA. 1. Procedimento instaurado para acompanhar e fiscalizar a campanha de vacinação 

contra a Covid-19 no município de Governador Manguabeira/BA, para fins de fiscalização da 

observância dos grupos prioritários. 2. Realizadas as diligências, verificou-se que foi assegurada 

a vacinação dos grupos prioritários, de acordo com os dados oficiais, não sendo identificadas 

irregularidades que ensejem a atuação ministerial. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

009. Processo: 1.14.000.001025/2021-12 - Eletrônico  Voto: 3586/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COVID-19. PROCEDIMENTO VOLTADO A 

ACOMPANHAR E FISCALIZAR A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-

19 NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ/BA, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DA 

OBSERVÂNCIA DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS. INSTRUÇÃO DO FEITO. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA MUNICIPALIDADE SE MOSTRARAM 

SUFICIENTES PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA VACINA EM 

PROL DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS. ESTÁGIO ATUAL DA VACINAÇÃO DEMONSTRA 

QUE PESSOAS QUE NÃO DETÊM QUALQUER PRIORIDADE PELOS CRITÉRIOS DO 

PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-

19 JÁ ESTÃO SENDO VACINADAS. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS 

INVESTIGAÇÕES. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

010. Processo: 1.14.000.001271/2021-74 - Eletrônico  Voto: 3535/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. 1. Procedimento preparatório 

instaurado com o objetivo de apurar as razões e possíveis irregularidades provenientes de um 

suposto abandono de carga, a qual se encontrava localizada no Aeroporto Internacional de 

Guarulhos, desde o ano de 2009, tendo como destinatária a Universidade Federal da Bahia. 2. 

Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) a encomenda envolvida na 

controvérsia avaliada neste procedimento fazia parte de um antigo projeto cujo desenvolvimento, 

junto ao HUPES, já se encontra há muito encerrado, conforme sustentado pela docente 

responsável por conduzi-lo na ocasião; b) depreende-se que tal impasse consistiu em um evento 

pontual, relacionado a um insumo importado há mais de 12 anos, não representando, dessa forma, 

uma irregularidade hábil a evidenciar uma falha sistêmica no funcionamento da instituição; c) a 

carga mencionada já teve a sua inservibilidade reconhecida pela UFBA, o que respalda o 

procedimento administrativo de destruição de encomenda, deflagrado pela RFB. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

011. Processo: 1.14.003.000195/2019-35 - Eletrônico  Voto: 3610/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS-BA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
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 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). GT-PROINFANCIA. CRECHE. OBRA 

DE INFRAESTRUTURA. MONITORAMENTO. 1. Inquérito civil instaurado com base no 

Ofício nº 157/2019, desta 1ª CCR, tendo por fim averiguar a situação de uma obra de 

infraestrutura física destinada à construção de uma creche escola no município de São 

Desidério/BA, cujo status na tabela SIMEC constava como "em execução". 2.No intuito de aferir 

o estágio do andamento da obra, a Prefeitura foi oficiada para apresentar informações, ao que 

trouxe aos autos a notícia de que o percentual de execução da creche estaria acima de 90%, tendo 

o respectivo convênio sido prorrogado até o ano de 2022 em decorrência de atrasos impostos pela 

pandemia de Covid-19. 3.Baseado nisso o Procurador da República oficiante, entendendo pela 

ausência de irregularidade apta a justificar a persistência do feito investigatório, especialmente 

porque durante sua instrução não se logrou colher indícios de percalços quanto à regular execução 

do convênio, promoveu o seu arquivamento. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

012. Processo: 1.14.003.000310/2019-71 - Eletrônico  Voto: 3621/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS-BA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

morosidade e outras possíveis irregularidades na execução da obra PAC 2 - CRECHE PRÉ-

ESCOLA 002, referente ao convênio nº 2541/2012, firmado entre o Município de São 

Desidério/BA e o FNDE. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) em 

consulta ao SIMEC em 27.11.2021, verifica-se que o Convênio nº 2541/2012 foi prorrogado até 

29.04.222, e o percentual de execução, na data da última atualização, estava acima de 90%; b)as 

Portarias de Instauração não foram indicados indícios concretos de desvio ou superfaturamento 

de recursos públicos federais (apenas atraso na obra). PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

013. Processo: 1.15.000.001225/2021-38 - Eletrônico  Voto: 3575/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar a notícia de falta dos medicamentos de alto 

custo Quetiapina e Clozapina, para o tratamento de pacientes com quadro de esquizofrenia, nos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município de Fortaleza/CE. 2. Após a realização de 

diligências junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde do Estado, constatou-se que o 

fornecimento dos referidos medicamentos foi regularizado. 3. Autos arquivados. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

014. Processo: 1.16.000.000193/2018-11 - Eletrônico  Voto: 3626/2021 Origem: 

PROCURADORIA 

REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 1ª 

REGIÃO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 26 E 60 DA 

RDC ANVISA Nº 11/2014 QUE PROIBIAM O REUSO DE LINHAS DE DIÁLISE. 

POTENCIAL CAUSA DE CONTAMINAÇÃO DOS PACIENTES. INSTRUÇÃO DO FEITO. 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ANVISA. ALEGAÇÕES DE INTERESSE 

FINANCEIRO DAS CLÍNICAS DE HEMODIÁLISE NA ADOÇÃO DO REUSO DE LINHAS 

E QUANTO AO RISCO À SAÚDE DOS PACIENTES DIALÉTICOS NÃO SE 

CONFIRMARAM. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 
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 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

015. Processo: 1.16.000.001325/2020-46 - Eletrônico  Voto: 3584/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 1. Inquérito Civil 

instaurado a partir de representação que alega ter iniciado procedimento administrativo junto ao 

CREA-SP com a finalidade de dar baixa de seu registro no órgão profissional, porém a solicitação 

teria sido indeferida, tendo sido interposto recurso em 08 de fevereiro de 2019, o qual ainda não 

havia sido analisado até a autuação da notícia de fato. 2. Arquivamento promovido sob o 

fundamento de que a controvérsia se limita ao interesse particular do administrado que busca a 

proteção jurídica de sua situação individual. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

016. Processo: 1.16.000.001917/2021-49 - Eletrônico  Voto: 3564/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar eventual irregularidade em concurso público no âmbito da Agência Nacional de Mineração 

- ANM. 2. Alegou o representante suposta contradição entre a abertura de concurso público 

visando a contratação de servidores Especialistas e a realocação dos servidores Especialistas 

atuais, por meio de processos seletivos internos, para setores da ANM que, em tese, não 

demandariam tal expertise (órgãos da "área-meio"). 3. Após instrução, o membro oficiante 

arquivou o procedimento sob os seguintes fundamentos: i) a abertura do Concurso Público 

questionado pelo representante decorreu do Termo de Acordo firmado entre o Ministério Público 

Federal, União e a Agência Nacional de Mineração no âmbito da ação judicial nº 1005310-

84.2019.4.01.3800, como forma de reestruturação inicial da ANM; ii) a realocação dos atuais 

servidores Especialistas em Recursos Minerais, mediante processo seletivo interno, conforme 

justificado pela ANM, observou as atribuições do cargo elencadas na Lei 11.046/2004 e iii) a 

presença de servidores com maior expertise nos diversos órgãos da ANM não apenas não 

constitui nenhuma irregularidade, como visa à melhoria no desempenho dos serviços públicos 

ofertados. 4. Notificado, o representante interpôs recurso reiterando os termos da manifestação 

inicial, bem como alegando que se referia ao concurso público aprovado em julho de 2021 pela 

portaria SEDGG/ME 8619/2021. 5. O membro oficiante manteve a decisão sob o fundamento de 

que o raciocínio desenvolvido na promoção de arquivamento não se restringiu a concurso 

específico, mas à necessidade de cumprimento integral do termo de ajuste de conduta (o que 

abarca, evidentemente, a necessidade da realização de vários concursos públicos, inclusive o de 

2021). PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso e a consequente homologação do arquivamento. 

 

017. Processo: 1.19.000.000936/2021-46 - Eletrônico  Voto: 3623/2021 Origem: 

PROCURADORIA 

REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 1ª 

REGIÃO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de representação 

noticiando supostas irregularidades vivenciadas pelos residentes multiprofissionais da área de 

Enfermagem no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA), 

decorrentes da assunção de funções em postos comuns de trabalho, carga horária exaustiva e sem 

contraprestação, além da obrigatoriedade de registro de horário de trabalho em ponto eletrônico. 

2. Consta ainda da representação que a contratação dos equipamentos para o registro do ponto 

eletrônico teria ocorrido de forma direta, com dispensa de licitação. 3. Finalizada a instrução, o 

membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos, sob os seguintes fundamentos: a) no que 

concerne às funções exercidas pelos residentes, à carga horária praticada e à existência de 
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plantões noturnos, não se noticiam atividades ou horários diversos dos previstos na legislação 

que regulamenta os Programas de Residência Multiprofissional; b) os residentes fazem jus a uma 

bolsa no valor de R$ 3.330,43, acrescida de bonificação de R$ 667,00em razão da pandemia da 

Covid-19, não havendo que se falar, portanto, em exercício de funções sem contraprestação; c) a 

imposição do uso do ponto eletrônico se insere no exercício do direito do gestor de administrar o 

registro das presenças dos seus colaboradores, incluídos aí os residentes; e d) foi encaminhada 

cópia dos autos a um dos Ofícios de Combate ao Crime e à Improbidade para apuração dos fatos 

relacionados à contratação dos equipamentos destinados ao controle eletrônico da frequência. 4. 

Notificada, a representante interpôs recurso nos mesmos termos da representação. 5. O 

Procurador oficiante manteve a decisão de arquivamento sob os seguintes fundamentos: 

a)inexistindo relação de emprego, mas programa de pós-graduação que devido às particularidades 

da área profissional estrutura-se em ensino-serviço, não há qualquer plausibilidade na aplicação 

dos direitos evocados, para além do estabelecido pela legislação pertinente; b)não se vislumbra 

qualquer irregularidade em profissionais com vínculo empregatício firmado com a EBSERH, no 

exercício de funções semelhantes, perceberem remuneração superior, não tendo o que se falar em 

primazia da realidade, já que, repisa-se, não há relação de emprego; c)quanto à instituição de 

registro eletrônico de frequência para profissionais residentes, não se vislumbra a alegada 

violação às garantias fundamentais de intimidade e vida privada; d) destaca-se que o 

cumprimento efetivo da carga horária faz-se condição sine qua non para a promoção ao ano 

seguinte e obtenção do certificado de conclusão. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E 

A CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou elo desprovimento do 

recurso e a consequente homologação do arquivamento. 

 

018. Processo: 1.20.004.000104/2021-79 - Eletrônico  Voto: 3581/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BARRA 

DO GARÇAS-MT 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar denúncia de obra inacabada no Município de General Carneiro/MT. 2. Arquivamento 

promovido sob os seguintes fundamentos: a) ainda que o Município de General Carneiro/MT 

tenha emitido ordem de serviço à empresa contratada, em 2019, a obra permaneceu parada até o 

presente momento por falta de verba orçamentária para conclusão do prédio; b) foi expedida 

recomendação ao Município de General Carneiro/MT que promova interlocuções com os órgãos 

estatais competentes, especialmente, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

visando adquirir o repasse dos recursos necessários à conclusão da obra ¿Creche 2¿. 3. É 

necessário que seja instaurado procedimento administrativo para acompanhar o repasse dos 

recursos necessários à conclusão da obra. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE, 

COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA QUE SEJA INSTAURADO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação, 

acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro oficiante, com 

retorno dos autos à origem, para que seja instaurado procedimento administrativo de 

acompanhamento. 

 

019. Processo: 1.22.014.000293/2015-48 Voto: 3529/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUN 

DE SÃO JOÃO DEL 

REI/LAVRAS 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 1. Inquérito 

Civil instaurado para acompanhar e fiscalizar a atuação institucional do DNIT, face ao interesse 

da sociedade pela ampliação da capacidade de tráfego da rodovia BR-265, especificamente no 

trecho compreendido entre os municípios mineiros de São João Del-Rei e Lavras. 2. Após 

sucessivas reuniões e ofícios enviados a diversos órgãos federais, e diante da necessidade de 

monitorar a atuação administrativa do DNIT para a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Ambiental (EVTEA) visando à ampliação da capacidade de tráfego do referido 

trecho da rodovia BR-265, o membro oficiante determinou a instauração de procedimento 

administrativo de acompanhamento, conforme recomendação do Corregedor Auxiliar na 

Correição Ordinária de 2021, e promoveu o arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 
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 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

020. Processo: 1.22.023.000243/2020-19 - Eletrônico  Voto: 3603/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE TEÓFILO 

OTONI-MG 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MORTE DE 

TRABALHADOR DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA 

TRABALHISTA CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS RECLAMADOS CONSTRUTORA 

CENTRAL NORTE LTDA-ME E INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS A PAGAREM AOS RECLAMANTES 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. INSTRUÇÃO DO FEITO 

PERMITIU AO MEMBRO MINISTERIAL EVIDENCIAR QUE APESAR DA NOTÍCIA DO 

ÓBITO, NÃO ERA POSSÍVEL VERIFICAR INDÍCIOS DE FALHA OU OMISSÃO NO 

SERVIÇO POR PARTE DO IFNMG - CAMPUS ALMENARA, QUER SEJA NA 

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA CENTRAL LTDA, QUER SEJA NA 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 10/2011, A ENSEJAR ATUAÇÃO DO MPF NO CASO, 

RAZÃO PELA QUAL DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

021. Processo: 1.22.024.000071/2021-54 - Eletrônico  Voto: 3574/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

VIÇOSA/PONTE NOVA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir de 

representação, a qual questiona a legalidade da Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão nº 17/2021/UFV que prevê a exigência de cartão de vacinação para acesso às disciplinas 

presenciais e semipresenciais da Universidade Federal de Viçosa - UFV. 2. Alegou o 

representante que a exigência contida na referida norma constitui violação ao direito de liberdade 

de ir e vir e ao direito à educação; que pessoas vacinadas também se contaminam e que a Lei 

Estadual 23.787/2021 dispõe que a vacinação contra o Sars-Cov-2, causador da Covid-19, é 

facultativa. 3. Após instrução, o membro oficiante arquivou o procedimento sob os seguintes 

fundamentos: i) sob o aspecto material da controvérsia, o condicionamento abstrato do exercício 

de direitos à comprovação de cobertura vacinal foi tido como lícito pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADI 6586, rel. Min. Ricardo Lewandoswki; ii) a Lei Ordinária 23.787/2021 de Minas 

Gerais afasta a possibilidade de que a cobertura vacinal seja um dever jurídico, mas não impede 

que seja constituída um ônus ; a Resolução CEPE nº 17/2021 não impõe uma obrigação de 

vacinação, já que o Estado, no caso, a UFV, não possui direito subjetivo exigível judicialmente 

de que os alunos se vacinem. No entanto, a cobertura vacinal constitui ônus, ou, na linha do STF, 

restrição indireta para o exercício do direito de acesso às disciplinas presenciais ou 

semipresenciais; iv) sob o aspecto formal é possível concluir que a criação do ônus de 

comprovação da cobertura vacinal está inserida na autonomia universitária e no seu poder 

regulamentar, a partir das competências legais hauridas do art. 54, §1º, da Lei 9.394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação); v) o parecer jurídico do MEC que entendeu pela impossibilidade 

das IFES estabelecerem a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao 

retorno das atividades presenciais não é vinculante, já que não há notícias de que tenha sido ele 

aprovado nos termos do art. 40, §1º, da LC 73/93 e vi) existe uma relação de supremacia especial 

entre a Administração Pública e os administrados, o que autoriza, respeitada a proporcionalidade, 

a instituição de regras necessárias à boa consecução das finalidades da instituição universitária. 

4. Notificado, o representante interpôs recurso, em síntese, com as seguintes argumentações: i) a 

UFV ao editar a Resolução CEPE nº 17/2021 não observou o princípio da transparência da 

administração pública, dado que em nenhum momento cogitou realizar consulta pública ou 

estabelecer processos democráticos para que a comunidade universitária fosse ouvida; ii) 

inaplicável a decisão proferida na ADI 6586/STF/2020 na atual conjectura visto que o país já 

possui imunidade de rebanho e iii) a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional em nenhum momento permite que as universidades exerçam competência de 

criar norma sobre vacinação ou saúde pública. 5. O membro oficiante manteve a decisão de 

arquivamento. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O 
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ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso, homologando o arquivamento. 

 

022. Processo: 1.24.000.001279/2021-94 - Eletrônico  Voto: 3552/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. EXAME NACIONAL DO ENSINO 

MÉDIO (ENEM). 1. Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação de candidata 

que narra ter se inscrito no Prouni com sua nota no Enem 2020 para o curso de Odontologia na 

Uniesp e que, estando classificada em 6ª lugar na lista de espera e não tendo os demais candidatos 

apresentado a documentação necessária, foi informada por atendente da instituição que teria 

direito à vaga, o que não se concretizou. 2. Oficiada, a Uniesp informou que a candidata 3ª 

colocada da lista de espera entregou de forma regular a documentação exigida, sendo, assim, 

contemplada com a única bosa do ProUni para o curso de Odontologia. 3. Desse modo, não tendo 

sido confirmadas as irregularidades narradas na representação, o membro oficiante promoveu o 

arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

023. Processo: 1.25.008.001281/2021-56 - Eletrônico  Voto: 3568/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA-PR 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar demora do INSS na análise do requerimento de Auxílio Doença. 2. Arquivamento 

promovido sob o fundamento de que o INSS informou que o requerimento da representante foi 

concluído em 18/08/2021, tendo sido concedido o benefício de auxílio incapacidade temporária. 

PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

024. Processo: 1.26.000.000975/2021-17 - Eletrônico  Voto: 3560/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COVID-19. OCORRÊNCIA DE AVC EM PESSOA 

IDOSA APÓS SER IMUNIZADA PELA ASTRAZENECA MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS 

GUARARAPES/PE. POSSÍVEL REAÇÃO ADVERSA FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA 

NA PLATAFORMA ESUS-NOTIFICA. MUNICIPALIDADE INVESTIGOU 

ADEQUADAMENTE O CASO. IRREGULARIDADES NÃO IDENTIFICADAS. 

ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 

DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

025. Processo: 1.26.000.003434/2021-32 - Eletrônico  Voto: 3547/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 

HOSPITAIS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE. 1. Notícia de Fato autuada para apurar 

supostas falhas em atendimento médico prestado pelo Hospital Militar de Área de Recife 

(HMAR). 2. Alegou a representante descaso do referido hospital no atendimento a ela prestado 

no dia 1º de outubro de 2021 no HMAR, em virtude de acidente sofrido na cabeça, requerendo, 

ao final, sua internação no Hospital Real Português para se submeter a procedimento cirúrgico 

para tratamento neurológico, mediante custeio do Exército. 3. Após instrução, o membro oficiante 

arquivou o procedimento sob o fundamento de que não há legitimidade do Ministério Público 

Federal para atuação quanto à pretensão individual da noticiante. 3.1. Ressaltou que, diante das 
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informações prestadas pelo HMAR, não foi constatado indícios de irregularidade ou falha 

sistêmica no atendimento médico prestado pela unidade de saúde, a ensejar lesão a interesses 

coletivos ou de repercussão social. 4. Notificada, a representante interpôs recurso alegando que 

houve um erro no atendimento médico prestado por profissional do referido hospital. Registrou, 

ainda, que foi regularmente atendida por duas médicas, além de informar que foi diagnosticada 

com tumor da hipófise. 5. O membro oficiante manteve o arquivamento sob o fundamento, em 

síntese, de que eventual alteração no diagnóstico da paciente não é suficiente para justificar a 

deflagração de apuração, sob enfoque coletivo. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, 

HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 

OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso, homologando o arquivamento. 

 

026. Processo: 1.26.006.000038/2021-01 - Eletrônico  Voto: 3582/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GOIANA-PE 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDEF. FINANCIAMENTO 

PÚBLICO DA EDUCAÇÃO E/OU PESQUISA. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE 

ADVOCACIA. 1. Procedimento instaurado para apurar se os municípios de Goiana/PE e 

Condado/PE receberam ou buscam receber valores referentes as diferenças do FUNDEF, em 

razão da subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), durante o período de 1998 a 

2006; se esses recursos estão sendo aplicados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento 

da educação; e se houve a contratação de escritórios de advocacia pelo município, com o fim de 

receber esses valores. 2. Considerando a existência do Procedimento Administrativo nº 

1.26.006.000016/2018-38 com o mesmo objeto, determinou-se o arquivamento dos presentes 

autos, a fim de se evitar a duplicidade de investigação. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

027. Processo: 1.29.012.000041/2020-45 - Eletrônico  Voto: 3533/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BENTO 

GONCALVES-RS 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar os constantes bloqueios do fluxo de 

trânsito na BR-470, Km 227, no Município de Garibaldi/RS. 2. O membro oficiante promoveu o 

arquivamento, dadas a implementação de melhorias nas vias de acesso com a diminuição 

significativa dos bloqueios do tráfego no local, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, e a 

iminência de obras de duplicação viária entre os Municípios de Bento Gonçalves/RS e Carlos 

Barbosa/RS. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

028. Processo: 1.29.012.000059/2021-28 - Eletrônico  Voto: 3534/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BENTO 

GONCALVES-RS 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - IFRS. POSSÍVEL 

DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.415/2017, QUE DEFINIU A REFORMA DO ENSINO 

MÉDIO DANDO NOVA REDAÇÃO AO TEMA NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 

EDUCAÇÃO - LEI 9394/96. FEITO O DEVIDO ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO 

"ANÁLISE DA RESOLUÇÃO 01/2021/CNE E DIRETRIZES PARA O FORTALECIMENTO 

DA EPT NA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA." 

INICIO DOS PROCESSOS DE REVISÃO DOS PPCS - PROJETOS PEDAGÓGICOS DE 

CURSOS DO ENSINO MÉDIO. IRREGULARIDADE SANADA. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
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ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

029. Processo: 1.30.001.001168/2021-71 - Eletrônico  Voto: 3596/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar eventual irregularidade na suspensão do pagamento de bolsas aos alunos e 

profissionais do Programa Novos Caminhos, após a suspensão das aulas presenciais no âmbito 

da FAETEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, em razão da 

pandemia do Covid-19. 2. Após instrução, o membro oficiante promoveu o arquivamento por 

ausência de irregularidade, tendo em vista que: i) as aulas práticas da FAETEC devem ser 

presenciais, não tendo sido ofertada de forma on line; ii) pela legislação do programa, o 

pagamento da bolsa seja para o aluno (assistência estudantil) ou para os docentes só está 

autorizado quando da efetividade da aula dada e assistida e iii) já houve comprovação da sua 

regularidade com a volta às aulas presenciais. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

030. Processo: 1.30.001.002613/2021-10 - Eletrônico  Voto: 3526/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar a demora do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES em encaminhar notícia crime ao MPF, 

referente às irregularidades verificadas na execução do Contrato de Concessão de Colaboração 

Financeira não Reembolsável nº 02.2.7062.1, o que indicaria uma possível falha sistêmica na 

empresa pública federal. 2. Após instrução, o membro oficiante arquivou o procedimento sob os 

seguintes fundamentos: i) restou evidenciado que a demora foi episódica, causada pela 

necessidade de diligências de cunho operacional aliada a falta de rotina administrativa otimizada 

à época; ii) a verificação da existência de eventual negligência no caso concreto está sendo feita 

internamente no bojo da Sindicância Investigativa nº 004/2020; iii) o BNDES elencou inúmeras 

medidas adotadas na busca de maior eficiência nos processos de controle interno e 

acompanhamento das operações. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES 

DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

031. Processo: 1.30.006.000051/2021-20 - Eletrônico  Voto: 3525/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

N.FRIBURGO/TERESÓP 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. APURAÇÃO DA CAPTAÇÃO E 

APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE NOVOS 

LEITOS DE UTI, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS Nº 373/2021. 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA E CENTRO-NORTE FLUMINENSE DO RIO DE 

JANEIRO. INSTRUÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO. 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS ENTES MUNICIPAIS DE QUE O NUMERO DE 

LEITOS HABILITADOS ATENDEM À DEMANDA ATUAL. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

032. Processo: 1.33.012.000331/2019-22 - Eletrônico  Voto: 3648/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE S. 

MIGUEL DO OESTE 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TRANSPORTE FLUVIAL. CAPITANIA DOS 

PORTOS. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. REGULARIDADE.1. Inquérito civil instaurado 

por desdobramento do IC nº 1.33.002.000283/2012-04, com a finalidade de apurar o estado de 

conservação das 11 embarcações que realizam a travessia do Rio Uruguai, entre os municípios 

de Itapiranga/SC e Barra do Guarita/RS, fiscalizadas pela Marinha do Brasil. 2.Efetivadas as 

apurações necessárias, concluiu-se que a Capitania dos Portos de Santa Catarina vinha realizando 

regularmente as atividades de inspeção dessas embarcações, tendo, no ano de 2019, identificado 

irregularidades em todas elas. 3.Posteriormente em 2020, foram realizadas 3 diligências 

fiscalizatórias, ocasiões em que se constatou que apenas 4 barcos eram reincidentes em 

desconformidades, desencadeando, consequentemente, os respectivos efeitos administrativos. 

4.À base disso o Procurador da República oficiante, entendendo que a Capitania dos Portos vem 

exercendo regularmente sua atividade fiscalizatória, promoveu o arquivamento do feito. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

033. Processo: 1.34.001.001521/2021-73 - Eletrônico  Voto: 3652/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar irregularidade nas eleições presenciais da Ordem dos Advogados do Brasil 

em São Paulo (OAB/SP). 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) a recente 

alteração promovida não torna obrigatória às Seccionais a realização da eleição tele presencial. 

Ao contrário, prevê uma faculdade, à critério e conveniência da respectiva Seccional; b) verifica-

se que a OAB/SP apresentou um extenso plano de segurança sanitária, aprovado em 13/10/2021 

na sessão extraordinária da comissão eleitoral, que prevê desde a utilização de equipamentos de 

proteção individual até a melhor distribuição dos locais de votação pela cidade para evitar 

aglomerações. Ainda, informou a OAB/SP que, em caso de retorno à ¿Fase Vermelha¿ do Plano 

São Paulo, as suas diretrizes serão integralmente adotadas pela Seccional de São Paulo. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

034. Processo: 1.34.001.003377/2021-18 - Eletrônico  Voto: 3625/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar supostas irregularidades na 

emissão de certificados de conclusão de curso de pós-graduação pela Universidade Brasil, que 

serviram para conceder pontuação em concurso público para outorga de serventias extrajudiciais 

no Estado de Mato Grosso. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, ante o correto 

credenciamento da citada entidade de ensino pelo MEC para a ministração de cursos presenciais 

e à distância e a ausência de irregularidades nos certificados apresentados após submissão ao 

escrutínio administrativo e judicial. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

035. Processo: 1.34.001.005992/2021-51 - Eletrônico  Voto: 3608/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO COREN/SP 1. Procedimento preparatório 

voltado a apurar (i) a ausência de medidas pela diretoria do Conselho Regional de Enfermagem 

de São Paulo em relação a possíveis irregularidades encontradas em fiscalizações realizadas em 

hospitais e (ii) uso indevido de verbas públicas para promoção pessoal e antecipação de campanha 
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para as eleições do Coren/SP. 2. Após a devida instrução do feito, verificou-se que, em julho de 

2021, o Cofen fez Visita Técnica de Supervisão no Coren-SP, em que concluiu que a atuação 

fiscalizatória do órgão regional está satisfatória à luz da Recomendação n. 001/2021. Destacou, 

contudo, a necessidade de melhoria do fluxo processual interno do Coren-SP, de modo a tornar 

os processos mais céleres e resolutivos. Para acompanhar a correção de tais questões, informou 

que foi publicada a Portaria Coren-SP nº 20/2021, que prevê medidas para a avaliação de tais 

processos, com ações extrajudiciais de resolutividade. 3. No tocante à notícia de suposta atuação 

ilegal nas eleições do Coren- SP, o Conselho Federal anunciou que, por meio do Processo 

Administrativo Cofen nº 1042/2021 apurou a denúncia de uso indevido de verbas públicas para 

promoção pessoal e antecipação de campanha para as eleições do Coren-SP de 2020, ao fim do 

qual o Plenário do Cofen, confirmando pareceres do GTAE, firmou o entendimento de que as 

acusações não procedem. 4. Arquivamento do feito, após evidenciado que não restou 

caracterizada nenhuma irregularidade apta a atrair a atuação do MPF. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

036. Processo: 1.34.004.001254/2018-17 - Eletrônico  Voto: 3643/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS-SP 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação na qual se noticia atraso na 

entrega de complexo esportivo no município de Campinas/SP, além de suposta demolição de tal 

empreendimento para construção de unidade educacional. 2. Instado a se manifestar, o município 

informou que a obra, inicialmente planejada para ser um complexo de esporte e lazer, foi adaptada 

em observância à necessidade da população local para comportar uma unidade educacional, a 

qual foi entregue à comunidade em 29/08/2019 e é responsável pelo atendimento a cerca de 227 

crianças por dia. 3. Os autos foram arquivados diante da constatação de que, apesar de sofrer 

alterações em seu projeto original, a obra atendeu a uma finalidade de interesse público, com a 

construção de unidade educacional, não tendo sido constatada nenhuma demolição no local das 

obras. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

037. Processo: 1.34.011.000135/2021-45 - Eletrônico  Voto: 3569/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

SBCAMPO/S.AND/MAUA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. IMUNIZANTE. 

PFIZER/BIONTECH. DOSE DE REFORÇO. INTERVALO. 1. Procedimento preparatório 

instaurado para apurar suposta inobservância por parte Ministério da Saúde do intervalo prescrito 

em bula para a aplicação das duas doses do imunizante da Pfizer/BioNtech para Covid-19, que 

teria sido indevidamente alterado de 21 dias para 12 semanas, durante os primeiros meses de 

vacinação. 2. Realizadas as devidas apurações, constatou-se que a ampliação do prazo de intervalo 

no início da campanha de imunização contra a Covid-19 se deu em razão da baixa disponibilidade 

dos imunizantes disponíveis e das exigências logísticas impostas ao Poder Público, cuja dinâmica 

de constante mutação do cenário sanitário exigiu a dilação do prazo para que as vacinas pudessem 

abranger um número maior de cidadãos antes que o reforço se fizesse necessário. 3. Restou 

demonstrado também que a ampliação do prazo por si só não afetou a eficácia da campanha, o 

que se comprovou pela evidente diminuição do número de casos com complicação, internação e 

mortes nos meses subsequentes. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 

DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

038. Processo: 1.34.023.000054/2020-25 - Eletrônico  Voto: 3541/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SAO 

CARLOS-SP 
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 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar o indeferimento do pagamento do auxílio emergencial, instituído pelo 

Governo Federal em razão do isolamento social decretado para o enfrentamento da pandemia 

provocada pelo coronavírus. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) 

segundo informações prestadas pela Secretaria Nacional do Cadastro Único, o sistema constatou 

que os dados declarados foram considerados inconclusivos para dar continuidade do processo de 

análise; b) em um novo processamento, a assistida foi considerada elegível ao recebimento do 

benefício, tendo sido creditadas todas as parcelas dos auxílios emergenciais, inclusive as de 2021. 

PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

039. Processo: 1.35.000.001217/2020-18 - Eletrônico  Voto: 3590/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. 1. Inquérito Civil instaurado 

com o objetivo de apurar a situação de obra do Programa PROINFÂNCIA, no Município de 

Laranjeiras/SE, que constava no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do 

Ministério da Educação (SIMEC) como "cancelada". 2. Autos arquivados diante da constatação de 

que a obra em exame foi realmente cancelada e a vigência do Termo de Compromisso venceu em 

30/03/2019, não tendo sido efetivado qualquer desembolso de recursos federais para município. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

040. Processo: 1.34.016.000365/2021-64 - Eletrônico  Voto: 3647/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. SUSCITANTE: PR-DF. SUSCITADO: PRM 

SOROCABA/SP. IRREGULARIDADES RELACIONADAS AO FUNCIONAMENTO DE 

SITES DO GOVERNO FEDERAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada no âmbito da 

Procuradoria da República no Município de Sorocaba/São Paulo, que visa apurar supostas 

irregularidades quanto ao funcionamento de sites do Governo Federal, em especial da Previdência 

Social/INSS, bem como insurgência quanto à necessidade de uso exclusivo da internet para 

determinados serviços prestados pela Administração Pública. 2. A Procuradoria da República no 

Município de Sorocaba declinou da atribuição para atuar no feito em favor da Procuradoria da 

República no Distrito Federal, sob o argumento de que o dano é nacional e de que o Governo 

Federal é sediado em Brasília - DF. 3. O membro oficiante suscitou conflito sob o fundamento 

de que "não merece prosperar a linha doutrinária que defende que o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 

estabelece competência exclusiva para o Distrito Federal nas ações coletivas cujo dano seja de 

âmbito nacional ou em que o órgão federal possua sede em Brasília". 3.1. Aplica-se à hipótese, 

por analogia, o enunciado n. 15 da 1ª CCR. "O Distrito Federal não é foro universal para 

investigação de irregularidades atribuídas a Órgão Público Federal com sede em Brasília, , ainda 

que o dano seja de âmbito nacional ou regional".3.2 Diante disso, voto pela declaração de 

atribuição da Procuradoria da República em São Paulo, tendo em vista que a questão é de 

abrangência nacional, para prosseguimento do feito. PELO CONHECIMENTO DO CONFLITO, 

PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PR/SP PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento do 

conflito, para declarar a atribuição da PR/SP para prosseguimento do feito. 

 

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição 

041. Processo: 1.30.001.004344/2021-26 - Eletrônico  Voto: 3578/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PARA O MPT. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA-CREF-RJ. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM CONCURSO PÚBLICO. 1. Inquérito 

civil instaurado a partir de representação, a qual noticiou a contratação de funcionários pelo 

Conselho Regional de Educação Física - CREF-RJ, sem prévio concurso público. 2. O membro 
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oficiante declinou da atribuição ao Ministério Público do Trabalho sob o fundamento de que o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade 

(ADC) 36, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5367 e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 367 reconheceu a constitucionalidade do 

regime celetista para os empregados dos conselhos profissionais. 2.1. Precedente da 1ª CCR no 

mesmo sentido (Voto nº 1962/2021, 11ª Sessão de Revisão-ordinária, 28.06.2021). 2.2 Diante 

disso, falece atribuição ao MPF para apreciar os fatos objeto deste procedimento, cabendo ao 

Ministério Público do Trabalho a atribuição para atuar no feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição. 

 

042. Processo: 1.14.000.002245/2019-49 - Eletrônico  Voto: 3600/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: REMESSA DA 3ª CCR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE VALORES REPASSADOS PELO FIES E COBRANÇA AO 

DISCENTE SEM REPASSE DE DESCONTO. INFORMAÇÕES PRESTADAS. INÉRCIA DA 

REPRESENTANTE EM SE MANIFESTAR. IRREGULARIDADES NÃO CONFIRMADAS. 

ARQUIVAMENTO NO ÂMBITO DA 3ª CCR CONSIDERANDO TRATAR-SE DE DIREITO 

INDIVIDUAL SEM REPERCUSSÃO SOCIAL. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

043. Processo: 1.15.000.000159/2020-06 - Eletrônico  Voto: 3561/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. 1. Inquérito Civil 

instaurado a partir da manifestação de mestranda do curso de Física da Universidade Federal do 

Ceará, na qual alega que não consegue concluir uma das disciplinas essenciais para o término do 

curso, em razão de injustos impedimentos acarretados por dois professores do departamento do 

curso. 2. Após diversas tentativas por parte do MPF, sem sucesso, de obter autorização da 

representante para que autorizasse a liberação do sigilo da tramitação dos autos, imprescindível 

para a continuidade das investigações, o membro oficiante promoveu o arquivamento do feito. 

PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

044. Processo: 1.15.000.000870/2020-52 - Eletrônico  Voto: 3570/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a falta de 

distribuição de soro antirrábico no Hospital São José e em postos de saúde no Município de 

Fortaleza/CE. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, ante o restabelecimento da 

distribuição do citado medicamento. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

045. Processo: 1.15.000.002236/2020-54 - Eletrônico  Voto: 3546/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL 
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DO CEARÁ. 1. Procedimento instaurado para apurar eventual irregularidade na nomeação de 

servidor público para o cargo de Técnico em Contabilidade, pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares - EBSERH, que administra o Hospital Universitário Walter Cantídio, na 

Universidade Federal do Ceará, considerando que o Edital do Concurso Público 01_2019 estaria 

em desacordo com as normas que regem a profissão, uma vez que não exige a carteira profissional 

(CRC) no ato da admissão. 2. Realizadas as diligências, verificou-se que, com base no Decreto 

Lei nº 9.295/46, a necessidade de registro profissional de profissionais de contabilidade restringe-

se aos bacharéis em contabilidade, tão somente, não alcançando o nível técnico. 3. Autos 

arquivados ante a ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

046. Processo: 1.15.000.002419/2021-51 - Eletrônico  Voto: 3557/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA. SOLICITAÇÃO DE 

RASTREAMENTO DE ANIMAL COM SUPOSTA PESTE SUÍNA DIVULGADO NA 

INTERNET. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS. ANIMAL LOCALIZADO. PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 

OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

047. Processo: 1.16.000.001039/2019-47 - Eletrônico  Voto: 3635/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CAIXA ECONÕMICA FEDERAL. REPASSE DE VERBAS AO COMITÊ 

OLÍMPICO BRASILEIRO QUE ESTARIA INADIMPLENTE COM O FISCO. 

INFORMAÇÕES PRESTADAS. DÉBITO NEGOCIADO COM A PROCURADORIA DA 

FAZENDA NACIONAL. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

048. Processo: 1.18.000.001825/2021-94 - Eletrônico  Voto: 3630/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

GOIAS/APARECIDA DE 

GOIÂNIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. NOTÍCIA DE SUPOSTA RETENÇÃO DE 

VERBA FEDERAL PELO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO, CONCERNENTE A SERVIÇOS 

DIALÍTICOS. INSTRUÇÃO DO FEITO. INFORMAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NO 

SENTIDO DE QUE OS PAGAMENTOS JÁ FORAM REALIZADOS. ESCLARECIMENTOS 

EM RELAÇÃO AOS MOTIVOS DOS ATRASOS. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

049. Processo: 1.20.001.000153/2019-17 - Eletrônico  Voto: 3601/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

GOIAS/APARECIDA DE 

GOIÂNIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. OFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE EAD POR 
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ENTIDADES NÃO CREDENCIADAS PELO MEC. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PARA 

INTERRUPÇÃO IMEDIATA DA OFERTA. RECOMENDAÇÃO ACATADA. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

050. Processo: 1.20.002.000058/2020-47 - Eletrônico  Voto: 3640/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SINOP-

MT 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO 

ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT. 

QUESTÃO JUDICIALIZADA 1. Trata-se de Procedimento instaurado com vistas à acompanhar 

acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público Federal, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária-INCRA, o Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, a 

Associação de Pequenos Produtores Rurais de Novo Horizonte-APRONE e o presidente da 

Frente Parlamentar de Regularização Fundiária de Mato Grosso, a fim de envidar esforços para 

a regularização fundiária do Assentamento Zumbi dos Palmares, no Município de Cláudia/MT. 

2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando que o objeto dos autos 

está amplamente judicializado por ações propostas pelas duas partes opostas interessadas na área, 

inclusive com decisões judiciais conflitantes entre si, a saber: reclamação nº. 1013703-

15.2020.4.01.00000 (Quarta Turma do TRF da 1ª Região); cumprimento de sentença nº. 

0015604-90.2006.4.01.3600 (1ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Mato 

Grosso); e ação declaratória de nulidade nº. 1000077-65.2021.8.11.0101 (Vara Única da Comarca 

de Cláudia/MT). 3. Enunciado nº 6: da 1a CCR: "Cabível a homologação do arquivamento 

quando o objeto do procedimento ou do inquérito civil, inclusive sob a perspectiva territorial, 

esteja sob apreciação do Poder Judiciário e, nas ações em trâmite na Justiça Federal, atue o 

Ministério Público Federal como (co)autor ou interveniente (Ref. IC n. 1.26.002.000109/2011-

26, PP n. 1.34.010.000629/2014-19)".PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

051. Processo: 1.21.004.000257/2017-01 - Eletrônico  Voto: 3597/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CORUMBÁ-MS 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA 

AGRÁRIA. PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL/MS. SUPOSTA LENTIDÃO 

NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PELA EMPRESA PÚBICA AGRAER QUE 

INVIABILIZAM A INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO PRONAF. DILIGÊNCIAS 

EFETUADAS. CELEBRADO ACORDO DE COPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1076/2021 COM O 

MUNICÍPIO PARA OTIMIZAR OS PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 

OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

052. Processo: 1.22.000.002546/2021-15 - Eletrônico  Voto: 3654/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS 

GERAIS 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDENCIA SOCIAL. INSS. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE 

TITULARIDADE. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS. REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. 

IRREGULARIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
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053. Processo: 1.22.012.000275/2019-18 - Eletrônico  Voto: 3527/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

DIVINÓPOLIS-MG 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS. SUPOSTA 

RETENÇÃONAS CONTAS MUNICIPAIS DE VERBAS FEDERAIS DESTINADAS A 

ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSOS 

DISPONÍVEIS MAS ESCASSOS QUE DEMANDAM DISTRIBUIÇÃO DE MANEIRA 

EFICIENTE E ORDENADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES APTAS A JUSTIFICAR 

O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

054. Processo: 1.22.024.000073/2021-43 - Eletrônico  Voto: 3618/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

VIÇOSA/PONTE NOVA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Notícia de Fato autuada para apurar suposta irregularidade no fechamento 

noturno do portão de saída de ciclistas e pedestres da UFV. 2. Arquivamento promovido sob os 

seguintes fundamentos: a)a Universidade Federal de Viçosa esclareceu que durante a pandemia, 

seguindo as orientações das autoridades sanitárias, foram adotadas diversas medidas de 

biossegurança a fim de promover o distanciamento social, uso de máscaras e a não aglomeração 

de pessoas dentro do campus; b) uma das medidas adotadas foi a imposição de restrições a 

horários de abertura e fechamento de acessos de veículos e pedestres por completo ou em parte, 

observando as diversas fases da pandemia; c) quanto aos acessos controlados por portões, como 

o citado na representação, com o avanço da vacinação e o retorno das atividades administrativas 

presenciais no campus, a partir de 03/01/2021 houve o retorno aos horários de abertura e 

fechamento estabelecidos antes da pandemia, ou seja, 05:00 às 23:00hs. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

055. Processo: 1.24.001.000115/2021-30 - Eletrônico  Voto: 3639/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAMPINA GRANDE-PB 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. DNIT/PB. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA NA BR 230. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA 

RODOVIA. INTENSIFICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 

PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

056. Processo: 1.25.000.001044/2021-65 - Eletrônico  Voto: 3629/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PARANA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE 

CANDIDATOS PARA O INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

QUÍMICA.SOLUÇÃO ADOTADA PELA UNIVERSIDADE VISOU LIDAR COM 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL GERADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 E CUMPRIU 

OOBJETIVO DE IMPEDIRVAGAS OCIOSAS.PUBLICIDADE DO EDITAL 

DEVIDAMENTE RESPEITADA COM A DIVULGAÇÃONA PÁGINA DA INSTITUIÇÃO. 

CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
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LEGALIDADE, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA OU DA PUBLICIDADE. 

ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 

DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

057. Processo: 1.25.002.000862/2017-44 - Eletrônico  Voto: 3650/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL/TOLEDO-PR 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ACESSIBILIDADE. CREA. 1. Inquérito civil 

instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades referente às normas de 

acessibilidade na sede do CREA/PR, no Município de Cascavel/PR. 2.Instruído o feito, obteve-

se do CREA a informação de que o imóvel por ele alugado para funcionar como sede foi adaptado 

para atender a todos os requisitos de acessibilidade, o que se confirmou por meio de vistoria 

técnica realizada em novembro de 2021 pelo Instituto do Planejamento em Cascavel/PR. 3. 

Irregularidade sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

058. Processo: 1.25.010.000073/2021-91 - Eletrônico  Voto: 3605/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

FRANCISCO BELTRÃO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar possível prática de irregularidade perpetrada por Universidade particular, credenciada 

e regularmente constituída perante o MEC, que efetivou parceria com outra instituição de ensino 

não credenciada perante o MEC. 2. O MEC esclareceu que a instituição de regime de parcerias 

para ensino à distância é plenamente possível, desde que cumpridos alguns requisitos. 3. 

Arquivamento promovido considerando que a instituição de ensino cumpre com os requisitos, 

tendo em vista que, a partir das cópias dos contratos apresentados, é possível observar que as 

instituições parceiras apenas realizam o apoio logístico e operacional, não havendo, portanto, 

irregularidade a ser sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

059. Processo: 1.26.000.000275/2020-33 - Eletrônico  Voto: 3646/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GOIANA-PE 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDEF. APLICAÇÃO 

DASDIFERENÇAS DO VMAA. MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE. BIS IN IDEM. 1. Inquérito 

civil instaurado para apurar se o Município de Itambé/PE teria se comprometido a pagar 

honorários advocatícios a sociedade advocatícia, com recursos do antigo FUNDEF, em 

decorrência de eventuais ações promovidas em busca de diferenças relativas à subestimação do 

Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA entre os anos de 1998 e 2006. 2.Ao início da instrução 

identificou-se, porém, feito similar de acompanhamento (1.26.006.000016/2018-38)sendo, no 

entanto, mais antigo, o que induziu o arquivamento da presente investigação por repetição de 

objeto (bis in idem).PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

060. Processo: 1.26.006.000021/2018-41 - Eletrônico  Voto: 3622/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GOIANA-PE 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
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 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO (FUNDEF). MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA/PE. APURAÇÃO QUANTO AO 

RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS DO FUNDEF, SUA 

CORRETA APLICAÇÃO E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE 

ADVOCACIA PARA INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO DO PA N. 

1.26.006.000016/2018-38 EM TRÂMITE NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE GOIANA/PE. BIS IN IDEM. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

061. Processo: 1.28.000.001000/2021-23 - Eletrônico  Voto: 3558/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VACINAÇÃO. COVID-19. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado a partir da manifestação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), na qual solicitava ao MPF que orientasse a Secretaria Municipal de Saúde de Natal 

e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte a incluir os servidores da Coordenação 

de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados do RN (CVPAF-RN) entre as 

prioridades do grupo "demais trabalhadores de saúde" no plano de vacinação contra a Covid-19. 

2. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito diante da perda do seu objeto em 

virtude do avanço da imunização contra a Covid-19 no estado, já tendo sido iniciada inclusive a 

vacinação de menores de idade. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES 

DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

062. Processo: 1.29.016.000056/2017-78 Voto: 3553/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CRUZ 

ALTA-RS 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar irregularidade na concessão de 

financiamento habitacional pela agência da Caixa Econômica Federal no Município de Cruz 

Alta/RS. 2. A representante informa que é inscrita na Programa Minha Casa Minha Vida e já foi 

contemplada no programa habitacional, não assumiu o imóvel mas seu nome continua no 

cadastro. O membro oficiante promoveu o arquivamento, considerando ausência de interesse 

coletivo na demanda. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

063. Processo: 1.30.001.000060/2020-80 - Eletrônico  Voto: 3550/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE DATA 

DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO. 1. Inquérito civil instaurado com base em 

representação, tendo por finalidade apurar suposta mudança indevida na data da prova do 

concurso realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro em 2019, 

regido pelo Edital nº 0001/2019, cuja data de realização teria sido divulgada com apenas 6 dias 

de antecedência, infringindo regra editalícia que impunha o prazo mínimo de 10 dias. 

2.Realizadas as devidas apurações, logrou-se reunir no feito documentação comprovante de que 

a data de realização das provas, prevista para o dia 20/10/2019, havia sido publicada no dia 

11/10/2019, exatamente no décimo dia anterior ao da aplicação dos testes, não havendo, assim 

que se cogitar de irregularidade passível de intervenção repressiva.3.À base disso o feito foi 

arquivado. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

064. Processo: 1.30.001.003483/2021-32 - Eletrônico  Voto: 3548/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1 Procedimento Preparatório instaurado para 

apurarsuposta inadequação no atendimento assistencial prestado apacienteno âmbito do SUS, 

havendo relato de dificuldades encontradas para o início do tratamento de quimioterapia e 

radioterapia. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) a regulação estadual 

de acesso às ações e serviços de assistência informou que a pacientefoi agendadapara realizar 

consulta ambulatorial de Coloproctologia (Oncologia) no Hospital Municipal em 13/10/2021 às 

10h00min; b)sob o enfoque coletivo, tramitam a ACP 0113529-32.2017.4.02.5101, relativa à 

organização da regulação de acesso de consultas e exames, e a ACP 0006744-51.2014.4.02.5101, 

relativa ao acesso e à ampliação dos serviços de radioterapia. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

065. Processo: 1.30.001.003889/2019-09 - Eletrônico  Voto: 3566/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ATENDIMENTO A 

MORADORES DE RUA. SUPOSTA OMISSÃO DO INSS. 1. Inquérito civil instaurado para 

apurar irregularidade praticada pelo INSS na concessão de benefícios 

previdenciários/assistenciais para moradores em situação de rua, devido a dificuldades quanto ao 

atendimento das demandas e limitações quanto ao uso das ferramentas tecnológicas 

disponibilizadas pela autarquia. 2.Instruído o feito, apurou-se que o INSS vem disponibilizando 

aos cidadãos mais vulneráveis mecanismos e meios necessários para garantir o acesso aos 

serviços e benefícios assistenciais, além do que, as equipes do Serviço Social das Agências da 

Previdência Social buscam constantemente orientar e realizar parcerias com a rede sócio 

assistencial, no sentido de identificar e dar viabilidade aos benefícios que as pessoas em situação 

de rua possam vir a ter direito, por meio dos CRAS e CREAS, que são instituições que atendem 

a esta demanda a nível da assistência social municipal, a quem compete o respectivo acolhimento 

e atendimento dos vulneráveis. 3.À base dessas informações, suficientes para afastar a suposição 

de que o INSS estaria sendo omisso quanto ao alcance do atendimento prestado aos moradores 

de rua, a Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ante a ausência 

de hipótese interventiva. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

066. Processo: 1.30.007.000292/2016-00 Voto: 3556/2021 Origem: 

PROCURADORIA 

REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 2ª 

REGIÃO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar possível 

irregularidade na aquisição de alimentos para distribuição na rede escolar do Município de Paty 

de Alferes/RJ. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dadas a conformidade da 

aquisição dos gêneros alimentícios com os termos do edital da Chamada Pública nº 1/2016 e a 

ausência de elementos que indiquem fornecimento de produtos com origem diversa da declarada 

pela associação vencedora do certame. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

067. Processo: 1.30.009.000019/2019-08 - Eletrônico  Voto: 3530/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE S PEDRO 

DA ALDEIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

(INCRA). 1. Procedimento instaurado para apurar possíveis irregularidades na concessão de lotes 

do Programa Nacional de Reforma Agrária nos Município de Saquarema, Araruama, Iguaba 

Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. 2. Realizadas 

as diligências, verificou-se que o INCRA demonstrou estar adotando as medidas necessárias para 

sanar as supostas irregularidades inicialmente noticiadas, apresentando resultados efetivos nesse 

sentido, não havendo omissão do poder público que justifique a necessidade de atuação do MPF 

no caso em referência. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO, 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

068. Processo: 1.30.017.001153/2013-23 Voto: 3657/2021 Origem: 

PROCURADORIA 

REGIONAL DA 

REPÚBLICA DA 2ª 

REGIÃO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: REMESSA DA PFDC. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDENCIA SOCIAL. 

INSS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 

INSTRUÇÃO DEFICIENTE DE PROCESSOS E ATENDIMENTO INADEQUADO POR 

PARTE DOS PERITOS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS. ELABORAÇÃO DO MANUAL TÉCNICO DE PERÍCIA MÉDICA 

PREVIDENCIÁRIA. PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

069. Processo: 1.33.009.000141/2020-06 - Eletrônico  Voto: 3595/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAÇADOR-SC 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. 1. Inquérito Civil 

instaurado com o objetivo de apurar a situação de obra do Programa PROINFÂNCIA, no 

Município de Zortéa/SC, que constava no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 

Controle do Ministério da Educação (SIMEC) como "concluída, mas sem registro no INEP". 2. 

Oficiado, o município prestou informações a respeito da obra em questão, a qual conta com o 

Código INEP nº 42130620. 3. Desse modo, considerando a ausência de irregularidades, o 

membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

070. Processo: 1.33.009.000144/2020-31 - Eletrônico  Voto: 3594/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAÇADOR-SC 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. 1. Inquérito Civil 

instaurado com o objetivo de apurar a situação de obra do Programa PROINFÂNCIA, no 

Município de Vargem/SC, que constava no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 

Controle do Ministério da Educação (SIMEC) como "concluída, mas sem registro no INEP". 2. 

Oficiado, o município prestou informações a respeito da obra em questão, a qual conta com o 

Código INEP nº 42044626. 3. Desse modo, considerando a ausência de irregularidades, o 

membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 



DMPF-e Nº 227/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 25 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

071. Processo: 1.33.009.000147/2020-75 - Eletrônico  Voto: 3598/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAÇADOR-SC 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. 1. Inquérito Civil 

instaurado com o objetivo de apurar a situação de obra do Programa PROINFÂNCIA, no 

Município de Timbó Grande/SC, que constava no Sistema Integrado de Monitoramento, 

Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) como "concluída, mas sem registro no 

INEP". 2. Oficiado, o município prestou informações a respeito da obra em questão, a qual conta 

com o Código INEP nº 42151040. 3. Desse modo, considerando a ausência de irregularidades, o 

membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

072. Processo: 1.33.009.000162/2020-13 - Eletrônico  Voto: 3612/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CAÇADOR-SC 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). GT-PROINFANCIA. ESCOLA 

PÚBLICA. OBRA DE INFRAESTRUTURA. MONITORAMENTO. 1. Inquérito civil 

instaurado com o fim de averiguar a situação de uma obra financiada com recursos do 

PROINFÂNCIA no Município de Lebon Régis/SC (código 8924 - Escola de Educação Infantil - 

tipo B, objeto do Convênio 657751), a qual constava com situação CONCLUÍDA, mas sem 

registro no INEP. 2.Oficiada, a Prefeitura informou o cadastro no INEP sob o código657751. 

PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

073. Processo: 1.34.001.006361/2017-72 - Eletrônico  Voto: 3555/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. UNIFESP. CONTROLE DE JORNADA DOS 

DOCENTES. MEDIDAS ADOTADAS. INSTALAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO. PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 

OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

074. Processo: 1.34.014.000167/2020-30 - Eletrônico  Voto: 3653/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO S.JOSE DOS 

CAMPOS -SP 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a falta de repasse 

de informações de saúde da Secretaria de Saúde do Município de Jacareí/SP com o objetivo de 

alimentar a base de dados do aplicativo Conecte SUS pelo Ministério da Saúde. 2. O membro 

oficiante promoveu o arquivamento, dados o efetivo repasse das informações pelo órgão 

municipal e as limitações do aplicativo, visto estar em fase inicial de implementação, 

incorporando em sua base de dados somente informações relativas a exames e vacinas voltadas 

para a detecção e o combate daCovid-19. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 



DMPF-e Nº 227/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 26 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

075. Processo: 1.34.017.000082/2021-11 - Eletrônico  Voto: 3539/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA-SP 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. MEDICAMENTOS. 

DESABASTECIMENTO. 1. Inquérito civil instaurado para apurar o suposto desabastecimento 

na rede de saúde pública do Estado de São Paulo, especialmente no Município de Araraquara/SP, 

do medicamento Somatropina 12Ui, que é adquirido de forma centralizada pelo Ministério da 

Saúde e distribuído às unidades federativas. 2.Com a instrução do feito foi localizado o 

Procedimento Preparatório de nº 1.34.001.000725/2021-97, em trâmite perante o44º Ofício da 

PR/SP, no qual se verificou a informação de que a situação já havia sido normalizada, tendo o 

medicamento sido distribuído aos diversos municípios do Estado, elidindo, portanto, a celeuma 

tratada no presente inquérito. 4.À base disso foi feita consulta à representante, que afirmou ao 

MPF haver recebido o medicamento do município. 5.Considerando que o problema de 

desabastecimento foi superado, concluiu o Procurador da República oficiante não subsistirem 

razões para a continuidade do procedimento, pelo que promoveu seu arquivamento. PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 

OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

076. Processo: 1.30.009.000085/2017-16 Voto: 3573/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE S PEDRO 

DA ALDEIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 

 Ementa: ARQUIVAMENTO PARCIAL E DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. SAÚDE. 

SUBDMIENSIONAMENTO DE PROFISSIONAIS E FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS 

DE CLASSE. PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE-RJ. REMESSA AO 

MPE. 1. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar suposto subdimensionamento de 

profissionais de saúde no Pronto Socorro Municipal de Iguaba Grande-RJ, além da possível 

omissão de fiscalização pelos conselhos profissionais de classe. 2. O membro oficiante procedeu 

ao arquivamento em relação ao aspecto federal, por não vislumbrar omissão por parte dos 

Conselhos e declinou da atribuição para análise da regularidade da prestação de serviço publico 

municipal para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 3. Competência material 

concorrente quanto à saúde (art. 23, II, da CF). Descentralização para estados e municípios dos 

serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. Lei nº 8080/90. 

3.1 Compete à Direção Municipal do Sistema de Saúde, a organização da rede regionalizada e 

hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua Direção Estadual, 

consoante previsto no art. 18 da Lei nº 8080/90. 4. Aplicação do Enunciado nº 2, da 1ª Câmara 

de Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "A apuração de supostas irregularidades ou 

ilegalidades relativas a serviço público estadual, distrital ou municipal ou aos respectivos agentes 

públicos no exercício de suas funções não é da atribuição do Ministério Público Federal e sim do 

Ministério Público dos Estados, exceto se houver interesse federal (art. 109, I, CF) caracterizado 

pelas peculiaridades da situação. PELA HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO, ACOLHENDO 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio, acolhendo como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro oficiante. 

 

077. Processo: 1.27.000.000661/2019-54 - Eletrônico  Voto: 3551/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - PIAUI 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1 Inquérito civil instaurado após o 

encaminhamento, pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para adoção das providências 

sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho Proinfância, com 

relação às obras de construção ou reforma de quadras escolares ou creches no Município de 

Beneditinos/PI. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) no site SIMEC há 

registros fotográficos das seguintes obras concluídas: Termo/Convênio 702203/2010 - Esc. Educ. 

Infantil Tipo C; Termo/Convênio 32294/2014. Localidade Graciosa - Espaço Educativo - 02 
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salas; Termo/Convênio 17580/2014. Localidade Retiro - Espaço Educatico - 06 salas; b) de 

acordo com informações e documentos do FNDE, a obra de construção de Quadra escolar Coberta 

001/2013 foi concluída; c) em consulta ao site do SIMEC, observa-se registros fotográficos da 

obra de construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 acabada; d) a Secretaria de Educação 

do Estado do Piauí informou que a Construção de Quadra Coberta 041, em Benedinos, não foi 

contratada e foi cancelada junto ao FNDE. A Prestação de Contas já foi enviada ao FNDE e se 

encontra em análise. A Devolução de Recursos ao FNDE desse Termo de Compromisso, que 

inclui a obra citada, foi realizada através do Processo SEI 00011.007991/2020-84. 3. De acordo 

com o Manual de Atuação Proinfância, elaborado pela 1ª CCR, quando a obra estiver com o status 

de "concluída", deve-se oficiar ao município indagando se a unidade escolar está em 

funcionamento e o código INEP da instituição. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, RESPEITADO O 

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL, PARA QUE SEJA OFICIADO AO 

MUNICÍPIO DE BENEDITINOS/PI, PARA QUE INFORME SE AS UNIDADES 

ESCOLARES ESTÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO E SEUS RESPECTIVOS CÓDIGOS 

INEP. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do 

arquivamento, com retorno dos autos à origem, respeitado o princípio da independência 

funcional, para que seja oficiado ao Município de Beneditinos/PI, para que informe se as unidades 

escolares estão em pleno funcionamento e seus respectivos códigos INEP. 

 

078. Processo: 1.11.000.000218/2021-68 - Eletrônico  Voto: 3607/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. 

CASO PINHEIRO.1. Procedimento Preparatório instaurado em razão de expediente oriundo do 

Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, informando a necessidade de aquisição de equipamentos 

para o pronto atendimento em caso de ocorrência de grande magnitude nas áreas afetadas por 

atividade de mineração em Maceió. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes 

fundamentos:a)a empresa Braskematuou no sentido de proverao CBM/AL equipamentos para 

sua atuação nos locais afetados pelo fenômeno de subsidência; b) pactuou-se, inclusive, que as 

despesas necessárias à aquisição e transporte dos equipamentos listados no Anexo I até a sede do 

CBMAL correrão por conta exclusiva da empresa, ficando o CBMAL responsável pela 

especificação dos equipamentos, recebimento e respectiva conferência, bem como pelos custos 

inerentes às suas manutenções; c)em análise ao teor do referido contrato, é possível aferir que, 

após a provocação deste Órgão Ministerial, a empresa e a Corporação Militar promoveram 

tratativas visando a compra e entrega, mediante doação, de equipamentos de salvação, 

imprescindíveis no salvamento em caso de dolinamento ou sinkhole nas áreas afetadas pela 

atividade de mineração. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

079. Processo: 1.11.000.000564/2021-46 - Eletrônico  Voto: 3524/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL. CASO PINHEIRO. REPRESENTANTE NARRA 

DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR OFERTADO PELA BRASKEM S.A. NO ÂMBITO 

DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E APOIO À REALOCAÇÃO. 

ACORDO FIRMADO POSTERIORMENTE COM O RECEBIMENTO DAS INDENIZAÇÕES 

CORRESPONDENTES. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

080. Processo: 1.11.000.000639/2021-99 - Eletrônico  Voto: 3544/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES 
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 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. VACINAÇÃO. ESTADO DE 

ALAGOAS. 1. Procedimento instaurado para apurar eventual irregularidade no atraso da 

aplicação da segunda dose para Covid-19 no Estado de Alagoas, a partir de representação que 

alegou que o estado teria recebido o quantitativo de vacina para aplicação da primeira e segunda 

dose e não haveria motivo para a espera por parte dos cidadãos alagoanos. 2. Realizadas as 

diligências, verificou-se que o atraso noticiado deu-se em razão das dificuldades de oferta de 

vacina pelo fabricante, o que teve alcance nacional, não havendo relação de causalidade a ser 

atribuída ao Estado de Alagoas ou aos Municípios alagoanos, tendo sido, inclusive, adotadas as 

providências para aplicação regular de ambas as doses de vacina. 3. Considerando que a 

vacinação no estado encontra-se regularizada, havendo disponibilização a todos os alagoanos 

maiores de 18 anos da primeira dose da vacina e que a situação tem se equilibrado com o avanço 

da campanha de vacinação e o incremento da oferta de doses pela União, concluiu-se pelo 

arquivamento do feito ante a ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

081. Processo: 1.11.001.000133/2021-70 - Eletrônico  Voto: 3633/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

ALAGOAS/UNIÃO DOS 

PALMARES 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VACINAÇÃO. COVID-19. MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/AL. REPRESENTANTE NOTICIA A NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO 

DAS NORMAS DE VACINAÇÃO PARA PESSOAS PORTADORAS DO VÍRUS HIV/AIDS. 

ESCLARECIDO PELO MUNICÍPIO QUE O CRONOGRAMA SEGUE DE ACORDO COM 

O PLANO NACIONAL E ESTADUAL DE VACINAÇÃO, JÁ TENDO CONCLUÍDO A 

VACINAÇÃO DE TODOS OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, INCLUINDO OS PORTADORES 

DE HIV, ESTANDO O ATENDIMENTO ATUALMENTE POR FAIXA ETÁRIA SIMPLES. 

PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

082. Processo: 1.14.000.000373/2021-72 - Eletrônico  Voto: 3604/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

acompanhar o programa de vacinação contra a COVID-19, de forma a verificar a observância do 

planejamento estabelecido para viabilizar a distribuição do referido imunizante, especialmente 

quanto ao respeito das prioridades definidas, no âmbito do município de Muniz Ferreira. 2. 

Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a)não só as prioridades foram 

observadas, como o programa de vacinação instituído pela municipalidade tem sido 

operacionalizado de forma adequada, sem grandes intercorrências; b) conforme se observa em 

todo o país, bem como no próprio município ora abordado, há uma tendência cada vez maior de 

restabelecimento da normalidade sanitária, com o retorno de atividades antes restringidas pela 

gravidade dos riscos provenientes da Pandemia, justamente por conta do substancial avanço na 

imunização da população local, da qual mais de 90% foi vacinada com a 1ª dose, mais de 80% 

com a segunda, já tendo sido iniciada a aplicação da dose de reforço. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

083. Processo: 1.14.000.001020/2021-90 - Eletrônico  Voto: 3613/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. VACINAÇÃO. ESTADO DA 

BAHIA. 1. Procedimento instaurado para acompanhar e fiscalizar a campanha de vacinação 

contra a Covid-19 no município de Candeias/BA, para fins de fiscalização da observância dos 

grupos prioritários. 2. Realizadas as diligências, verificou-se que foi assegurada a vacinação dos 

grupos prioritários, de acordo com os dados oficiais, não sendo identificadas irregularidades que 
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ensejem a atuação ministerial. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

084. Processo: 1.14.000.001022/2021-89 - Eletrônico  Voto: 3636/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VACINAÇÃO. MUNICÍPIO DE 

ITAPARICA/BA. FISCALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID-19 QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS. AS PESSOAS 

COM PRIORIDADE FORAM DEVIDAMENTE IMUNIZADAS, ESTANDO ATUALMENTE 

SENDO ATENDIDOS OS MUNÍCIPES POR FAIXA ETÁRIA. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

085. Processo: 1.14.000.001023/2021-23 - Eletrônico  Voto: 3617/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a 

obediência aos critérios de prioridade para a vacinação contra a Covid-19 no Município de Santo 

Amaro/BA. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dada a confirmação da vacinação 

das pessoas consideradas prioritárias, uma vez que a atual fase do processo de imunização 

concentra-se em grupos sem preferência, segundo os critérios do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

086. Processo: 1.14.000.001024/2021-78 - Eletrônico  Voto: 3649/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. VACINAÇÃO.1. Inquérito civil 

instaurado com o objetivo de instrumentalizar o acompanhamento do programa de vacinação 

contra a COVID-19e assim monitorar a observância do planejamento estabelecido para viabilizar 

a distribuição antecipada do imunizante aos grupos prioritários, no âmbito do Município de São 

Félix/BA.2. O arquivamento foi promovido ao argumento de que a vacinação dos grupos 

prioritários foi devidamente realizada, o que se comprovou pelo fato de que, ao tempo da 

promoção de arquivamento, o município já vacinava pessoas não detentoras de qualquer 

prioridade pelos critérios do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-

19. PELAHOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, 

OSFUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

087. Processo: 1.14.000.001654/2019-28 - Eletrônico  Voto: 3627/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. MUNICÍPIO DE 

CRUZ DAS ALMAS/BA. COM A INSTRUÇÃO, RESTOU ESCLARECIDO QUE, DAS SETE 

OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA, CINCO ESTÃO FINALIZADAS E COM 

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS; UMA SE ENCONTRA EM 

REFORMULAÇÃO NO ÂMBITO DO PRÓPRIO FNDE E A OUTRA FOI PARALISADA 

POR CONTA DE DISTRATO APRESENTADO PELA ANTIGA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS, PORÉM A MUNICIPALIDADE PROMOVEU NOVO PROCESSO 

LICITATÓRIO PARA SUA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
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088. Processo: 1.14.009.000470/2016-18 Voto: 3528/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GUANAMBI 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL (INB). 

CONSTRUÇÃO DE MINA DE EXPLORAÇÃO DE URÂNIO. BLOQUEIO DE VIAS E DE 

FONTES DE ÁGUA PELA EMPRESA. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação 

na qual se noticia que a empresa pública Indústrias Nucleares do Brasil (INB) teria descumprido 

promessa de adquirir propriedades dos representantes, no município de Caetité/BA, no entorno 

do local onde se instalaria uma nova mina de exploração de urânio, e que as obras da empresa 

estariam provocando o bloqueio de aguadas e estradas vicinais da região. 2. Após a instrução, o 

membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que não cabe ao MPF 

atuar em favor dos indivíduos supostamente lesados contratualmente pela empresa, quando 

podem eles próprios ir a juízo e pleitear o reconhecimento dos direitos que entenderem devidos. 

2.1. Ressaltou, ainda, que: a) o bloqueio temporário das vias locais pela INB deveu-se à 

necessidade de construção de pontilhão para evitar que o transporte de minério cruzasse com o 

tráfego da comunidade, em obediência às normas de segurança da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN); b) o IBAMA concedeu licenciamento para a nova frente de exploração, com 

autorização para manejo de vias de acesso, e afirmou que realiza vistorias periódicas, com 

controle e acompanhamento das fontes de água nas imediaçõese c) O IBAMA informou, ainda, 

que as necessidades de moradores atingidos por bloqueios pontuais de água são atendidas pela 

INB, com a utilização de caminhões pipa. PELA HOMOLOGAÇÃO NO ÂMBITO DA 1ª CCR, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE, COM REMESSA À 4ª CCR, PARA ANÁLISE DA MATÉRIA DE 

SUA ATRIBUIÇÃO. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão para análise. 

 

089. Processo: 1.15.000.002519/2020-04 - Eletrônico  Voto: 3592/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3ª CCR. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL.1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar 

eventual monopólio criado pela empresa Elis, fornecedora de serviços de rouparia para hospitais 

públicos e privados do Estado do Ceará. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dado 

que a citada prestadora de serviços é empresa de grande porte, em atuação no Brasil e na Europa, 

e o governo estadual afirma inexistir prática ilícita da empresa, cujos serviços foram precedidos 

de procedimento licitatório na modalidade pregão. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

090. Processo: 1.15.002.000270/2020-74 - Eletrônico  Voto: 3536/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de 

representação que narra ter a representante sido impedida de concorrer ao Auxílio Emergencial 

instituído pelo IFCE, Campus Juazeiro do Norte, como decorrência de Política de Assistência 

Estudantil, por ser aluna da educação semipresencial, não obstante encontrar-se regularmente 

matriculada na mencionada instituição de ensino. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes 

fundamentos: a)não houve qualquer impedimento ilegal e arbitrário, haja vista que, ao tempo do 

processo seletivo, o benefício almejado somente poderia ser concedido a estudantes matriculados 

em cursos da modalidade presencial, conforme dispõe a Resolução/CONSUP nº 14, de 18 de 

fevereiro de 2019; b) a resolução supracitada especificava, em seu art. 7º §1º, os auxílios que 

poderiam ser concedidos aos estudantes matriculados nos cursos de modalidades à distância e 

semipresenciais, os quais consistem no auxílio acadêmico, alimentação, didático-pedagógico, 

transporte, óculos e visita/viagem técnica; c) no entanto, percebe-se que em 15 de junho de 2020, 
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por meio da Resolução nº 13, o CONSUP aprovou os procedimentos para regulação, manutenção, 

concessão e pagamento de Auxílio ao Estudante para atender situação de emergência de saúde 

pública em razão da pandemia mundial do COVID19, momento a partir do qual o campus do 

IFCE em Juazeiro do Norte deu início às providências para lançamento de processo seletivo 

visando a atender especificamente os estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática na 

modalidade semipresencial. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

091. Processo: 1.15.002.000520/2019-32 - Eletrônico  Voto: 3588/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE J. 

NORTE/IGUATU-CE 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO.1. Inquérito Civil que objetiva averiguar 

irregular dispensa de documentos obrigatórios para a matrícula em cursos de pós-graduação lato 

sensu promovidos por instituições de ensino superior na região do Cariri, Estado do Ceará. 2. O 

membro oficiante promoveu o arquivamento, tendo em vista que asIES representadas 

demonstraram ter conhecimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1, de 6 de abril 

de 2018, do Ministério da Educação, bem como declararam somente proceder à matrícula de 

alunos em cursos de pós-graduação lato sensu que apresentem diploma ou certificado de 

conclusão de curso, e a representação não ter sido acompanhada de nenhuma documentação 

comprobatória da efetiva ocorrência dos fatos narrados, impossibilitando a aferição das 

irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

092. Processo: 1.15.004.000012/2021-59 - Eletrônico  Voto: 3609/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

CRATEÚS/TAUÁ-CE 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. 1. Procedimento preparatório 

instaurado, no âmbito da Procuradoria da República no Município de Crateús/Tauá-CE, com a 

finalidade de apurar, acompanhar e propor medidas a serem adotadas para minimizar o colapso 

do sistema de saúde nos municípios inseridos na sua área de atribuição, em virtude da 

disseminação do vírus causador da COVID-19. 2. Após a instrução do feito, o membro ministerial 

salientou que a intenção inicial do presente expediente era verificar a viabilidade de implantação, 

se fosse o caso, de hospital de campanha na região, a fim de dirimir os problemas causados pela 

pandemia da COVID-19. 3. Na evolução do quadro pandêmico, contudo, verificou-se a 

significante diminuição das internações e esvaziamento das Unidades de Terapia Intensiva, 

somado à incapacidade técnica e estrutural do hospital quanto à implantação de hospitais de 

campanha. 4. Nesse contexto, entendeu ser desnecessária a manutenção do presente expediente, 

razão pela qual determino o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

093. Processo: 1.16.000.000465/2020-05 - Eletrônico  Voto: 3542/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). 1. Procedimento instaurado para apurar possíveis irregularidades 

relacionadas ao concurso do INSS, regido sob o edital Conjunto de Chamamento Público e 

Processo Seletivo Simplificado nº01/SEPRT/SEDGG/INSS, de 29 de abril de 2020, quanto à 

contratação de militares inativos e aposentados do serviço público federal para atuarem 

temporariamente junto ao INSS. Segundo as representações, haveria violação de princípios 

constitucionais, tais como o do concurso público, da eficiência, da impessoalidade e da isonomia, 

além da economicidade (que tangencia a eficiência) e a situação de crise econômica e desemprego 
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no país. 2. Realizadas as diligências, verificou-se que os fatos estão sendo apurados pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU), através do processo nº 000.690/2020-1. 3. Destacou-se, ainda, o 

ajuizamento da ACP nº 1032541-88.2020.4.01.3400, com o fim de declarar a nulidade do critério 

etário fixado para classificação bem como para o caso de desempate no referido Edital e, também, 

a Ação Civil Pública nº 1021150- 73.2019.4.01.3400, ajuizada pelo Ministério Público Federal, 

no Distrito Federal perante a 2ª Vara Federal Cível, considerando a mora na análise dos pedidos 

administrativos dirigidos ao INSS. 4. Ao final, os autos foram arquivados considerando que já 

foram adotadas todas as medidas necessárias a fim de dirimir as controvérsias levantadas nos 

autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

094. Processo: 1.16.000.001369/2021-57 - Eletrônico  Voto: 3616/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar suposta irregularidade no Sistema de Gestão Corporativo - SisGCorp do 

Exército Brasileiro, uma vez que ele não estaria tendo bom desempenho, sendo de impossível 

utilização. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a)o Diretor de 

Fiscalização de Produtos Controlados informou que o noticiante, de abril a junho de 2021, 

registrou no SisGCorp seis requerimentos solicitando diversos serviços; b) foram apresentadas 

diversas provas em relação ao bom desempenho e produtividade do sistema, afastando-se a 

alegação de inoperância feita pelo representante; c)pode-se perceber que o próprio representante 

realizou os procedimentos que desejava. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

095. Processo: 1.16.000.002306/2021-18 - Eletrônico  Voto: 3602/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA 

PRÁTICA CONHECIDA COMO "DESPACHOS TERCEIRIZADOS", NO ÂMBITO DA 

SECRETARIA GERAL, EM QUE SE DETERMINA A ÓRGÃOS INFERIORES A 

PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO SUPERIOR. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. O TRABALHO DOS ASSESSORES DA 

SECRETARIA GERAL ESTÁ PREVISTO EM SEU REGULAMENTO GERAL, NO QUAL 

CONSTA COMO UMA DE SUAS ATRIBUIÇÕES A ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, 

DECISÕES E EXPEDIENTES EM GERAL. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

096. Processo: 1.16.000.002537/2016-64 Voto: 3562/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. 1. Inquérito civil instaurado para 

apurar e tomar providências sobre notícia de existência de situações em que não há possibilidade 

de obtenção gratuita do serviço de inscrição e alteração de dados no Cadastro de Pessoas Físicas 

da Receita Federal do Brasil (CPF). 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: 

a) o que se extrai do procedimento é que não existe qualquer resistência da Receita Federal em 

ampliar os serviços relacionados ao CPF, ao revés, como dito, vem investindo na celebração de 

convênios com serventias cartorárias, órgãos públicos, empresas públicas e sociedades de 

economia mista federais e estaduais para a prestação dos aludidos serviços eb) foi determinada a 

instauração de procedimento de acompanhamento com o objetivo de verificar a ampliação da 

gratuidade do serviço de inscrição e alteração de dados no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita 

Federal do Brasil (CPF). PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

097. Processo: 1.16.000.003400/2020-11 - Eletrônico  Voto: 3565/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - DISTRITO 

FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 4ª CCR. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar 

irregularidade na implementação e fiscalização do procedimento de fechamento de minas pela 

Agência Nacional de Mineração (AMN). 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento tendo 

em vista que, no âmbito da agência regulatória, já existe minuta de proposta de normativo voltado 

para o plano de fechamento de mina com regulação das garantias financeiras para cobrir os riscos 

da atividade de mineração.3. A 4ª CCR homologou o arquivamento e remeteu os autos à 1ª CCR 

para eventual exercício de suas funções revisionais em relação aos atos de gestão praticados pela 

ANM. 4. Em relação às falhas procedimentais da ANM, o TCU instaurou a representação TC 

021.152/2020-9 para identificar os responsáveis da diretoria da agência. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

098. Processo: 1.18.000.003250/2017-68 - Eletrônico  Voto: 3638/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

GOIAS/APARECIDA DE 

GOIÂNIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. CESSÃO DE USO. 1. Inquérito 

Civil instaurado a partir de representação na qual se noticia suposta irregularidade no uso de sala 

de agência dos Correios no município de Aparecida de Goiânia/GO, pela Secretaria da Fazenda 

do Estado de Goiás, sem que tenha sido formalizada a cessão de uso do bem. 2. Após a realização 

de diligências, verificou-se que os Correios e o Estado de Goiás assinaram Termo de Cessão de 

Uso Gratuito do referido espaço em 6/05/2021, em consonância com o disposto no art. 17, § 2º, 

I, da Lei nº 8.666/93. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

099. Processo: 1.20.000.000355/2020-11 - Eletrônico  Voto: 3599/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/MT. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE "PAC 2 -CRECHE/PRÉ-ESCOLA 

007"CANCELADA. A OBRA ESTÁ SENDO EXECUTADA COM RECURSOS DO 

TESOURO MUNICIPAL E NÃO HOUVE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE 

PARA SUA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

100. Processo: 1.20.000.001890/2018-66 - Eletrônico  Voto: 3567/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SUS. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO 

ACUSADO DE VÁRIOS CRIMES. 1. Inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar 

supostas irregularidades perpetradas com a contratação de determinado médico pelos municípios 

de Brasnortee Tapurah/MT, uma vez que ele responderia por diversos crimes de estupro 

praticados na região, sendo inapto, portanto, a atuar como agente de saúde pública. 2.Dentre as 

diversas irregularidades narradas na representação e das várias informações obtidas pelo MPF 

acerca dos possíveis crimes praticados pelo referido médico, que inclui homicídio e estupro de 
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vulnerável, o presente feito, em razão das limitações constitucionais, se limitou a apurar tão-

somente a irregularidade da contratação do médico com recursos do Fundo Nacional de Saúde 

geridos pelo Município de Tapurah/MT (em subsunção à Decisão-TCU n. 506/1997). 3.Nesse 

âmbito investigativo, apurou-se que o Município de Brasnorte promoveu o afastamento do 

médico logo que sobrevieram as denúncias, enquanto que o Município de Tapurah, em razão da 

inexistência de reclamações dos usuários e ausência de medidas cautelares oriundas do CRM ou 

da Justiça local suspendendo o exercício da atividade profissional do investigado, manteve sua 

contratação. 4.Buscou-se, então, apurar a regularidade do processo licitatório que desembocou 

na contratação do médico por meio de pessoa jurídica, cujas informações colhidas atestaram plena 

regularidade, uma vez que apesar de ter sido constatada a falta de registro do atestado de 

capacidade técnica no CRM, há entendimento do TCU no sentido de que essa falta não constitui 

impedimento para a contratação. 5.À base disso e também em razão de haver aportado nos autos 

a notícia de que as atividades do investigado junto ao SUS foi encerrada em 2020, o Procurador 

da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, determinando a remessa de cópia ao 

MPE/MT para providências cabíveis. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

101. Processo: 1.21.000.000068/2021-46 - Eletrônico  Voto: 3540/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO DO SUL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROJETO DE 

ASSENTAMENTO ANDALUCIA. MUNICÍPIO DE NIOAQUE/MS. DENÚNCIA DE 

VENDA IRREGULAR DE LOTE. INCRA. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS 

NECESSÁRIAS NO CASO CONCRETO, TAIS COMO BLOQUEIO DO SIPRA E DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO, BEM COMO A QUALQUER ACESSO À LINHA 

DE CRÉDITO ATÉ APURAÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS A 

SEREM ADOTADAS PELO MPF NA SEARA DA TUTELA DA LEGALIDADE LATO 

SENSU DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REPERCUSSÃO CRIMINAL DOS FATOS ESTÁ 

SENDO APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

102. Processo: 1.21.000.000318/2019-23 - Eletrônico  Voto: 3593/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MATO 

GROSSO DO SUL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA 

AGRÁRIA. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a venda de lotes destinados à reforma 

agrária no Assentamento Nazareth, localizado no Município de Sidrolândia/MS. 2. Conquanto o 

Incra/MS tenha verificado negociações em alguns dos lotes, o membro oficiante promoveu o 

arquivamento, dada a ausência de elementos que demonstrem atuação irregular, omissão ou 

inércia da autarquia no caso concreto, já que procedeu às notificações dos ocupantes irregulares 

e à adoção de medidas administrativas para a regularização da situação. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

103. Processo: 1.21.003.000050/2020-33 - Eletrônico  Voto: 3563/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

NAVIRAÍ-MS 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

quais as providências concretas adotadas para assegurar a distribuição dos alimentos que viriam 

a ser consumidos no período de suspensão das atividades educativas presenciais, destinando-os 

aos alunos da rede que deles necessitarem pelos municípios de atribuição da Procuradoria da 

República no município de Naviraí/MS. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes 

fundamentos: a) os municípios informaram que os alimentos foram devidamente distribuídos eb) 
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os municípios já estavam com data prevista para o retorno as atividades presenciais. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

104. Processo: 1.22.010.000597/2020-11 - Eletrônico  Voto: 3580/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

IPATINGA-MG 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

o andamento de obra no município de Ipatinga/MG, vinculada ao Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(Proinfância), cujo status de execução no SIMEC encontra-se como "obra em execução". 2. 

Arquivamento promovido sob o fundamento de que o município de Ipatinga/MG realizou 

completamente a execução da referida obra, que já se encontra em funcionamento, bem como 

possui o código do INEP (31375438). PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

105. Processo: 1.23.000.000632/2021-56 - Eletrônico  Voto: 3532/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PARA/CASTANHAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CREA-PA. EDITAL N. 

01/2014. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.CONVOCAÇÃO DEU-SE PARA VAGA 

PREVISTA NO EDITAL. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

106. Processo: 1.23.003.000312/2019-51 - Eletrônico  Voto: 3631/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA-PA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

notícia de encerramento das atividades do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC) no Município de Altamira/PA. 2. Arquivamento promovido sob os 

seguintes fundamentos: a) conforme manifestação do MEC, verifica-se que não houve o 

encerramento do programa PRONATEC no Município de Altamira, consoante sustentado na 

inicial. Observa-se ainda que, embora não tenham sido ofertadas vagas de cursos diretamente 

pelo mencionado programa, ofertaram-se cursos de Educação Profissional e Tecnológica por 

meio do programa Novos Caminhos, que, por sua vez, conta com recursos da Bolsa-Formação 

do PRONATEC eb) conforme diligências empreendidas, percebeu-se a busca por medidas 

alternativas de promoção destes cursos, a fim de viabilizar à população local o acesso a uma 

educação capacitacional. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

107. Processo: 1.23.008.000075/2019-89 - Eletrônico  Voto: 3589/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ITAITUBA-PA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO (FUNDEF). MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS PELA MUNICIPALIDADE, COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 
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VISANDO AO RECEBIMENTO DE VALORES PAGOS A MENOR PELA UNIÃO A 

TÍTULO DE FUNDEF. CONTRATO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RESCINDIDO 

APÓS MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 

DO PARÁ (TCM-PA), SEM QUE TENHA HAVIDO QUALQUER REPASSE DE VALORES 

PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

108. Processo: 1.26.000.001818/2021-11 - Eletrônico  Voto: 3591/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE RECIFE. 

PROCEDIMENTO VOLTADO A APURAR SUPOSTA AUSÊNCIA DE REPASSE DE 

VALORES DO FUNDEB DEVIDOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

GABRIELA FELIZ, SITUADO NA COMUNIDADE VILA FELICIDADE. INSTRUÇÃO DO 

FEITO. IDENTIFICADO QUE A INSTITUIÇÃO NÃO RECEBE RECURSOS DO FUNDEB, 

MAS APENAS RECURSOS MUNICIPAIS POR MEIO DE CONVÊNIO. 

IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

109. Processo: 1.26.000.002252/2021-44 - Eletrônico  Voto: 3559/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 

PERNAMBUCO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVEITAMENTO DE 

CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO DE OUTRO ÓRGÃO. 

APROVEITAMENTO REALIZADO PELO INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO 

(IFPE). REQUISITOS DEFINIDOS NA DECISÃO NORMATIVA/TCU Nº 212/1998 FORAM 

CUMPRIDOS, A SABER, QUE OS CARGOS TENHAM AS MESMAS DENOMINAÇÃO E 

DESCRIÇÃO E ENVOLVAM AS MESMAS ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E 

DEVERES, DE TAL FORMA QUE, PARA SEU PROVIMENTO, SE EXIJAM IDÊNTICOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. 

CARGO DO EDITAL PARAIBANO É DENOMINADO DE "PROFESSOR 

EBTT/ADMINISTRAÇÃO FERAL, GESTÃO RURAL, EMPREENDEDORISMO, 

ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO", ENQUANTO O CARGO EM PERNAMBUCO 

É CHAMADO DE "PROFESSOR EBTT/ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO E NEGÓCIOS". 

INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA PROPRIAMENTE DITA NA DENOMINAÇÃO DOS 

CARGOS. CONFIGURAÇÃO, EM VERDADE, DE UMA ABRANGÊNCIA MAIOR DE 

SUBÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO COMPORTADA PELO CARGO OFERECIDO PELO 

IFPB. CARGO DO IFPE TOTALMENTE CONTIDO NA DENOMINAÇÃO DA VAGA DO 

EDITAL PARAIBANO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

110. Processo: 1.28.000.001605/2021-14 - Eletrônico  Voto: 3642/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO GERAL E DA LEI 

DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUANDO DA ANÁLISE DO PROCESSO N. 

23077.031197/2021-73. A QUESTÃO SOB ANÁLISE SE REFERE À MATÉRIA DE 

INTERESSE INTERNO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, QUAL SEJA, SUPOSTA POSSE 

INDEVIDA DE SALAS SEM USO NO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL POR 
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DETERMINADO DOCENTE. DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS, FOI 

CRIADA COMISSÃO FORMADA POR PROFESSORES DOS DOIS DEPARTAMENTOS 

ENVOLVIDOS NA CONTROVÉRSIA DE FORMA A ELABORAR PROPOSTA CONJUNTA 

DE PARTILHA DAS SALAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MPF. PELO 

DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 

ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou desprovimento do recurso, 

homologando o arquivamento. 

 

111. Processo: 1.28.000.001741/2021-12 - Eletrônico  Voto: 3634/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO DNIT NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE. DENÚNCIA DE ALTERAÇÃO DO LIMITE DE 

VELOCIDADE EM RODOVIAS E MANUTENÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS DAS 

VELOCIDADES ANTERIORES DA VIA, LEVANDO OS CONDUTORES A COMETEREM 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INSTRUÇÃO DO FEITO. INFORMAÇÕES DA AUTARQUIA 

NO SENTIDO DE QUE ESTAS PLACAS JÁ FORAM SUBSTITUÍDAS. DESNECESSIDADE 

DE ADOÇÃO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS PELO MPF. PELA HOMOLOGAÇÃO, 

ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 

MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

112. Processo: 1.28.000.001901/2020-34 - Eletrônico  Voto: 3641/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. SAÚDE. 1. Trata-se de 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar a não disponibilização de vagas, para consulta 

ginecológica, pelo Hospital Universitário Maternidade Escola Januário CICCO-RN. 2. Foi 

Informado que o agendamento ocorre pela Central de Regulação, tendo sido suspenso o 

atendimento durante a pandemia daCOVID-19, porém já houve o retorno gradual e regularização 

dos serviços. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento, considerando a regularização do 

atendimento, entretanto tendo em vista que se constatou suposta fraude no sistema, tendo sido 

deletados 2000 agendamentos, determinou extração de cópia ao núcleo criminal para apuração. 

PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 

DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

113. Processo: 1.28.000.001959/2020-88 - Eletrônico  Voto: 3656/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO 

NORTE/CEARÁ-MIRIM 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. UFRN. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS. 

SUPOSTO FAVORECIMENTO DE CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO DIRETO DA 

PRIMEIRA COLOCADA COM UMA DAS DOCENTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE 

SELEÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO. FAVORECIMENTO NÃO CONFIRMADO. 

IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DE 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS PELO MPF. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

114. Processo: 1.28.100.000163/2019-46 - Eletrônico  Voto: 3615/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

MOSSORO-RN 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. OFERTA IRREGULAR DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO. 1. Inquérito civil instaurado com base em representação oriunda da 

CAPES/MEC para apurar a oferta irregular de curso de pós-graduação stricto sensu por parte da 

Faculdade CECAP, que estaria atuando irregularmente no Município de Serra do Mel/RN. 

2.Instruído o feito, foi verificado que em 2020 a faculdade CECAP foi descredenciada pelo 

Ministério da Educação, não podendo mais ofertar cursos e admitir estudantes, tendo logo em 

seguida sido extinta. Apurou-se também que a instituição não chegou a funcionar no citado 

município, ao menos regularmente. 3.À base dessas informações, o Procurador da República 

oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, fundamentando que, com o encerramento das 

atividades da investigada, o risco para o direito à oferta de educação de qualidade cessou, 

esvaziando, portanto, o objeto da investigação. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

115. Processo: 1.29.009.000819/2019-31 - Eletrônico  Voto: 3538/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE S.DO 

LIVRAMENTO-RS 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TERRENOS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 

CESSÃO AO MUNICÍPIO PARAREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 1. Inquérito civil 

instaurado para apurar a existência de loteamento irregular ou clandestino em imóveis cedido 

pela União ao Município de Dom Pedrito/RS. 2.Após a coleta de informações junto à SPU e à 

prefeitura local, constatou-se que a cessão dos imóveis se deu justamente em razão de a ocupação 

irregular estar irreversivelmente consolidada, a fim de que o Município, após a verificação dos 

requisitos urbanísticos, pudesse promover sua regularização fundiária, não pairando, portanto, 

sobre a questão, irregularidade passível de atuação ministerial repressiva. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

116. Processo: 1.29.010.000014/2021-73 - Eletrônico  Voto: 3624/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SANTO 

ÂNGELO-RS 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. OFÍCIO CIRCULAR N. 20/2020/1ª 

CCR. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA (UFFS) -CAMPUS CERRO 

LARGO/RS. APURAÇÃO QUANTO ÀS MEDIDAS ADOTADAS PARA O RETORNO DAS 

AULAS PRESENCIAIS SUSPENSAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ELABORAÇÃO 

DE PLANO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS COM SEGURANÇA. 

RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS A PARTIR DE SETEMBRO 

DE 2021. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

117. Processo: 1.30.001.000879/2016-61 Voto: 3655/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO PELA EDUCAÇÃO (MPEduc). PROJETO NÃO IMPLEMENTADO 

TENDO EM VISTA O DESINTERESSE DO MUNICÍPIO EM FIRMAR PARCERIA E 

EXECUTAR O PROGRAMA. INVIABILIDADE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PELA 
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HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

118. Processo: 1.30.001.001169/2020-34 - Eletrônico  Voto: 3579/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. USO DE 

VEÍCULOS. SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE. 1. Inquérito civil instaurado com base no 

encaminhamento de documentação oriunda do MPE-RJ, noticiando irregularidades tocantes à 

prática de atos reveladores de má administração por parte dos gestores do Conselho Regional de 

Odontologia do Rio de Janeiro - CRO-RJ, mormente no que diz respeito a um suposto desvio de 

função dos motoristas e uso indevido de viaturas para o atendimento de interesses privados dos 

seus dirigentes. 2.Com a instrução do feito, que se deu por meio da coleta de documentos 

administrativos e da oitiva de testemunhas, as suspeitas foram afastadas, uma vez que a área 

administrativa da autarquia demonstrou que todas as saídas feitas pelas viaturas oficiais foram 

devidamente registradas, com informações de origem e destino, não revelando desvio de 

finalidade na sua utilização, embora tenham elas, durante a pandemia, servido para o transporte 

dos dirigentes entre suas residências e os locais onde exerceram representação do órgão. 3.À base 

dessas informações o Procurador da República oficiante, não antevendo irregularidade a ser 

cerceada, promoveu o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 

COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 

OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

119. Processo: 1.30.001.002007/2021-02 - Eletrônico  Voto: 3549/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RIO DE 

JANEIRO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1 Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar relato de que o Instituto Militar de Engenharia - IME estaria violando normas de prevenção 

da disseminação do novo coronavírus, especialmente em relação aos alunos residentes em seus 

alojamentos. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) não houve edição de 

norma complementar incluindo a obrigatoriedade da vacina do Coronavírus, razão pela qual 

conclui-se pela impossibilidade atual de exigir-se que o IME obrigue que seus corpos discente e 

docente apresentem os comprovantes de vacinação; b)o cenário atual apresenta ampliação da 

cobertura vacinal, onde 79,7% da população acima de 12 anos já se encontra com o esquema 

vacinal completo na cidade do Rio de Janeiro; c)verifica-se expressiva queda do número de novos 

casos e óbitos, conforme dados também extraídos do Boletim acima mencionado ed) constata-se, 

assim, que as medidas adotadas pelo IME no atual cenário de ampliação da cobertura vacinal e 

diminuição importante no número de casos e óbitos são adequadas para inibir a disseminação do 

novo coronavírus. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, 

OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

120. Processo: 1.30.006.000451/2020-54 - Eletrônico  Voto: 3545/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

N.FRIBURGO/TERESÓP 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS. DESPACHO RECEBIDO COMO PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. OFÍCIO 

CIRCULAR N. 18/2020 DA 1ª CCR. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 

DE NOVA FRIBURDO/TERESÓPOLIS. COLETA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA 

NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA 

ASSOCIADA À COVID19 NOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE E DA SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA IMUNOGLOBULINA HUMANA 

JUNTO AOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. DADOS REGISTRADOS 

PARA CONTROLE NO ÂMBITO DESTA 1ª CCR. PELA REMESSA DOS AUTOS À 

ORIGEM PARA ARQUIVAMENTO NA UNIDADE. 
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 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à 

origem para arquivamento na unidade. 

 

121. Processo: 1.33.000.000324/2021-84 - Eletrônico  Voto: 3543/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SANTA 

CATARINA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 1. Procedimento instaurado 

para apurar a legalidade de atos administrativos praticados pelo gestor do DSEI/ISUL referentes 

à relotação de servidor público e a demissão de uma funcionária. 2. Realizadas as diligências, 

verificou-se que houve a devolução do servidor ao seu órgão de origem, tendo o DSEI/ISUL 

apresentado as motivações do ato, não havendo ilegalidade no ato administrativo, visto que a 

lotação de servidores públicos em cargos efetivos consubstancia competência discricionária da 

administração e depende de uma avaliação técnica das necessidades públicas. 3. Quanto à 

demissão da funcionária, observou-se que é empregada da Santa Casa de Misericórdia Sabará, 

instituição conveniada com a União, por intermédio do Ministério da Saúde/Secretaria Especial 

de Saúde Indígena -SESAI, com vínculo trabalhista junto à entidade conveniada Santa Casa de 

Misericórdia Sabará, por meio de contrato de trabalho por tempo determinado regido pela CLT, 

o qual facultava ao empregado e à empregadora, a qualquer tempo, rescindir o contrato. 4. 

Igualmente, sob a ótica da administração pública, não houve ato irregular, visto que executado, 

também, no âmbito da discricionariedade e conveniência administrativas. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

122. Processo: 1.33.005.000599/2018-72 - Eletrônico  Voto: 3628/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

JOINVILLE-SC 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. MUNICÍPIO DE JOINVILE/SC. 1. Inquérito 

civil instaurado, a partir de representação, em que a manifestante alega que sua filha de 15 

(quinze) anos está enfrentando problemas para ser atendida na rede pública de saúde, eis que 

nessa faixa etária já não pode ser atendida nos hospitais pediátricos e não tem prioridade de 

atendimento nos hospitais de adultos. 2. Após instrução, o membro oficiante promoveu o 

arquivamento do feito, sob o fundamento de que a Comissão Intergestores Bipartite, por meio da 

Deliberação 070/CIB/2020, estabeleceu critérios de prioridade para paciente entre 15 e 17 anos, 

11 meses e 29 dias atendidos nos hospitais gerais, definindo parâmetros no atendimento desses 

pacientes pediátricos e que a normatização levada a efeito não refoge da razoabilidade a indicar 

a ausência de situação apta a ensejar a atuação do Ministério Público Federal. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

123. Processo: 1.34.001.001192/2021-61 - Eletrônico  Voto: 3637/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP. 

SUPOSTA RECUSA EM ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. 

INFORMAÇÕES PRESTADAS. CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO LIMITADA PELA LEI 

Nº 11788/2008. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

124. Processo: 1.34.001.006005/2020-54 - Eletrônico  Voto: 3651/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - SÃO 

PAULO 
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 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a precária estrutura administrativa da 

Corregedoria do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (Coren/SP), 

constituída exclusivamente pelo cargo de corregedor. 2. Expediu-se a Recomendação nº 9/2021 

pela PR/SP com o objetivo de estabelecer uma linha sucessória para o cargo de corregedor e 

designar servidor para o assessoramento administrativo da Corregedoria do Coren/SP. 3. O 

membro oficiante promoveu o arquivamento, dado o integral cumprimento da aludida 

recomendação. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 

FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

125. Processo: 1.34.022.000112/2017-25 Voto: 3606/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SAO 

CARLOS-SP 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. TORNO SEM EFEITO O VOTO N. 3.116/2021 

(PGR-00355719/2021) EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL CONSISTENTE EM EMENTA 

DIVERGENTE DO OBJETO DOS AUTOS. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DE 

HORÁRIO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E ODONTÓLOGOS QUE PRESTAM SERVIÇO 

EM UNIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAÚ (PROGRAMAS 

CUSTEADOS COM RECURSOS FEDERAIS) COM SEUS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

EM ATIVIDADE PROFISSIONAL PRIVADA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. 

CARGA HORÁRIA REDUZIDA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL NÃO INVIABILIZA O 

EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 

RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

126. Processo: 1.34.029.000128/2019-30 - Eletrônico  Voto: 3571/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

GUARATING/CRUZEIRO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUPOSTAS 

IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil instaurado com vistas a apurar possíveis irregularidades 

na gestão de recursos da União repassados à Associação Casa Ágape e/ou Comunidade 

Terapêutica Ágape, com sede no município de Cruzeiro/SP, a partir de contrato firmado 

originariamente com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), vinculada ao 

Ministério da Justiça (Contrato n. 28/2018 - referente ao exercício de 2019). 2. As irregularidades 

estariam relacionadas, sobretudo, à aquisição de itens não condizentes com a realidade dos 

internos. 3. Após fiscalização in loco, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas 

do Ministério da Cidadania informou que não foram comprovadas as irregularidades apontadas, 

sendo que todas as inconformidades foram relatadas, exigindo-se da instituição a adoção das 

medidas competentes. Juntou, a fim de comprovar o alegado, o Relatório de Fiscalização n. 

20/2019, do qual se infere que, vistoriado o local e ouvidos os internos, uma série de 

considerações foram encaminhadas à entidade, dentre elas, a inserção de maiores atividades com 

envolvimento das famílias dos internos, manutenção de registro de queixas e sugestões à 

disposição dos acolhidos, melhorias no cardápio nutricional, dentre outros. 4. Diante dessas 

informações, o Procurador da República oficiante entendeu que não restaram confirmadas as 

irregularidades narradas, razão pela qual determinou o arquivamento do feito. PELA 

HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 

INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

127. Processo: 1.36.001.000209/2019-73 - Eletrônico  Voto: 3585/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE 

ARAGUAINA-TO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
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 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE.1. Inquérito Civil que objetiva averiguar o 

desabastecimento de vacina antirrábica no Município de Araguaína/TO. 2. O membro oficiante 

promoveu o arquivamento, dada a regularização das remessas das vacinas antirrábicas humana e 

canina ao Estado do Tocantins. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES 

DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às quinze horas, da qual eu, Fabrício da Silva Barbosa, secretário designado para o ato, lavrei a 

presente ata. 

 

LINDÔRA MARIA ARAÚJO 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora em Exercício 

 

MARIA CRISTIANA SIMOES AMORIM ZIOUVA 

Procuradora Regional da República 

Membro-Suplente 

 

ONOFRE DE FARIA MARTINS 

Subprocurador-Geral da República 

Membro-Suplente 

 

FABRÍCIO DA SILVA BARBOSA 

Assessor-Chefe da Assessoria Administrativa 

 

 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00447303-2021| 

ATA DA OCTINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE REVISÃO DE 

 

DEZEMBRO DE 2021 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, realizou-se sessão extraordinária eletrônica, conforme o art. 15 do 

Regimento Interno da 2ª CCR, da qual participaram os membros titulares Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício, e Dr. Francisco 

de Assis Vieira Sanseverino, titular do 3º Ofício. Ausente justificadamente o Dr. Carlos Frederico Santos, titular do 1º ofício. Na ocasião, foi deliberado 

o seguinte procedimento: 

Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino 

ORIGEM JUDICIAL 

001. Expediente: JF/PR/CUR-IANPP-5082719-

19.2021.4.04.7000 - Eletrônico  

Voto: 5290/2021 Origem: JUSTIÇA 

FEDERAL - SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CURITIBA 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

 Ementa: Réu preso. Incidente de Acordo de Não Persecução Penal - IANPP. Ação Penal. O MPF 

ofereceu denúncia contra D.G.D.S., como incurso no crime previsto no art. 334-A, caput, 

e inciso II, do CP, pela prática dos seguintes fatos: em 29-10-2021, no Município de 

Curitiba-PR, na Rodovia BR 376, próximo ao KM 595, o denunciado conduzia um veículo 

caminhão baú quando foi abordado por Policiais Rodoviários Federais em fiscalização de 

rotina. Dentro do carro, foram encontrados 400.000 maços de cigarros de origem 

estrangeira - 250.000 maços de Marca Calvert e 150.000 maços da Marca Zen - e sem 

documentação legal. Aos Policiais Rodoviários Federais, o denunciado afirmou que o 

veículo contendo os cigarros seria entregue a um terceiro, não identificado nos autos, 

mediante o recebimento de R$ 5.000,00 pelo serviço. Se os 400.000 maços de cigarros 

estrangeiros apreendidos - avaliados em R$ 2.000.000,00 - fossem importados 

regularmente, o denunciado teria que pagar, em tributos, o total de R$ 1.000.000,00, 

segundo a Receita Federal do Brasil. O Procurador da República oficiante recusou propor 

o ANPP; apresentou, em síntese, os seguintes fundamentos: (1) ausência de confissão 

formal e circunstanciadamente; (2) o denunciado foi indiciado em outro inquérito policial 

pela prática de crime semelhante, vez que foi flagrado transportando 364.390 maços de 

cigarros de origem estrangeira, circunstância hábil a indicar conduta criminal habitual, 

reiterada e/ou profissional. A defesa peticionou nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP (não 

apresentou razões). Os autos foram encaminhados à 2ª CCR. Com relação à confissão 

formal e circunstancial da infração penal, observa-se que não há óbice à sua promoção 

neste momento processual, ou seja, durante a negociação do ANPP e na própria ação penal, 

dada a confissão ser parte integrante do acordo. Sobre o tema, tem-se a Orientação Conjunta 

nº 03/2018 - 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF: "11 Em todos os casos, cabe ao membro oficiante 

explicar o acordo ao acusado e a seu advogado, apresentando as respectivas cláusulas e 
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deixando claro que o acordo pressupõe a confissão formal e circunstanciada da infração". 

Ademais, nos termos do Enunciado 98/2ª CCR: "É cabível o oferecimento de acordo de 

não persecução penal [...] devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida 

ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração 

penal, nos termos do art. 28-A da Lei n° 13.964/19". Contudo, na hipótese, há, nos autos, 

elementos aptos a demonstrar que o denunciado está envolvido em práticas ilícitas: em 

2019, apreensão de mercadorias em seu poder (3 impressoras, 2 pedais para instrumento 

musical, etc); em 2021 (ao que tudo indica, o registro é anterior aos fatos narrados nos 

presentes autos), apreensão de 364.390 maços de cigarros, os quais foram avaliados em R$ 

1.821.950,00 (sem informação sobre o total dos impostos iludidos). Conduta criminal 

habitual, reiterada e/ou profissional evidenciada. Adequado, ainda, o aprofundamento da 

investigação para saber quem pagou pelo serviço e a quem eram destinadas as mercadorias. 

Incabível a celebração do ANPP (art. 28-A, § 2º, inc. II, do CPP). Prosseguimento da ação 

penal. Devolução dos autos ao Juízo de 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 relator. 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Subprocurador-Geral da Republica 

Relator 

Titular do 3º Ofício 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da Republica 

Titular do 2º Ofício 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00030216-2021| 

PORTARIA Nº 121, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

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

artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade 

com as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 54/2021, recebido em 7 

de dezembro de 2021), 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça WILLIAM TEITEL para atuar perante a 59ª Promotoria Eleitoral – São 

Pedro da Aldeia, no período de 01 a 03 de dezembro de 2021, em razão do afastamento do Promotor de Justiça indicado para o biênio (SEI nº 

20.22.0001.0057595.2021-61). 

Publique-se no DMPF-e. 

 

NEIDE M. C. CARDOSO DE OLIVEIRA 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00034096-2021| 

PORTARIA Nº 105, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 

especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 

CONSIDERANDO, ainda, a alteração na indicação de Promotores de Justiça encaminhada pela E. Procuradoria-Geral de Justiça de 

São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-00034026/2021), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 09/12/2021; 

CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2021/2023 (período compreendido entre os dias 04/03/2021 a 03/03/2023, 

inclusive); 

RESOLVE: 

DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 16/2021 (PRR3ª–00005571/2021), de 03/03/2021 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL 

de 05/03/2021), e suas posteriores alterações; para oficiarem, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante 

as Zonas Eleitorais respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR (A) SUBSTITUTO(A) OUTUBRO/2021 

265ª RIBEIRÃO PRETO HAMILTON FERNANDO LISI  4 a 8 
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DESTITUIR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 16/2021 (PRR3ª–00005571/2021), de 03/03/2021 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL 

de 05/03/2021), e suas posteriores alterações; os seguintes Promotores de Justiça anteriormente designados para atuarem na condição de Promotores 

Eleitorais Substitutos, nos períodos abaixo discriminados, junto às Zonas Eleitorais respectivamente indicadas: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR (A) SUBSTITUTO(A) OUTUBRO/2021 

265ª RIBEIRÃO PRETO (CARGO VAGO) 4 a 8 

 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo. 

Publique-se no DJE e no DMPF-e. 

 

PAULA BAJER FERNANDES MARTINS DA COSTA 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00034098-2021| 

PORTARIA Nº 106, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 

especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 

CONSIDERANDO, ainda, a alteração na indicação de Promotores de Justiça encaminhada pela E. Procuradoria-Geral de Justiça de 

São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-00034029/2021), recebida nesta Procuradoria Regional Eleitoral no dia 09/12/2021; 

CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2021/2023 (período compreendido entre os dias 04/03/2021 a 03/03/2023, 

inclusive); 

RESOLVE: 

DESTITUIR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 16/2021 (PRR3ª–00005571/2021), de 03/03/2021 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL 

de 05/03/2021), e suas posteriores alterações; os seguintes Promotores de Justiça anteriormente designados para atuarem na condição de Promotores 

Eleitorais Substitutos, nos períodos abaixo discriminados, junto às Zonas Eleitorais respectivamente indicadas: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR (A) SUBSTITUTO(A) NOVEMBRO/2021 

281ª JUNDIAÍ (CARGO VAGO)  22 a 26 

 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo. 

Publique-se no DJE e no DMPF-e. 

 

PAULA BAJER FERNANDES MARTINS DA COSTA 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00020412-2021| 

PORTARIA N° 16, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129, II e VI da Constituição Federal, 

Considerando que o MPF é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil e promover ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III da Constituição Federal); 

Considerando as informações contidas na Notícia de Fato nº 1.10.000.000786/2021-04, que apontam que a Fundação Garibaldi 

publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 26 de novembro, a aprovação pela área técnica de vários projetos culturais, do edital do Fundo 

Municipal de Cultura do Sistema Municipal de Cultura; 

Considerando que, dentre os projetos aprovados, uma apresentação musical voltada para o público adulto LGBTQ+ “Papai Noel Gay” 

causou polêmica nos últimos dias, porque o prefeito Tião Bocalom concedeu entrevista ao AC24Horas e disse que pediu o veto ao projeto à Fundação 
Garibaldi Brasil; 

Considerando que o discurso proferido pelo chefe do executivo municipal na íntegra de entrevista implica em censura prévia, sem 
prejuízo de, em tese, ainda configurar crime de homo/transfobia e ato de improbidade administrativa; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado para apurar fatos que digam respeito ou acarretem danos 

efetivos ou potenciais a interesses ou direitos defendidos pelo MP (Resolução CNMP 23/2007); 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar eventual censura e conduta homotransfóbica da Prefeitura Municipal de Rio 

Branco ao solicitar o veto do projeto “Papai Noel Gay” à Fundação Garibaldi Brasil. 
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Desde logo, determino a expedição de ofício à Fundação Garibaldi Brasil, para que, no prazo de 24 horas, encaminhe cópia do projeto 

“Papai Noel Gay” e preste informações sobre o pedido de veto realizado pelo Prefeito Municipal e/ou outras autoridades públicas. 

 

LUCAS COSTA ALMEIDA DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00020334-2021| 

PORTARIA Nº 25, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129, II e VI da Constituição Federal, 

Considerando que o MPF é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 

Considerando que o Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos e Degradantes (Decreto n. 6.085/2007) prevê a criação de mecanismos preventivos de combate à tortura, com o fim de realizar visitas a 

lugares onde pessoas são privadas de sua liberdade, para prevenir, detectar e reprimir situações de tortura; 

Considerando que a Lei n. 12.847/2013, que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, permite a criação de dois 

órgãos em âmbito nacional, bem como em todas as unidades federativas, para monitorar estabelecimentos de privação de liberdade: o Comitê e o 

Mecanismo Nacional de Prevenção; 

Considerando que, em 2015, foi realizado o II Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos Estaduais de Prevenção e Combate à 

Tortura, cujo diagnóstico apontou a inexistência de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura em alguns estados da federação, bem como 

o funcionamento ineficiente desses órgãos em outras unidades federativas; 

Considerando que o MEPCT é a principal ferramenta de prevenção e combate à tortura no âmbito estadual, já que é responsável por 

planejar e realizar visitas periódicas e regulares a pessoas privadas de liberdade, qualquer que seja a forma ou fundamento de detenção, aprisionamento, 

contenção ou colocação em estabelecimento público ou privado de controle ou vigilância, para verificar as condições a que se encontram submetidas; 

Considerando a Portaria MDH 346/2017, que instituiu o Pacto Federativo para a Prevenção e Combate à Tortura, e prevê que os entes 

federativos devem institucionalizar e dar pleno funcionamento aos Comitês e Mecanismos Estaduais e Distrital de Prevenção e Combate à Tortura; 

Considerando o conteúdo dos Relatórios de Inspeções realizado no Estado do Acre, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura (MNPCT), nos dias 15 a 21 de agosto de 2020; 

Considerando que os trabalhos realizados pelo MNPCT no Estado do Acre no ano passado foram fundamentais para demonstrar o 

cenário dantesco do sistema prisional e as péssimas condições dos sistemas de privação de liberdade, sem prejuízo de várias outras falhas; 

Considerando que nas inspeções realizadas em 2021 pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, acompanhadas 

pelo MPF e pela Defensoria Pública do Estado do Acre, pode-se concluir, com certeza, que não houve praticamente nenhum avanço no sistema prisional; 

Considerando que o artigo 9, I, da Lei 12.847/2013 dispõe que o Mecanismo de Prevenção deve planejar, realizar e monitorar visitas 

periódicas e regulares a pessoas privadas de liberdade em todas as unidades da Federação, para verificar as condições de fato e de direito a que se 
encontram submetidas e poderá ser representado por grupos menores e convidar entidades, peritos e especialistas com atuação em áreas afins; 

Considerando, por sua vez, o art. 13 da mencionada Lei informa que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

fomentará a criação de mecanismos preventivos de combate à tortura no âmbito dos Estados ou do Distrito Federal, em consonância com o Protocolo 

Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgado pelo 
Decreto nº 6.085, de 19 de abril de 2007; 

Considerando que não existem mais razões legais, administrativas e jurídicas que justifiquem a inércia na criação imediata do 

mecanismo pelo Estado do Acre, e que as dificuldades apontadas devem ser sanadas, sob pena da necessidade de judicialização da questão e a 
responsabilização do Estado do Acre nos órgãos internacionais, além da configuração de dano moral coletivo; 

Considerando as informações contidas no Procedimento Administrativo nº 1.10.000.000209/2016-47, que apontaram falhas no 

funcionamento Comitê Estadual para Prevenção e Enfrentamento à Tortura (CEPET-AC) e a necessidade de instalação Mecanismo Estadual de Prevenção 

e Combate à Tortura - MEPCT; 

Considerando as informações contidas no Procedimento Administrativo nº 1.10.000.000028/2021-88, que apontam que o Estado do 

Acre não implementou o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura - MEPCT, na forma da Lei n.º 12.847/2013; 

Considerando o conteúdo pactuado e os compromissos assumidos pelo Estado do Acre, em razão do Termo de Ajustamento de 
Conduta n.º 2/2021 - GABPR5; 

Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a acompanhar e fiscalizar políticas públicas ou 

instituições e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis (art. 8º da Resolução CNMP 174/2017), 

resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de 

Conduta n.º 2/2021 - GABPR5, em que o Estado do Acre assumiu o compromisso de implementar e garantir o pleno funcionamento do Mecanismo 

Estadual de Prevenção e Combate à Tortura - MEPCT, no prazo de máximo de 1 ano; 

Encaminhe-se ao Setor Extrajudicial para autuação e distribuição ao Gabinete do 5º Ofício. 

 

LUCAS COSTA ALMEIDA DIAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00056395-2021| 

PORTARIA Nº 4, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, pelo artigo 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 
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CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 

âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 

Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações, com os princípios da intervenção estatal obrigatória para a defesa do meio ambiente, da precaução e da prevenção; 

CONSIDERANDO que o Inquérito Civil nº 1.13.000.002313/2020-41, instaurado para apurar e adotar as medidas necessárias para a 

implementação da Logística Reversa das Embalagens em geral, nos termos do art. 33, § 1º, da Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, encontra-

se em fase de homologação de arquivamento pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, conforme despacho em anexo, o 

qual determinou também a instauração de Procedimento de Acompanhamento para acompanhar o cumprimento das recomendações expedidas para a 

implementação da Logística Reversa das Embalagens em geral, nos termos do art. 33, § 1º, da Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, tendo como objeto acompanhar o cumprimento das 

recomendações expedidas para a implementação da Logística Reversa das Embalagens em geral, nos termos do art. 33, § 1º, da Lei da Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos. 

Desde já, DETERMINA: 

I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM; e 

II – Cumpram-se as diligências indicadas em Despacho separado. 

 

JORGE MAURICIO PORTO KLANOVICZ 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00090882-2021| 

PORTARIA N° 18, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício da titularidade do 14º Ofício - Tutela 

Coletiva - 14º OTC da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.001336/2021-81, e 

CONSIDERANDO a pluralidade de representações juntadas ao procedimento que indicam a possibilidade de eventual irregularidade 

ou dano à coletividade na forma de numerosos extravios supostamente ocorridos no CTCE/Salvador; 

CONSIDERANDO a insuficiência das informações recolhidas até o momento para instrução da atuação judicial do presente órgão; 

CONSIDERANDO a previsão do §7º, artigo 2º, da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Converter o procedimento em inquérito civil visando a coleta regular e legal de elementos a respeito de supostos furtos e extravios 

de encomendas ocorridos reiteradamente no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas/CTCE/Salvador. 

Encaminhe-se a presente portaria ao Núcleo Cível Extrajudicial - NUCIVE desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito 

civil. 

Outrossim, a assessoria deverá adotar as providências necessárias para garantir o sigilo da identidade dos representantes, inclusive 

nos sistemas de informática, medida necessária para evitar represálias contra os noticiantes. 

Em seguida, oficie-se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, reiterando a requisição acerca de esclarecimentos sobre possível 

extravio dos objetos cadastrados nos códigos de rastreamento: LB231470319SG; LB104166670HK; e LB650733380SE, aos quais deverão somar-se os 

objetos cadastrados nos códigos NX404668391BR, LB106770336HK, LB292671274HK e LE399861029SE. 

Esclarece-se que o prazo legal para cumprimento da requisição é de 10(dez) dias úteis, conforme determina o §5º do artigo 8º da Lei 

Complementar nº 75/93. 

Após o cumprimento da diligência ou o decurso de 30 (trinta) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para deliberação. 

Publique-se a presente portaria. 

 

ANA PAULA CARNEIRO SILVA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00005499-2021| 

PORTARIA Nº 36, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Notícia de Fato nº 1.14.010.000196/2021-13. 

 

Converto o presente procedimento em Inquérito Civil Público para apurar a 

inexistência de acesso às Praia de Taipe até Caraiva, em Porto Seguro/BA. 

 

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88 art. 129, I); 



DMPF-e Nº 227/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 47 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 

CONSIDERANDO o que consta no procedimento nº 1.14.010.000196/2021-13; 

RESOLVE: 

I. Converto o presente procedimento em Inquérito Civil Público para apurar a inexistência de acesso às Praia de Taipe até Caraiva, 

em Porto Seguro/BA. 

II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 

a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 4ªCCR; 

b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 

de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

III – Nomear a servidora SCHEYLA CARINE DE MENDONÇA OLIVEIRA, ocupante do cargo de técnico administrativo, nos 

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 

atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 

IV – Cumpra-se a seguinte diligência preliminar: designo o técnico de segurança e transporte desta PRM para diligenciar in loco e 

identificar as servidões existentes, indicando a distância entre elas, estado de conservação e realizando o levantamento fotográfico e aéreo do local (via 

google earth ou outro sistema similar). 

V – Após, nova conclusão. 

 

FERNANDO ZELADA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00090935-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 128, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.14.000.002167/2020-16. 

 

Trata-se de Procedimento de Acompanhamento que tem como objeto: verificar “o cumprimento da Recomendação n° 001/2018 - 

LBN concernente ao compartilhamento de postes entre as prestadoras de serviços de telecomunicações e as concessionárias de energia elétrica”. 

Foi determinado na Portaria n° 026/LBN (PR-BA-00071294/2020), de 06 de outubro de 2020, a instauração do presente Procedimento 

de Acompanhamento e a expedição do Ofício n° 565/2020 – PRBA/13ºOF/CIV/LBN (PR-BA-00071313/2020) para o Diretor-Presidente da Companhia 

de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, solicitando informações sobre o “estágio atual da vistoria dos postes identificados por meio do Expediente 

PR-BA-00066925/2020 (fls. 391 a 405)”, bem como acerca do “cumprimento da Recomendação n° 001/2018, ou razões de não acatamento”. 

Nesse sentido, foi protocolada pela COELBA duas respostas com semelhante teor PGR-00420377/2020 e PR-BA-00080032/2020, 

referentes aos Ofícios n° 565/2020 – PRBA/13ºOF/CIV/LBN (PR-BA-00071313/2020) e 091/2020 – PRBA/13ºOF/CIV/LBN (PR-BA-00011059/2020), 

respectivamente, este último enviado ainda no bojo do Inquérito Civil, oportunidade na qual foi afirmado que: 

“Com relação aos postes identificados por meio do Expediente PR-BA-00015506/2019, após todo o histórico de notificação e atuação 

das nossas equipes, no momento da fiscalização realizada em agosto/2020, foi constatado que as regularidades apontadas na representação foram sanadas, 

conforme relatórios fotográficos em anexo. 

Nesse sentido, considera-se atendida a Recomendação nº 001/2018 – LBN, sendo importante registrar que a Comissão Conjunta de 

Resolução de Conflitos formada pela ANATEL, ANEEL e ANP foi extinta pelo Decreto nº 9.759, de junho de 2019.” 

Anexou relatório de “Fiscalização de Compartilhamento de Postes”, contendo endereço das vias, ordem de serviço, quantidade total 

de postes e registro fotográfico de postes inspecionados. 

Tendo em vista a resposta da COELBA, foi determinado no Despacho n° 0238/2021 – PRBA/13ºOF/CIV/LBN (PR-BA-

00070854/2021) a prorrogação do prazo de tramitação do presente Procedimento de Acompanhamento e a expedição do Ofício 464/2021 – 

PRBA/13ºOF/CIV/LBN (PR-BA-00070860/2021) ao representante Sr. Frank Sales Dorea, solicitando manifestação acerca das informações prestadas. 

O representante protocolou manifestação (PR-BA-00075376/2021), na qual afirmou que os dados apresentados estão longe de 

representar a realidade, pois somente “em Salvador a Coelba tem mais de 180 mil postes, os apresentados neste ofício não representa nem 0,01% deste 

total” (sic). 

Ele também realiza um convite para uma avaliação em campo, na qual seriam encontrados fios e cabos de aço se arrastando pelo 

chão, fiação abaixo da altura permitida, emaranhados de fios nos postes, nos mesmos locais apontados pela COELBA como resolvidos. Ademais, ressalta 

que estão sendo violadas normas técnicas e a Resolução Conjunta nº 04 das Agências Reguladoras de Energia Elétrica e Telecomunicações. Por fim, 

pontua que a solução para este problema seria a fiação subterrânea. 

É o que cumpre relatar. 

Inicialmente, cumpre destacar que o Art. 8º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, estabelece em seu inciso II que o procedimento 

administrativo pode ser destinado a “acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições”. 

Com fulcro nessa previsão foi instaurado o presente Procedimento, tendo como objeto definido na Portaria 026/LBN o 

acompanhamento do cumprimento da Recomendação n° 001/2018 – LBN (PR-BA-00031279/2018), que por sua vez recomendou a COELBA que a) 

notificasse as operadoras de telecomunicações, ocupantes da infraestrutura compartilhada da concessionária de energia elétrica, para regularização das 

ocupações de todos os pontos identificados no bojo do Inquérito Civil nº 1.14.000.000452/2017-05, com fotos anexadas. b) suscitasse conflito, perante a 

Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras ANEEL, ANATEL e ANP, a fim de que seja autorizada a retirada dos cabos no caso de 

as notificações não alcançarem os resultados almejados. 

De análise dos autos do Inquérito Civil nº 1.14.000.000452/2017-05, verifica-se que em resposta a Recomendação expedida por este 

Parquet, a COELBA junta aos autos (PR-BA-00046868/2018) documentos que comprovam as notificações de diversas empresas prestadoras de serviços 

de telecomunicações, para que fosse realizada a regularização de suas redes em diversos locais de Salvador/BA. 
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Ademais, também é possível verificar a juntada de “Relatório Fotográfico” (PR-BA-00002367/2019) indicando o endereço dos 

postes, com a respectiva fotografia de cada um deles, juntadas pelo representante, ao lado de outra tirada após corrigidas as irregularidades. Somado a 

isso, nos autos do procedimento, são anexados aos Ofícios protocolados pela COELBA, novas imagens de fiscalização de compartilhamento de postes. 

Cabe pontuar que verificar todos os 180 mil postes existentes em Salvador, número informado pelo representante, fugiria do objeto 

desse Procedimento e poderia torná-lo infindável, pois são irregularidades sistêmicas que por mais que sejam resolvidas uma a uma, logo podem voltar 

ao status anterior, por conta da ação de empresas de Telecomunicações ou de terceiros, por meio de intervenções clandestinas. 

A solução para este cenário em Salvador e na Bahia perpassa por uma atuação conjunta das Agências Reguladoras, Companhia de 

Energia Elétrica, Empresas de Telecomunicações e o próprio Governo do Estado. 

Nesse sentido, foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia – ALBA, a Lei nº 13.937/2018 que torna obrigatória 

as derivações da rede elétrica por cabeação subterrânea, nas ligações de acesso a edificações, bem como define o prazo de 5 (cinco) anos para as empresas 

promoverem a alteração do sistema de rede em Salvador e 10 (dez) anos para as cidades do interior. Ocorre que, apesar de seu Art. 4º estabelecer o prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias para sua regulamentação pelo Poder Executivo, esta ainda não aconteceu. 

Sendo assim, com base no art. 9º, caput, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente 

Procedimento Administrativo e determino: comunique-se, com as homenagens de estilo, à Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, em Brasília (DF), acerca do presente arquivamento, conforme art. 12 da Resolução n. 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

de 04 de julho de 2017.1 

 

LEANDRO BASTOS NUNES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056576-2021| 

PORTARIA Nº 754, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base nas Resoluções Conjuntas PRE-CE/PGJ-CE nº 01/2020, 02/2020 e 01/2021, que 

estabeleceram a unificação de datas dos biênios dos Promotores Eleitorais no Estado do Ceará, e ofício nº 581/2021/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR, o Promotor ALEXANDRE PASCHOAL KONSTANTINOU, titular da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Iguatu, 

para funcionar como Promotor Eleitoral da 043ª Zona (Jucás), no período compreendido entre 04/12/2021 a 30/09/2023. 
 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056577-2021| 

PORTARIA Nº 755, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base nas Resoluções Conjuntas PRE-CE/PGJ-CE nº 01/2020, 02/2020 e 01/2021, que 

estabeleceram a unificação de datas dos biênios dos Promotores Eleitorais no Estado do Ceará, e ofício nº 582/2021/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR, a Promotora CIBELLE NUNES DE CARVALHO MOREIRA, titular da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Quixadá, para funcionar como Promotora Eleitoral da 059ª Zona (Pedra Branca), no período compreendido entre 20/12/2021 a 30/09/2023. 
 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056579-2021| 

PORTARIA Nº 757, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base nas Resoluções Conjuntas PRE-CE/PGJ-CE nº 01/2020, 02/2020 e 01/2021, que 

estabeleceram a unificação de datas dos biênios dos Promotores Eleitorais no Estado do Ceará, e ofício nº 583/2021/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR, o Promotor FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca 

de Trairi, para funcionar como Promotor Eleitoral da 097ª Zona (Trairi), no período compreendido entre 13/12/2021 a 30/09/2023, em substituição ao 

Promotor FÁBIO NOGUEIRA CAVALCANTE. 
 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056581-2021| 

PORTARIA Nº 758, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 596/2021/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR, a Promotora LÍGIA DE PAULA OLIVEIRA, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Quitéria, para 

funcionar como Promotora Eleitoral da 054ª Zona (Santa Quitéria), no dia 03/12/2021, em face do afastamento da Promotora MARINA ROMAGNA 

MARCELINO. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056582-2021| 

PORTARIA Nº 759, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 597/2021/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR, o Promotor NESTOR ROCHA CABRAL, titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia, para funcionar 

como Promotor Eleitoral da 120ª Zona (Caucaia), no dia 03/12/2021, em face do afastamento da Promotora CAMILA BEZERRA DE MENEZES 

LEITÃO DE PINHO PESSOA. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056583-2021| 

PORTARIA Nº 760, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 598/2021/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR, o Promotor HUGO ALVES DA COSTA FILHO, titular da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral, para 

funcionar como Promotor Eleitoral da 089ª Zona (Amontada), no período de 02/12/2021 a 21/12/2021, em face das férias da Promotora NAIANA PEREZ 

BARROSO DANTAS. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056585-2021| 

PORTARIA Nº 761, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 599/2021/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR, a Promotora LÍGIA DE PAULA OLIVEIRA, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Quitéria, para 

funcionar como Promotora Eleitoral da 054ª Zona (Santa Quitéria), no período de 06/12/2021 a 20/12/2021, em face das férias da Promotora MARINA 

ROMAGNA MARCELINO. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056591-2021| 

PORTARIA Nº 762, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 600/2021/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR, a Promotora KARINA MOTA CORREIA, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tauá, para funcionar como 

Promotora Eleitoral da 039ª Zona (Independência), no período de 03/12/2021 a 19/12/2021, em face das férias do Promotor ALAN MOITINHO 

FERRAZ. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056590-2021| 

PORTARIA Nº 763, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base nas Resoluções Conjuntas PRE-CE/PGJ-CE nº 01/2020, 02/2020 e 01/2021, que 

estabeleceram a unificação de datas dos biênios dos Promotores Eleitorais no Estado do Ceará, e ofício nº 601/2021/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR, o Promotor MAXWELL DE FRANÇA BARROS, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Ubajara, para 

funcionar como Promotor Eleitoral da 074ª Zona (Guaraciaba do Norte), no período compreendido entre 03/12/2021 a 30/09/2023, em substituição ao 

Promotor LUCAS RODRIGUES ALMEIDA. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056587-2021| 

PORTARIA Nº 764, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 603/2021/SEGE/PGJ, resolve: 
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DESIGNAR, a Promotora DENISE BOUDOUX DE MENDONÇA, titular da 159ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, 

para funcionar como Promotora Eleitoral da 082ª Zona (Fortaleza), no período de 06/12/2021 a 18/12/2021, em face das férias da Promotora FERNANDA 

MARINHO DE ANDRADE GONÇALVES. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00056586-2021| 

PORTARIA Nº 766, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte final e 

79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 

do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 605/2021/SEGE/PGJ, resolve: 

DESIGNAR, o Promotor ANDRÉ ZECH SYLVESTRE, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maranguape, para 

funcionar como Promotor Eleitoral da 004ª Zona (Maranguape), no período de 03/12/2021 a 17/12/2021, em face das férias da Promotora ROSELITA 

NOGUEIRA VIEIRA DE ALBUQUERQUE TROCCOLI. 

 

SAMUEL MIRANDA ARRUDA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-LIN-ES-00002583-2021| 

PORTARIA Nº 4, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Conversão do Procedimento Preparatório nº 1.17.004.000021/2021-75. Instaura 

Inquérito Civil a fim de viabilizar apuração de suposta irregularidade na eleição 

realizada pela Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Sezínio 

Fernandes De Jesus (APAS), a qual teria ocorrido com a participação de pessoas 

que não fazem parte do grupo de sócios. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício de suas funções legais, 

em especial das atribuições conferidas pela Constituição Federal e Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal), com função institucional, 

dentre outras, de: a) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, 

promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da CF e art. 2º da Lei Complementar nº 75/93); b) promover o inquérito civil público e a 

ação civil pública, para a proteção de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, III, da Carta Magna, art. 6º, 

VII, da Lei Complementar nº 75/93, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 87/2006); e c) a defesa do patrimônio público e 

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

Considerando a atribuição de expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações 

e documentos para instruí-los (art. 129, VI, da CF), bem como os teores dos art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal e art. 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, que autorizam a conversão de Procedimento 

Preparatório em Inquérito Civil; 

Considerando a notícia de suposta irregularidade na eleição realizada pela Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento 

Sezínio Fernandes De Jesus (APAS), a qual teria ocorrido com a participação de pessoas que não fazem parte do grupo de sócios, o que pode constituir 

indício de ocupação irregular por não assentados em PA promovido pelo INCRA; 

Considerando, ainda, que os elementos de prova até então colhidos não autorizam a instauração imediata de ação civil pública, mas 

apontam para a necessidade de se aprofundar as investigações, a fim de que seja aferida a verossimilhança da representação apresentada, com a elucidação 

dos fatos noticiados e posterior análise acerca da viabilidade do prosseguimento das apurações; 

Determina a instauração de inquérito civil público, com a autuação da presente portaria e realização dos registros de praxe. 

No mais, aguarde em cartório resposta do Ofício encaminhado ao Cartório do 1° Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da 

Comarca de Linhares. 

 

DANIEL LUZ MARTINS DE CARVALHO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-APS-GO-00010443-2021| 

PORTARIA N° 13, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II, III e V, do artigo 

129, da Constituição Federal e na alínea "b", do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como 

determina o artigo 129 da Constituição Federal; 
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Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal defender os direitos e interesses das populações indígenas, 

nos termos do art. 129, inciso V, da Constituição da República, c/c art. 5º, inciso III, “e”, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº  1.18.001.000034/2021-37 com o objeto 

de apurar sobre o programa de vacinação contra a Covid- 19 nos povos indígenas Ava-Canoeiro, Karajá de Aruanã e Tapuias; 

Considerando que com relação a Comunidade Indígena Karajá de Aruanã foi enviado cópia do expediente PRM-APS-GO-

00000643/2021 à PR/GO para adoção das providências cabíveis (PRM-APS-GO-00007694/2021); 

Considerando que com relação a Comunidade Indígena Avá-canoeiro de Minaçu/GO restou comprovado por parte da FUNAI (CTL 

Minaçu) a imunização total para COVID-19 (duas doses) de todos os indígenas integrantes daquela comunidade, inclusive dos servidores e colaboradores 

(PRM-APS-GO-00008300/2021); 

Considerando a expiração do prazo para instrução deste Procedimento Preparatório (artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 23/2007 do 

CNMP); 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.18.001.000034/2021-37 em Inquérito Civil, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, com a finalidade de "apurar a vacinação contra a Covid-19 dos integrantes da Comunidade Indígena Tapuia, na 

TI Carretão". 

DETERMINO, ante o exposto, observando os argumentos expendidos, a adoção das seguintes providências: 

a) a autuação e o registro desta Portaria, fazendo-se as anotações necessárias; 

b) a comunicação da instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação. 

 

JOSÉ RICARDO TEIXEIRA ALVES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00046266-2021| 

PORTARIA N° 216, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República abaixo subscrita, com fundamento nos incisos II e 

III do artigo 129 da Constituição Federal e no inciso VII do artigo 6º da Lei Complementar nº75/93, 

Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 

difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando a obrigação do Ministério Público Federal e, em especial, da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de 

resguardar a máxima efetividade dos direitos fundamentais dos cidadãos, sobretudo a dignidade humana, a vida, a saúde, a educação, a liberdade e o 

trabalho; 

Considerando que o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 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 eventual irregularidade na prestação de serviços educacionais perpetrada por instituição de ensino superior, seja 

pública ou privada, caso verdadeira, deve ser corrigida por atuação do Parquet Federal; 

Considerando ser atribuição do Ministério Público Federal fiscalizar supostas irregularidades envolvendo a prestação de ensino 

superior no Brasil, por constituir serviço prestado pela União (ou com sua autorização) e fiscalizado pelo Ministério da Educação, nos termos do inciso 

I do artigo 109 da Constituição Federal e do inciso III do artigo 39 da Lei Complementar nº75/1993; 

Considerando, outrossim, o disposto na Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº87/2006 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que o instrumento adequado para o acompanhamento da implementação da política pública é o procedimento 

administrativo, previsto no inciso II do artigo 8º da Resolução nº174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, ressalte-se o 

artigo 9° do mesmo diploma; 

R E S O L V E instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Políticas Públicas, com a finalidade de "acompanhar 

a implementação do Sistema de Gestão do PNAES/PRAE na UFMT e o cumprimento das recomendações expedidas à UFMT no Relatório 

nº003/AUDIN/2019". 

Comunique-se à combativa Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por aplicação analógica do inciso I do artigo 62 da Lei 

Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº23/2007 do egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

aplicáveis ao procedimento administrativo por força do disposto no artigo 9º da Resolução nº174, de 4 de julho de 2017. 

 

VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00080295-2021| 

PORTARIA Nº 112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições constitucionais 

e legais, em especial daquelas previstas no art. 129 da Constituição Federal e nos arts. 5º e 6º da Lei nº Complementar nº 75/93; 
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CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, 

à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR/88 e art. 1º da LC 

nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que, dentre suas funções institucionais, destaca-se a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CR/88 c/c art. 5º, I, h e III, a e b; e art. 

6º, VII, b e XIV, f, ambos da LC nº 73/95); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a prática de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender e serve como preparação 

para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Res. nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e art. 1º da Res. nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que tramita perante esta Procuradoria da República a Notícia de Fato nº 1.22.000.002533/2021-46, instaurada 

para apuração de possíveis irregularidades praticadas pelos ex-gestores do Município de Betim/MG, as quais, segundo a Procuradoria daquele município, 

teriam sido apuradas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - no âmbito da prestação de contas do Convênio n.º 657.696/2009, 

o qual teve por objeto a construção de escolas financiadas pelo Projeto PROINFÂNCIA; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 2º, I, e 4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, instaura, por conversão, Inquérito Civil para a apuração de possíveis irregularidades na execução do Convênio n.º 657.696/2009, 

celebrado entre o FNDE e o Município de Betim/MG. 

Determinam-se, de imediato, as seguintes providências: 

I - o registro e a publicação desta portaria; e 

II - o cumprimento das diligências determinadas no despacho proferido nessa data. 

 

LETÍCIA RIBEIRO MARQUETE 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00012868-2021| 

PORTARIA Nº 13, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e CONSIDERANDO: 

a) o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 

b) a incumbência prevista no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) os fatos constantes da Notícia de Fato nº. 1.23.003.000203/2021-59, instaurado para apurar se há falha na prestação de serviço 

público pelo INCRA na demarcação dos lotes de reforma agrária no PA Araraquara; 

d) CONSIDERANDO o disposto no artigo 8º, II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e tendo em 

vista a necessidade de acompanhar e fiscalizar fato objeto de representação que não enseja a instauração de inquérito civil ou que demanda o 

acompanhamento de e fiscalização de forma continuada de políticas públicas ou instituições; 

Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº. 1.23.003.000203/2021-59, a partir da Notícia de Fato de mesmo 

número, para promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que se determina após os registros de praxe: 

1) publique-se a presente Portaria, nos termos do artigo 9, da Resolução 174/2017; 

2) cumpra-se as determinações contidas no despacho de instauração deste Procedimento Administrativo. 

 

GILBERTO BATISTA NAVES FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00046422-2021| 

PORTARIA N° 283, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Designação de Promotores e Promotoras Eleitorais para o exercício da função 

eleitoral no Estado do Pará. 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO PARÁ, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 127 da 

Constituição Federal; no artigo 77 c/c 78, ambos da Lei Complementar nº 75; nos artigos 24, VIII, e 27, §3º, do Código Eleitoral, e 

Considerando as indicações do Subprocurador-Geral de Justiça, Jurídico-Institucional, constantes no ofício 156/2021/MP/SubPGJ JI 

RESOLVE: 

Art. 1º - DESIGNAR para atuação na função de Promotor e Promotora Eleitoral, perante a respectiva zona eleitoral, os Promotores e 

Promotoras de Justiça abaixo: 

 

ZONA PROMOTOR(A) ELEITORAL 

80ª 
Gerson Alberto de França 

Substituição: 20/11/2021 a 09/01/2022 

 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

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

 

JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00085065-2021| 

PORTARIA Nº 98, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Procedimento Principal: 1.25.010.000004/2021-87. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão signatária, 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 ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, 

art. 129, II); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal defende a proteção do patrimônio cultural brasileiro, incluindo neles os modos de 

criar, fazer e viver; 

CONSIDERANDO as atribuições deste ofício 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; 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO 

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 127 

e 129, II e III, da CRFB) e legais (art. 6o, VII, a e art. 7o, I, da Lei Complementar n.o 75/93) vem instaurar o presente procedimento administrativo de 

acompanhamento, nos termos do art. 8º da Resolução CSMPF n. 174/2017, e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1o, inciso IV da Lei no 7.347/85 e os artigos 5o, III 

"b" e 6o, inciso VII "b" da Lei Complementar no 75/93; 

CONSIDERANDO a intenção e a necessidade de acompanhar como vem se dando a distribuição - inclusive os respectivos critérios 

e cronogramas – pelo Ministério da Saúde, mais especificamente pela SESAI, das vacinas contra a COVID19 dos indígenas cujas aldeias estão localizadas 

no oeste do Estado do Paraná; 

RESOLVE: 

No âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, converter o presente Procedimento Preparatório em PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, determinando as seguintes providências: 

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

providenciada a devida publicação; 

II) Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a seguinte ementa: "Procedimento Administrativo instaurado para 

acompanhar como vem se dando a distribuição - inclusive os respectivos critérios e cronogramas - pelo Ministério da Saúde e pela SESAI, de das vacinas 

para os indígenas, no cenário atual de enfrentamento à pandemia da Covid-19"; 

III) Considerando o teor da Certidão n. 9177/2021, sobreste-se o feito pelo prazo de 10 dias; 

IV) Após, à Assessoria para novo contato com o Enfermeiro Claudinei. 

 

HAYSSA KYRIE MEDEIROS JARDIM 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão Adjunto 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00085087-2021| 

PORTARIA Nº 677, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido na Portaria 674/2021/PR-PR e na Portaria PGR/MPU 128/2021, resolve: 

Art. 1° A Procuradora Regional Eleitoral, MÔNICA DOROTÉA BORA, atenderá ao plantão judicial eleitoral no período de 20/12/21 

a 27/12/21. 

Art. 2° A Procuradora Regional Eleitoral Substituta, ELOISA HELENA MACHADO, atenderá ao plantão judicial eleitoral no 

período de 28/12/21 a 06/01/22. 
 

MÔNICA DOROTÉA BORA 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00008149-2021| 

PORTARIA Nº 56, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Procedimento Preparatório 1.26.008.000239/2020-08 - Instaura inquérito civil 

para apurar possível invasão de terreno público às margens da linha férrea (CBTU) 

no bairro de Ponte dos Carvalhos, após o terminal de ônibus Ponte dos 

Carvalhos/Cajueiro Seco. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 
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CONSIDERANDO a notícia constante da Manifestação 20200202706, autuada junto com os documentos que a acompanharam como 

Notícia de Fato/Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000239/2020-08, de que haveria ocupação irregular em terreno público; 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição da 

República); 

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, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 

pública para proteção do patrimônio público e social (artigo 6º, inciso VII, ¿b¿, da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar possível invasão de 

terreno público às margens da linha férrea (CBTU) no bairro de Ponte dos Carvalhos, após o terminal de ônibus Ponte dos Carvalhos/Cajueiro Seco. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 

registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para expedição de novo ofício à SPU a fim 

de que realize diligência in loco para precisar, definitivamente, se o imóvel constitui bem da União. 

Designo o servidor Gustavo Pires de Carvalho para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00061018-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 967, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Notícia de Fato nº 1.26.000.002936/2021-46 

 

A presente Noticia de Fato foi instaurada nesta Procuradoria da República em face de representação recebida na sala de atendimento 

do cidadão (manifestação 2021007646), por meio do qual relata o que segue: 

"Descrição Boa tarde, Preciso de uma lâmpada na minha sala e estou pagando 100kwh por mês além de impostos sem consumir este 

volume absurdo, está Resolução 414 de 2010 da ANEEL vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor, no período de um ano irei pagar 1.200 

kwh ou seja, mais de R$ 1.300,00 reais sem usar este consumo. Solicitação Diante do exposto, solicito deste órgão providências no sentido de tentar 

revogar esta Resolução, bem como a Celpe devolver os valores cobrados indevidamente". 

Tendo em vista que os fatos narrados pelo representante são desconexos e incompreensíveis, precisando de mais elementos para que 

este parquet possa dá prosseguimento a sua representação, foi expedido oficio ao representante para que esclareça os fatos noticiados - ofício nº 3638/2021 

- PRPE/2º Ofício. 

Em resposta, o representante repetiu explanou o que segue: 

"Venho através desta informar que possuo um Contrato de prestação de serviços com Empresa NEOENERGIA / Pernambuco 

(CELPE) para fornecimento de energia (Contrato 7039861610), iniciando-se em junho de 2021, até a presente data o nosso consumo foi de apenas 9kw 

e a Empresa vem cobrando mensalmente 100kw mesmo sem ocorrer tal consumo baseado na Resolução ANEEL n° 414 de 2010, que em nosso 

entendimento contraria o Código de Defesa do Consumidor". 

Registre-se, de início, que a legitimidade do Ministério Público Federal, nos termos dos artigos. 127 e 129, III da Constituição Federal 
de 1988, cinge-se à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Trata-se de suposta lesão a direito individual disponível, com repercussão estrita na seara patrimonial do representante. Nesse 

contexto, a atuação do MPF não é admitida pela legislação, segundo dicção do art. 127, da Constituição Federal e do art. 15, da Lei Complementar nº 
75/93: 

"Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais 
lesados." 

Ressalte-se que ao noticiante é possível, reputando violado ou ameaçado o seu direito, buscar o acolhimento de sua pretensão - 

individual e disponível - junto à Administração Pública ou diretamente ao Poder Judiciário, por meio de advogado ou, caso não tenha condições para 
contratação, assistido pela Defensoria Pública da União. 

Aplica-se ao presente caso, portanto, o art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 - CNMP: 

Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: 

I – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado; 

II – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do 

Conselho Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão; (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) 

III – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à 
intimação para complementá-la". (Grifado) 

Dito isso, denota-se que a representação além de ser incompreensível tem cunho nitidamente individual, despido de documentos 

hábeis a provar o alegado, mesmo após este parquet solicitar ao representante a complementação de informações para prosseguimento da investigação 
sob pena de arquivamentos dos autos. 

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 apresente recurso no prazo de 10 (dez) dias (§ 1º do 

art. 4º da Res. CNMP nº 174/2017). 

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

Cumpra-se. 

 

MARIA MARILIA OLIVEIRA CALADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00060890-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 1.011, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002926/2021-19. 

 

Cuida-se de notícia, formulada por MARINA ROSA BARBOSA, de supostas irregularidades referentes à gestão de ensino da 

Faculdade de Odontologia do Recife (FOR), que ocasionou o atraso na oferta de disciplinas e, consequentemente, na impossibilidade de dilatação do seu 

contrato do FIES. 

A noticiante alegou o seguinte: 

Descrição 

Sou aluna Fies odontologia pela FOR Faculdade de Odontologia do Recife, preciso concluir minha graduação de Odontologia. Porém 

estou tendo dificuldades, a faculdade bloqueou meu acesso ao portal de notas, no início do ano tentaram realizar uma dilatação do 12 semestre e não 

conseguiram renovar pois deu que tinha excedido o limite global de financiamento. Já sofri vários problemas sociais na IES (desigualdade, humilhações, 

preconceito, assédio moral, estou em situação de vulnerabilidade) denunciei no Ministério Público de Pernambuco e conseguiram arquivar minha 

denúncia. Estou sem cursar a graduação pois necessito do FIES, a faculdade nega que não ofertar as disciplinas ao Ministério público de Pernambuco, 

mas a realidade é outra, preciso cursar 4 disciplinas para a conclusão do curso superior e eles querem que pague a dinheiro sabe que o aluno FIES e 

ProUni não tem condições financeiras, acessando a faculdade privada apenas pelo auxílio do governo federal que é adquirido através do Enem e 

comprovação de perfil econômico social ou cota. 

Solicitação 

Quero denúncia a situação ao Ministério Público Federal, para medidas sejam tomadas, comunico que procurei serviço de advogados 

porém devido ao custo não tenho condições financeiras de arcar com o processo judicial. A IES Faculdade de Odontologia do Recife possui uma gestão 

de ensino desorganizado, a coordenadora Fabiana Motta não oferta assistência adequada ao curso e ao alunos. A qualidade do ensino é uma porcaria, o 

índice no ENADE é péssimo. Não ofertaram as disciplinas dentro prazo, se tivessem ofertado não estaria aqui registrando a ocorrência 

Como providência preliminar, a fim de aferir a viabilidade de instauração de procedimento apuratório, expediu-se ofício à Direção 

da Faculdade de Odontologia do Recife (FOR), solicitando que se pronunciasse sobre os fatos noticiados, principalmente esclarecendo: i) se as disciplinas 

do curso de graduação de Odontologia são oferecidas de maneira regular e, em caso de negativo, o que motivou o atraso no seu oferecimento, mencionado 

pela noticiante; ii) em caso de atraso na oferta de disciplinas, se essa situação impactou os contratos de financiamento estudantil de outros estudantes - a 

exemplo do que supostamente ocorreu com a estudante MARINA ROSA BARBOSA - e, em caso positivo, qual foi/é o número de discentes nessa 

situação e as providências adotadas para regularização da questão (Documento 7). 

Ademais, comunicou-se à noticiante sobre a ilegitimidade do MPF para atuar em prol de sua pretensão individual, fornecendo-lhe os 

números de telefone e endereço da DPU/PE (Documento 10). 

Em resposta à solicitação, a FOR encaminhou manifestação datada de 27 de setembro de 2021, em que refuta toda a narrativa da 

noticiante quanto ao seu caso, bem como afirma que todas as disciplinas são oferecidas de forma regular, não tendo havido qualquer atraso na sua oferta, 

de sorte que não houve prejuízo aos demais alunos que se servem do programa do FIES. Por fim, pontuou que a interessada, por vir através de transferência 

de outra IES, já havia realizado a utilização dos créditos referentes ao FIES, ou seja, não houve qualquer ingerência da FOPCB/FOR nessa relação 

(Documento 13). 

Ato contínuo, com fundamento no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174/2017 -CNMP, e com base na informação prestada pela IES, 

decidiu-se arquivar os autos, por não se vislumbrarem indícios mínimos de lesão ou ameaça de lesão aos interesses coletivos ou de repercussão social, 

cuja tutela incumbe ao MPF (Documento 14). 

Cientificada do teor dessa decisão, a noticiante protocolou nova petição eletrônica (Documento 18), na qual traz as seguintes 

informações complementares sobre o caso: 

a) ingressou na FOR em 2016.2, por transferência externa da Uninassau; 

b) dada a sua condição financeira, a IES disponibilizou, mediante empréstimo, os materiais odontológicos necessários para a 

continuidade do seu curso de graduação; 

c) não tem condições de se inscrever no curso de férias da IES, nem de arcar com os valores das mensalidades; 

d) a intenção da faculdade é que o aluno conclua a graduação fazendo curso de férias ou cursando disciplinas fora da instituição, outra 

opção que ficou impossibilitada devido à pandemia de COVID-19; 

e) a FOR não quis abrir disciplinas eletivas de Socioantropologia, Bioestatística 1 e Ortodontia 1 e 2, embora tenha comparecido 

diversas vezes na Coordenação e Diretoria da IES, com interesse em cursá-las dentro do prazo de graduação (10 semestres) disponibilizado pelo FIES e 

MEC; 

f) seria necessário apenas dilatar o semestre 2020.2, mas ainda assim a faculdade não quis abrir eletivas, mesmo com ensino remoto; 

g) reportou o caso ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), inclusive por ter sofrido assédio moral, constrangimento e ameaça 

de penalidade na IES por cobrar a oferta dessas disciplinas e reclamar das atitudes dos professores; 

h) a Faculdade em momento algum desde março de 2021 me procurou, mandou e-mail ou sinalizou nenhum meio de negociação 

referente as disciplinas faltantes e a conclusão da graduação, ou seja total descaso e abandono do acadêmico; 

i) não foi possível realizar a dilatação de mais um semestre pelo FIES em Fevereiro de 2021, devido a disponibilidade orçamentária 

FIES insuficiente para cobertura da ampliação do valor do limite de crédito global do contrato de R$ 143.540,00, onde compareci a agência da Caixa 

Econômica Federal do Rio Mar e a mesma informou que a ampliação era no FNDE e ao meu fiador o FGEDUC e era realizada pela IES, não na agência; 

j) após encaminhamento do MPPE e do MPF, procurou a DPU, que ajuizou ação em seu favor. 

Ao final, solicitou a conclusão do seu curso de graduação, seja através de recurso ao FIES ou gratuidade do Governo Federal na IES 

FOR ou em outra IES sem maiores danos, uma vez que resta apenas um semestre com cinco disciplinas para sua finalização (Documento 18). 

Na sequência, encaminhou e-mail informando o seguinte (Documento 19): 
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Bom dia já entrei, com o processo judicial na defensoria pública da União. Eles querem que eu pague curso de férias igual ao demais 

alunos fizeram ou sai da faculdade e não conclua o curso superior, não tenho condições financeiras de 3mil por disciplina em curso de férias, foi mal 

vontade e discriminação deles. Solicitei várias vezes a abertura de disciplinas se recusaram, pra se ter idéia, mesmo dilantando o semestre pelo fies a 

coordenadora se recusava a abrir a disciplina de ortodondia 1, mesmo a professora Juliana Godoy tendo disponibilidade de horário. O que eles contam 

não é o que eles fazem na prática. 

Considerando essas novas informações, a signatária reconsiderou a decisão de arquivamento, determinando a conversão da notícia 

de fato em procedimento preparatório e a expedição de novo ofício à FOR, para que esclarecesse os novos fatos trazidos pela estudante, notadamente: I) 

se procede a alegação de que a conclusão do curso de graduação na faculdade está condicionada à realização de curso de férias e/ou matrícula em 

disciplinas fora da IES; II) quantas disciplinas eletivas foram oferecidas para cada período do curso de graduação, nos últimos 12 (doze) meses; III) os 

motivos pelos quais não houve o oferecimento de disciplinas eletivas de Socioantropologia, Bioestatística 1 e Ortodontia 1 e 2; IV) outras informações 

que julgar pertinentes sobre o caso (Documento 22). 

Ademais, em contato com a noticiante, via SAC, tomou-se conhecimento de que o seu caso individual vem sendo acompanhado pelo 

17º Ofício Geral da DPU/PE, por meio do PAJ nº 2021/038-07887 (Documento 27.1). 

Em resposta à requisição ministerial, a Procuradoria Judicial da FOR protocolou a petição eletrônica de etiqueta PR-PE-

00051490/2021 (Documento 30), informando que: 

a) não procede a alegação de que a conclusão do curso de graduação está condicionada à realização de curso de férias e/ou matrícula 

em disciplinas fora da IES. 

b) há a oferta de disciplinas regulares para a integralização do curso de bacharelado em odontologia no seu período regular, que é de 

5 (cinco) anos. 

c) a noticiante foi reprovada em 11 (onze) disciplinas - 8 (oito) das quais ocorreram antes de sua transferência à FOR -, não podendo 

a IES ser obrigada a ofertar disciplinas em curso de férias, em nivelamento ou eletiva, para atendimento a uma única aluna; 

d) considerando as medidas restritivas impostas nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia da Covid-19, foi necessária a suspensão 

das disciplinas práticas do curso de Odontologia; 

e) após autorização das autoridades sanitárias, houve a oferta de 1 (uma) disciplina eletiva (Clínica Reabilitadora); 

f) durante o período em que a noticiante esteve matriculada, houve a oferta de 25 (vinte e cinto) disciplinas de nivelamento, ofertadas 

justamente para que os estudantes integralizem seus estudos no prazo regular do curso; 

e) não houve oferecimento das disciplinas eletivas de Socioatropologia, Bioestatística 1 e Ortodontia 1 e 2 em razão da ausência de 

demanda por parte dos estudantes e da disponibilidade de docentes para ministrar tais créditos além do período regular e de contrato; 

f) no período regular tais disciplinar foram ofertadas e, ao que consta, não houve o interesse da noticiante. 

É o que se põe em análise. 

Conforme antecipado no Despacho nº 14841, o Ministério Público Federal não detém legitimidade para atuar em face da pretensão 

individual e disponível da noticiante. Isto é, o MPF não pode funcionar como seu advogado, ajuizando ação individual em seu favor, segundo dicção do 

art. 127 da Constituição da República, e por força do art. 15 da Lei Complementar nº 75/93: 

Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais 

lesados. 

Nesse sentido é o Enunciado nº 9 da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal: 

ENUNCIADO Nº 9: É cabível o indeferimento de instauração de inquérito civil quando a notícia de fato versar sobre direito individual 

disponível e as peculiaridades da situação concreta inviabilizarem o tratamento coletivo da questão, desde que observado o prazo de 30 dias previsto no 

art. 5º-A, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

No caso concreto, após orientação do MPF, a noticiante buscou acolhimento de sua pretensão judicial perante o Poder Judiciário por 

meio de assistência da Defensoria Pública da União, tendo sido instaurado o PAJ nº 2021/038-07887 (Documento 27.1). 

Por outro lado, no que tange ao possível tratamento coletivo da questão, buscou-se averiguar se outros alunos também teria se 

prejudicado com a suposta escassez de oferta de disciplinas eletivas no curso de Odontologia da FOR, bem assim com o alegado condicionamento da 

conclusão do curso de graduação na faculdade à realização de cursos de férias e/ou matrícula em disciplinas fora da IES. 

Tais alegações, porém, foram veementemente afastadas pela instituição de ensino, que atestou a regularidade da oferta de suas 

disciplinas, sem qualquer notícia de prejuízo aos demais alunos contratantes do FIES. Inclusive, segundo a IES, durante o período que a noticiante esteve 

matriculada, houve a oferta de 25 (vinte e cinto) disciplinas de nivelamento, ofertadas justamente para que os estudantes integralizem seus estudos no 

prazo regular do curso. 

Além disso, a suspensão das disciplinas práticas do curso de Odontologia deveu-se à necessidade de observância das medidas 

restritivas impostas nos anos de 2020 e 2021, por conta da pandemia da Covid-19, cuja natureza não se compatibilizava com o formato online que as 

aulas passaram a assumir. 

Por fim, com relação à queixa da noticiante de que não teriam sido oferecidas as disciplinas eletivas de Socioatropologia, Bioestatística 

1 e Ortodontia 1 e 2, a IES esclareceu que tais créditos foram oferecidos durante o período regular do curso, mas que, de fato, não houve sua oferta 

enquanto disciplinas eletivas em razão da ausência de demanda por parte dos estudantes e da falta de disponibilidade de docentes para ministrar tais 

créditos além do período regular e de contrato. 

Logo, considerando que a excepcionalidade da situação vivenciada pela noticiante, não se vislumbram indícios mínimos de lesão ou 

ameaça de lesão a interesses coletivos ou de repercussão social, cuja tutela incumbe ao MPF. 

Posto isso, com amparo no art. 9º da Lei nº 7.347/85 e no art. 17, caput, da Resolução nº 87/2006-CSMPF, decido pelo arquivamento 

deste feito. 

Comunique(m)-se, eletronicamente, devendo a noticiante ser cientificada, inclusive, acerca do cabimento de recurso. Em havendo 

recurso, voltem-me para apreciar eventual reconsideração (art. 17, § 1º). 

No caso de não haver a interposição de recurso no prazo cabível, encaminhem-se os autos à 1ª CCR/MPF, no prazo estipulado no § 

2º do art. 17 da Resolução CSMPF nº 87/2006, para revisão. 

 

CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00060795-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 1.023, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Notícia de Fato nº 1.26.000.003946/2021-07. RESOLUÇÃO CNMP Nº 

174/2017. 

 

Cuida-se de solicitação, formulada por HELIO BORGES DOS SANTOS, de que a Faculdade Estácio contratasse professores 

formados em Teologia para ministrar as aulas de Antropologia e Sociologia. 

Inicialmente dirigida ao MPPE, a manifestação tem o seguinte teor: 

A OUVIDORIA DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO ENCAMINHO A PRESENTE DENUCIA AFIM DE QUE 

ESTA CORTE REDIRECIONASSE SE FOR O CASO PARA A PROMOTORIA DE EDUCAÇÃO ,PARA QUE ESTA JUNTO A SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO OU O MINISTERIO DE EDUCAÇÃO OU MEC ANALIZASSE , AVALIACE APRECIAÇÃO MINHA SOLICITAÇÃO , 

RECLAMAÇÃO DENUCIA , A BEM DA VERDADE GOSTARIA QUE A PROMOTOIA OU CAOP CIVIL OU CAOP DA EDUCAÇÃO APOIS 

AS DEVIDAS INVESTIGAÇOES ,INQUERITO DIIGENCIAS , OITIVAS ETC RECOMENDAÇOES ETC REDIRECIONASSE A DEMANDA 

PARA A JUSTIÇA COMPETENTE OU JUIZ COMPETENTE AFIM DE QUE A JUSTIÇA JUNTO A ALTORIDADE E ORGAO DE EDUCAÇÃO 

ANALIZASSE , VALIASSE A NESSECIDADE DE DE NAS FACUDADE DE EDUCAÇÃO COMO UM TODO COMO É NA ESTACIO AS 

FACUDADES CARECE DE PROFISSIONAIS COMPETENTE OU FORMADO EM TEOLOGIA PARA NO CASO DO CRIACIONISMO EXPOR 

A MATERIA COM COMPETENCIA , SEJA FORMADO EM TEOLOGIA , OU COM POS EM CRIACIONISMO OU TESE EM CRIACIONISMO 

OU CIENCIAS DAS RELIGOES ETC , DE FORMA QUE SEJA PADRE , PASTOR , JUDEU ETC NA AULA DE ANTROPOLOGIA E 

SOCIOLOGIA O CRIACINISMO FOSSE EXPOSTO DE FORMA OU POR AQUELES QUE EXPOEM ACREDITANTO QUE O QUE ESTAR 

ESCXRITO NA BIBLIA OU SOBRE O CRIACIONISMO É VERDADE , POR OUTRO LAO GOSTARIA DE PEDIR AO MP/PE PARA JUNTO a 

cordenação do curso de direito da estacio ou ao cordenador geral da estacio ,a possibilidade de que a estacio desponibilize ,um professora ou um pastor 

formado em teologia ,ou formado em teologia com um pos especifica em antropologia ou na criação , solicito que a estacio possar dar a este proficional 

ou esse teologo para em 30 minutis ou 40 minutos , ou em uma das duas aulas entre o intervalo , tal professora poss possa expor o lado da antropologia 

ou criação do homem dentro da teologia ,a solicitação presente reside no fto de que acredito que no caso do criacionismo dentro da antropologia neste 

curso de direito 2021 segundo semestre ,acho que a tematica referente a teologia ou criacionismo não foi exposta de forma dentro do contexto da teologia 

e ao contrario segundo meu entendimento como foi exposta o professora declinou maspara o lado da ciencia , e mesmo quando o aluno em tela disse a 

ele que a ciencia , quimica biologia diz ou comprova que o homem tem composição da terrra feito zico , fero , aluninio ,mesmo assim com a comprovação 

da ciencia em resposta o professora vai dizer que o que estar escrito sobre acriação do homem segundo a biblia é figurativo , por tudo exposto acima 

encaminho o presente rAFIM DE QUE O MP/PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E a coordenação do curso de direito DA ESTACIO NA 

AVENIDA ABDIAS DE CARVALHO RECIFE , TURNO MANHA , PRESENCIA para que conforme acima solicitado analize , avalie , aprecie a 

solicitação da necessidade de ainda antes do fim do curso neste semestre preencher esta lacuna referente a não exposição da teologia sobre o criacionismo 

dentro do contexto e respeito e dentro do exposto na teologia a e ao contrário segundo meu entendimento a forma como foi exposta passou a noção que 

foi sempre querendo valorizar as a ciência ou as ideias do iluminismo ou renascimento , , talvez fale com eduarda sobre a solicitação em tela , por outro 

lado se for o caso temos um aluno joão na classe que é formado em teologia talvez ele aceite expor o criacionismo dentro do contexto da teologia com 

mas crença , respeito a fé do criacionismo , por outro lado recentemente o supremo julgou algo sobre o tem a da crença nas escolas públicas , ainda que 

os alunos não são obrigado a assitir pois é facultativo , no caso em tela não vejo nada de mas a faculdade junto ao pastor dar a oportunidade de um pastor 

ou teólogo e pastor formado em teologia expor dentro de 30 minutos ou 40 o criacionismo dentro da teologia sem declínio para ciência , quem quiser 

assistir assiste quem não quiser não assiste é facultativo , acho que em todo semestre que houvesse o tema criacionismo x evolução deva ter os dois 

ensinos sem declínio , não seio se enviando para o ministério público ou para a justiça possamos alcançar tal pedido ou talvez pelas administrativa do 

curso , eu mesmo como cristão acho que a forma como foi exposta o criacionismo ou a bem da verdade não foi exposta em classe , só o aluno ou os 

alunos fazendo referencia que deus criou o homem e etc , ma percebe-se que enfase do professor é na ciência ou na teoria da evolução , e quando se 

referia teologia não é dentro do contexto da teologia .ACHO QUE APOIS ESSA DENUCIA O MP OU O JUIZ COMPETENTE DEVERIA DE Supremo 

permite promoção de crenças no ensino religioso em escolas públicas Seis ministros votaram para educador ter liberdade de pregar a fé e cinco votaram 

para impedir professor de promover crenças. Com decisão, todos os modelos de ensino continuam permitidos. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 

nesta quarta-feira (27) permitir que professores de ensino religioso em escolas públicas promovam suas crenças em sala de aula. No julgamento, iniciado 

em agosto e finalizado nesta quarta-feira, somaram-se 6 ministros, entre os 11 integrantes da Corte, favoráveis à possibilidade do modelo ?confessional?. 

Nessa modalidade, os professores lecionam como representantes de uma religião, com liberdade para influenciar os alunos. Para especialistas ouvidos 

pelo G1, a decisão pode gerar disputa por espaço em sala de aula. Veja na tabela abaixo quais ministros votaram a favor do modelo "confessional" e 

quais votaram contra COMO VOTARAM OS MINISTROS A FAVOR CONTRA ALEXANDRE DE MORAES LUÍS ROBERTO BARROSO EDSON 

FACHIN ROSA WEBER DIAS TOFFOLI LUIZ FUX RICARDO LEWANDOWSKI MARCO AURÉLIO MELLO GILMAR MENDES CELSO DE 

MELLO CÁRMEN LÚCIA Fonte: Supremo Tribunal Federal Entenda o julgamento A Constituição Federal prevê o ensino religioso nas escolas públicas 

brasileiras como disciplina do ensino fundamental (para alunos de 9 a 14 anos de idade), mas estabelece que a matrícula é facultativa. Ou seja, o estudante 

pode se recusar a cursar a disciplina por vontade própria ou da família, sem prejuízo nas notas ou frequência exigidas para ser aprovado. Cada estado 

organiza a melhor maneira de oferecer o ensino religioso dentro de sua grade de horários. Parte dos estados faz parcerias com igrejas e instituições 

religiosas para contratar profes professores (remunerados ou não, dependendo da religião) para dar as aulas. Outros estados optam pelo modelo não 

confessional, com professores não necessariamente representantes de uma religião. A ação em julgamento, apresentada pela Procuradoria Geral da 

República (PGR), propunha que as aulas se limitassem à exposição das doutrinas, história, práticas e dimensões sociais das diferentes crenças, assim 

como do ateísmo e do agnosticismo ? o chamado modelo "não-confessional". A PGR contestava a possibilidade de ?catequese? ou ?proselitismo? nas 

aulas. A maioria dos ministros, porém, entendeu que o caráter laico do Estado não significa que ele deve atuar contra as religiões, inclusive na esfera 

pública. Com a decisão da Corte, continua permitido o ensino confessional, o não confessional e também o chamado interconfessional, com aulas sobre 

valores e práticas religiosas baseadas em características comuns das religiões. Votos a favor da promoção de crenças Primeiro a votar pela possibilidade 

de ensino confessional, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que impedir a promoção de crenças contraria a liberdade de expressão dos 

professores. Para ele, a adoção do modelo oposto levaria o Estado a definir o conteúdo da disciplina, criando assim uma ?religião estatal?. ?O ministro 

da Educação baixaria uma portaria com os dogmas a serem ensinados, em total desrespeito à liberdade religiosa. O Estado deve ser neutro, não pode 

escolher da religião A, B ou C, o que achar melhor, e dar sua posição, oferecendo ensino religioso estatal, com uma nova religião estatal confessional?, 

disse. Moraes ressaltou que as aulas são facultativas. Ele argumentou que somente representantes das religiões, que defendem sua fé, teriam o domínio 
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suficiente dos preceitos para ensiná-los. ?Nós não contratamos professor de matemática se queremos aprender física. Não contratamos professor de 

educação física para dar aulas de português. Quem ensina religião, os dogmas, são aqueles que acreditam na própria fé e naqueles dogmas. Ora, um 

exército de professores que lecionam preceitos religiosos, alguns contraditórios escolhidos pelo Estado, não configuram ensino religioso?, assinalou. Ao 

seguir Moraes, Edson Fachin argumentou que a democracia admite que a religião faça parte não só da vida privada, mas também da esfera pública da 

sociedade, contra a qual o Estado não pode nem deve atuar. ?A separação entre Igreja e Estado não pode, portanto, implicar o isolamento daqueles que 

guardam uma religião à sua esfera privada. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo", afirmou. Gilmar Mendes disse que a tentativa de 

implantar o modelo não-confessional é uma forma de fazer o Estado ?tutelar? a religião, um ?domínio do chamado politicamente correto?. Ele lembrou 

que a referência a Deus na própria Constituição não retira o caráter laico do Estado, e destacou que a religião cristã, por exemplo, faz parte da cultura da 

sociedade brasileira. Dias Toffoli, por sua vez, disse não haver uma ?separação estanque? entre Estado e religião, citando vários trechos da Constituição 

que não só impedem o poder público de embaraçar o exercício da fé, como também promovem a liberdade de culto ? em escolas e nos quartéis militares, 

por exemplo. (Documento 1.2, p. 17-20) 

O MPPE declinou sua atribuição em favor do MPF para apreciar a questão, uma vez que as instituições de ensino superior criadas e 

mantidas pela iniciativa privada integram o sistema federal de ensino (Documento 1.1). 

É o que se põe em análise. 

Pelo que é possível extrair da representação acima, o noticiante pretende que o MPF intervenha para que a Faculdade contrate 

profissionais formados em Teologia para ministrar as disciplinas de Sociologia e Antropologia. 

Não é possível a interferência no exercício da autonomia universitária, resguardada pelo art. 207 da Constituição da República de 

1988, nos termos abaixo transcritos: 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão 

ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.034/1996) reforça a autonomia das universidades, ao dispor que a criação 

de cursos/vagas, definição curricular - inclusive o conteúdo programático das disciplinas oferecidas - e de programas/atividades de extensão, entre outras 

ações, estão inseridas no espectro da autonomia universitária. Confira-se a redação do artigo 53, da LDB, in verbis: 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 

superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; 

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; 

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como 

administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; 

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e 

privadas. 

§ 1º Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro 

dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II - ampliação e diminuição de vagas; 

III - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

V - contratação e dispensa de professores; 

VI - planos de carreira docente. 

Não cabe ao MPF, portanto, exigir da Faculdade Estácio - ou de qualquer outra instituição de ensino superior - que contratem 

profissionais formados em Teologia para ministrar as disciplinas de Sociologia e Antropologia de seus cursos. 

Assim, determino o arquivamento liminar desta notícia de fato, com fundamento no art. 4º da Resolução nº 174/2017 - CNMP. 

Comunique(m)-se, eletronicamente, devendo o(a) representante ser cientificado(a), inclusive, acerca do cabimento de recurso. Em 

havendo recurso, voltem-me para apreciar eventual reconsideração (art. 4º, § 2º). 

No caso de não haver a interposição de recurso no prazo cabível, arquivem-se estes autos, nos termos do art. 5º da citada Resolução. 

 

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 

Procurador da República 

Em substituição no 7º Ofício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00060778-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 1.026, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Referência: 1.26.000.003808/2021-10. 

 

Trata-se de procedimento preparatório instaurado nesta Procuradoria da República para apurar notícia de possível irregularidade no 

Concurso de Ideias CAU/PE LAB - Inovação na Arquitetura n° 004/2021, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco - CAU-

PE, consistente na indisponibilidade dos links para acesso ao edital do certame e outros anexos importantes. 

A representação foi protocolada no dia 26/11/2021, mesma data em que, conforme relatado pelo representante, seriam encerradas as 

participações, e apenas o link que disponibilizava o cronograma estaria funcionando, o que impediria a participação de interessados no processo e 

prejudicaria a livre concorrência. 

Diante da narrativa contida na representação, este órgão ministerial requisitou informações ao CAU/PE que, em resposta, por meio 

de petição de datada de 7/12/2021, esclareceu, em síntese, que: (I) a publicação do edital e seus anexos, inclusive link para inscrição e canal de dúvidas, 



DMPF-e Nº 227/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 59 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

ocorreu em 03.11.2021, e, desde então, se observa o tráfego de interação no site; (II) conforme dados de acesso à página do CAU/PE na internet, e suas 

pastas, nos dias 25 e 26 de novembro a página teve, respectivamente, 460 (quatrocentos e sessenta) e 447 (quatrocentos e quarenta e sete) acessos, o que 

está de acordo com a média diária; (III) observou-se que a página dos documentos do edital, bem como seus anexos e links, consta como o 9º (nono) link 

mais acessado do site do CAU/PE, no período entre 06.11 a 06.12; (IV) o noticiante também entrou em contato com o CAU/PE através dos canais de 

atendimento, enviando mensagem de e-mail para o endereço atendimento@caupe.gov.br, com representação de teor semelhante, tendo-lhe sido 

encaminhada resposta de forma a tentar ajuda-lo em alguma dificuldade com seu acesso pessoal; (V) os documentos que acompanharam a representação 

formulada pelo noticiante perante este órgão ministerial demonstram o seu acesso aos documentos do concurso; (VI) uma das inscrições recebidas se deu 

justamente no período alegado pelo denunciante, conforme extrato de formulário eletrônico de inscrições. 

Com efeito, embora o noticiante tenha alegado que apenas o link que disponibilizava o cronograma estava em funcionamento, os 

próprios documentos que instruíram a representação comprovam o funcionamento dos links para acesso aos documentos (I) Errata nº 01, de 5/11/2021 e 

(II) Prorrogação das inscrições e alteração do cronograma do Edital n. 004/2021, de 22/11/2021; bem como o funcionamento dos links para acesso (III) 

ao formulário de inscrição e (IV) ao canal de dúvidas. 

Quanto ao acesso aos demais links, especificamente o link para acesso ao Edital n. 004/2021 e o link para acesso ao Anexo I - 

Orientações para a prestação de contas às pessoas jurídicas conveniadas, verifica-se que não se logrou a comprovação do problema. 

A bem da verdade, o êxito no acesso e downloads de documentos não depende unicamente das ferramentas disponibilizadas pelos 

organizadores, mas, também, dos equipamentos, provedores e navegadores utilizados pelos interessados individualmente, fatores de difícil aferição. 

Ressalte-se, ademais, que ainda que se considere que, eventualmente, por questões técnicas, tais documentos tenham permanecido 

indisponíveis por um período no dia 26/11/2021, - último dia para as inscrições, após prorrogação -  tal fato, por si só, não justificaria a paralisação do 

concurso, haja vista que, conforme esclarecido pelo CAU/PE, os documentos foram publicados desde o dia 03/11/2021, tendo decorrido, portanto, prazo 

razoável para acessá-los. 

Ante o exposto, não subsistem razões para a manutenção do presente procedimento, de modo que promovo seu arquivamento. 

Comunique-se ao noticiante a presente decisão, cientificando-os da previsão constante do art. 17, § 3º da Resolução CSMPF n. 87, 

de 2006. 

Cientifique-se, também, o CAU/PE. 

Em seguida, encaminhem-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins de revisão, no prazo estipulado no §2º do art. 

17 da Resolução CSMPF n. 87, de 2006. 

 

MABEL SEIXAS MENGE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00060934-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 1.028, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.26.000.003924/2020-58 MANIFESTAÇÃO PR-PE-

00060683/2021 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com vistas a apurar impropriedades e uma série de falhas nos projetos, na contratação e 

execução das obras decorrentes do Contrato de Repasse nº 1.018.497-80 (SIAFI n° 806.124/2014, SICONV n° 022.954/2014) e Contrato de Obra n° 

031/2016. 

O presente procedimento foi instaurado a partir de cópia dos autos do Inquérito Civil nº 1.26.000.003244/2016-58, encaminhada em 

cumprimento ao despacho registrado sob etiqueta nº PR-PE-00062347/2020, exarado naqueles autos. 

Inicialmente, destaque-se que o Contrato de Repasse nº 1.018.497-80 (SIAFI n° 806.124/2014, SICONV n° 022.954/2014) fora 

celebrado entre a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco e a União, por meio do Ministério do Turismo, tendo como interveniente a 

Caixa Econômica Federal, com recursos provenientes de emenda parlamentar. A finalidade do referido contrato consistiu na construção de dois portais 

de entrada e três totens ao longo da BR-232 localizadas no Município de Moreno/PE. 

No curso do feito, a Polícia Rodoviária Federal aduziu que nos canteiros centrais e nas faixas de domínio de rodovias não devem 

existir construções, mas, caso tenham função indispensável, antes do início das obras deve haver a instalação de defensas, de sorte a proteger o acesso às 

áreas de construção. Contudo, em 27 de agosto de 2018 (Ofício nº 217/2018-NUAT-PE), a Polícia Rodoviária Federal relatou ao MPF que as obras de 

instalação dos pórticos e totens em questão estavam paralisadas, não tendo sido instala- dos quaisquer tipos de dispositivos de proteção nos locais. 

Anteriormente, a Caixa Econômica Federal relatara que o contrato de repasse destinado à construção das estruturas objeto deste feito 

foi assinado em 27 de novembro de 2014 e tinha vigência até 27 de julho de 2019, tendo atingido, até então, 37,73% de execução. A empresa pública 

federal afirmou ainda que encaminhou ao toma- dor as pendências documentais não sanadas sobre o pedido de reprogramação. 

Consta dos autos a informação de que já foram pagos R$ 377.295,64 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais 

e sessenta e quatro centavos) à Construtora Diniz Consultoria e Construções Ltda., de um total de R$ 771.650,51 (setecentos e setenta e um mil seiscentos 

e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) inicialmente previstos, além do aditivo de execução para realocação das linhas de alta-tensão, instalação de 

defensas metálicas e realização de pequenos ajustes, da ordem de R$ 153.719,86 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e seis 

centavos). 

É o sucinto relatório. Passo ao encaminhamento devido. 

O presente procedimento possui como objeto a apuração de possíveis atos de improbidade administrativa no âmbito da execução das 

obras decorrentes do Contrato de Repasse nº 1.018.497-80, celebrado entre a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco e a União, por meio 

do Ministério do Turismo, tendo como interveniente a Caixa Econômica Federal. 

Verifica-se, desde logo, que este Parquet federal, em decorrência dos autos do IC nº 1.26.000.003244/2016-58 (que também originou 

o presente feito), ajuizou a ação civil pública nº 0819765-73.2020.4.05.8300, atualmente em trâmite na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária da Justiça 

Federal em Pernambuco, ocasião na qual pleitou, dentre outras medidas, que o Estado de Pernambuco e o Município de Moreno/PE realizassem a 

instalação de mecanismos de segurança (defensas metálicas e/ou outras medidas que garantam a segurança dos usuários, devidamente atestados pelas 

autoridades competentes, inclusive a PRF/PE) na Rodovia BR-232, em razão da instalação de totens/pórticos objeto do sobredito contrato de repasse. 

Naqueles autos (id. 4058300.18632458 – 0819765-73.2020.4.05.8300), o 
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Estado de Pernambuco alega que assumiu a elaboração do projeto para consecução das obras e, após a aprovação da Câmara de 

Programação Financeira (órgão responsável pela autorização de despesas no âmbito do Estado de Pernambuco em virtude das restrições orçamentárias 

decorrentes da COVID), lançou, em 20/04/2021, Edital Licitatório para elaboração do projeto e consequente conclusão das obras. Na documentação 

colacionada pelo Estado de Pernambuco, inclusive, consta a Nota Técnica Setur nº 3/2021, de 3 de maio de 2021, com a informação de que fora lançado, 

em 20 de abril de 2021, edital licitatório para elaboração do projeto. 

Outrossim, ressalte-se que, em consulta ao portal da Caixa Econômica Federal1, a vigência do Contrato de Repasse consta com termo 

final na data de 31/12/2021, bem como o estágio do ajuste é “normal”. 

Do acima exposto, verifica-se que o MPF adotou medidas judiciais em relação ao presente caso – notadamente a ação civil pública 

de obrigação de fazer nº 0819765-73.2020.4.05.8300, instrumento jurídico necessário e suficiente para a presente atuação, uma vez que compeliu o 

Estado de Pernambuco a adotar medidas com vistas à conclusão das obras sobreditas. 

1 https://webp.caixa.gov.br/siurb/ao/pag/detalhe.asp 

Nesse sentido, não havendo indicativos de dolo ou má-fé (culpa grave) a configurar a prática de atos de improbidade administrativa 

ou crime – inexistem nos autos notícias de superfaturamento ou direcionamento nas contratações – e já tendo o MPF atua- do no presente caso mediante 

o ajuizamento de ação civil pública com a finalidade de sanar as irregularidades detectadas na fiscalização da rodovia BR-232, o que fez com que o 

Estado de Pernambuco assumisse os projetos e as consecuções das obras, não há que se falar em continuidade do feito. 

Posto isso, considerando os argumentos acima, PROMOVO O ARQUI- VAMENTO do presente Inquérito Civil, nos termos do art. 

17, caput, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público da União. 

Considerando que o presente procedimento foi instaurado em face de dever de ofício mediante solicitação de órgão público, bem 

como o teor da Orientação nº 8/5ªCCR, deixo de adotar as medidas contidas no art. 17, §1º, da Resolução n. 87/2006- CSMPF. 

Ademais, encaminhem-se os presentes autos à 5ª CCR do MPF para fins de revisão. 

 

SILVIA REGINA PONTES LOPES 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00123538-2021| 

PORTARIA Nº 287, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Procedimento nº 1.30.001.002616/2021-53. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 

e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 

correlatos para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da Constituição Federal 

e art. 7º, I da LC 75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo 

de tramitação dos procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002616/2021-53 em Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano, com 

escopo de apurar suposta paralisação do fluxo de análise de projetos culturais destinados ao PRONAC (Programa Nacional de Apoio à Cultura). 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 

1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil Público à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 

2) Após, voltem os autos conclusos para análise. 

 

SERGIO GARDENGHI SUIAMA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00123539-2021| 

PORTARIA Nº 288, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Procedimento nº 1.30.001.003461/2021-72. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 
e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 

correlatos para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da Constituição Federal 
e art. 7º, I da LC 75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo 
de tramitação dos procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003461/2021-72 em Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano, com 
escopo de apurar possível descumprimento do embargo de obra no Sítio Monte Zumba-Auto de Infração nº RWBGW9X. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 

1)Efetuem-se os registros competentes nos sistemas de informação, e publique-se. 
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2) Aguarde-se a resposta ao Ofício n.º13042/2021 (PR-RJ-00112822/2021), expedido ao Chefe do Parque Nacional da Tijuca - 

ICMBio. 

3) Após, voltem os autos conclusos para análise. 

 

SERGIO GARDENGHI SUIAMA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00026830-2021| 

PORTARIA Nº 36, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Designa Promotor de Justiça para responder temporariamente pela Promotoria 

Eleitoral perante a 7ª Zona Eleitoral do Estado de Roraima, em virtude do pedido 

de exoneração do Titular. 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM RORAIMA, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, 

em especial as previstas nos arts. 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, no art. 1º da Resolução nº 30, de 19 de 

maio de 2008, do Conselho Nacional do Ministério Público, no art. 38, I, da Portaria PGR/PGJ nº 1, de 9 de setembro de 2019, da Procuradoria-Geral da 

República e da Procuradoria-Geral Eleitoral, e na Resolução Conjunta nº 1, de 12 de março de 2009, do Ministério Público Eleitoral e do Ministério 

Público do Estado de Roraima; 

CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 481/2021 - GAB/PGJ Nº 0440264, por meio do qual a Procuradoria-Geral de Justiça 

comunicou à Procuradoria Regional Eleitoral o afastamento do Promotor Eleitoral Titular perante a 7ª Zona Eleitoral do Estado de Roraima, em virtude 

de pedido de exoneração, indicando substituto para responder temporariamente pela referida unidade ministerial; 

CONSIDERANDO que a referida indicação encontra-se em consonância com a legislação de regência; 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Promotor de Justiça FELIPE HELLU MACEDO, Promotor Eleitoral perante a 4ª Zona Eleitoral do Estado de 

Roraima, para responder, a partir de 03.12.2021 até ulterior deliberação, pela Promotoria Eleitoral perante a 7ª Zona Eleitoral, em razão do pedido de 

exoneração do Titular. 

Art. 2º Não será permitida, em qualquer hipótese, a percepção cumulativa de gratificação eleitoral (art. 2º da Resolução CNMP nº 

30/2008, e art. 42 da Portaria PGR/PGE nº 1/2019). 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

ALISSON FABIANO ESTRELA BONFIM 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00054271-2021| 

PORTARIA Nº 678, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Designação para atuação em conjunto. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: 

Designar os Procuradores da República Cláudio Valentim Cristani, Carlos Humberto Prola Junior, Ivan Cláudio Garcia Marx e Mário 

Sérgio Ghannage Barbosa, integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO-MPF-SC, para atuarem em conjunto 

com o Procurador da República Alisson Nelicio Cirilo Campos, no Processo nº 5002024-02.2017.404.7200 e nos autos nº 5014683-72.2019.4.04.7200, 

ambos em trâmite na 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, bem como nos feitos dele decorrentes e/ou conexos, de natureza cível e criminal. 

 

DANIEL RICKEN 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00008716-2021| 

PORTARIA Nº 8, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Administração Pública. INCRA. 

Função Social da Propriedade. Cidadania. Regularização da Titulação da 

Propriedade Acompanhamento de eventual adesão ao Programa Titula Brasil, no 

âmbito local de atuação da Subseção Judiciária de Marília/SP 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso II, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público: “zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua segurança”; 

CONSIDERANDO que o art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, estabelece que: “incumbe ao Ministério Público da União, 

sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais: I – instaurar inquérito civil e outros procedimentos correlatos (...) ”; 
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CONSIDERANDO que a Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, estabelece em seu 

art. 8º, inciso IV, que o “procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: (...) IV – embasar outras atividades não 

sujeitas a inquérito civil”; 

CONSIDERANDO as informações contidas no Ofício Circular nº 17/2021/PFDC/MPF, que sugere “ação coordenada dos 

Procuradores dos Direitos do Cidadão nos Municípios que aderiram ou venham a aderir ao Programa Titula Brasil, sugerindo-lhes seja instaurado, em 

âmbito local, procedimento administrativo voltado ao acompanhamento da efetivação dessa política pública” (PGR-00188996/2021); 

CONSIDERANDO a necessidade de o Governo Federal tornar mais eficaz a política pública de titulação nos projetos de reforma 

agrária do Incra ou em terras públicas federais passíveis de regularização fundiária sob domínio da União ou do Incra 

RESOLVE, com base no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 8º, inciso IV, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 

2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, INSTAURAR através da presente Portaria, 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo por objeto acompanhar eventual adesão ao Programa Titula Brasil, no âmbito local de atuação da 

Subseção Judiciária de Marília/SP. 

Para tanto, determina: 

a) a abertura, registro e autuação de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, com a seguinte ementa:  Administração 

Pública. INCRA. Função Social da Propriedade. Cidadania. Regularização da Titulação da Propriedade Acompanhamento de eventual adesão ao 

Programa Titula Brasil, no âmbito local de atuação da Subseção Judiciária de Marília/SP 

b) a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União e no portal do MPF (Resolução CNMP n.º 174/17, art. 9º, combinado com 

Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do MPF, art. 5º, inc. VI, e art. 16, § 1º, inc. I); 

c) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e à 

Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos; 

 d) a designação dos servidores Adriana Sanchez Ricci Tâmega e William Mitsuo Tsuda, Analistas do MPU e de Vanessa Barros da 

Silva Garcia e Jannaina Menezes de Souza, Técnicas do MPU, como Secretárias, para fins de auxiliar na instrução do presente e 

e) determino, ainda, como medida preliminar, que seja anexada à presente portaria cópia do OFÍCIO Nº 70581/2021/SR(08)SP-

D1/SR(08)SP-D/SR(08)SP/INCRA-INCRA, para que sejam evitadas coletas de dados já informados e, expedição de novo Ofício à Superintendência 

Regional do Incra em São Paulo, para que preste informações pontuais sobre a situação dos assentamentos existentes na cidade de Gália/SP, bem como 

as justificativas administrativas para a demora na titulação da área e eventual pleito de auxílio direcionado ao Comitê Gestor - Programa Titula Brasil 

para execução e atividades inerentes ao mencionado Programa sobre a questão específica dos assentamentos em questão. 

 

LUIZ ANTONIO PALÁCIO FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SCR-SP-00004687-2021| 

PORTARIA Nº 21, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter o presente Procedimento 

Preparatório Nº. 1.34.023.000082/2021-23 em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto “Apuração de possíveis irregularidades no funcionamento do 

sistema de regulação de leitos hospitalares na rede pública de saúde de São Carlos.” 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à PFDC e publique-se, nos moldes do art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução 

nº 23/07/CNMP. 

Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente autuação. 

 

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SCR-SP-00004706-2021| 

PORTARIA N° 22, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter o presente Procedimento 

Preparatório Nº. 1.34.023.000039/2021-68 em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto “Apurar supostas irregularidades no atendimento digital do INSS 

que estaria apresentando falhas frequentes na plataforma "Meu INSS", causando indeferimento dos pedidos de benefício assistencial pelo não recebimento 

dos documentos anexados, além de demora excessiva na analise dos requerimentos dos BPC-Loas.” 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 1ª CCR e publique-se, nos moldes do art. 4º, VI e 7º, §2º, II da 

Resolução nº 23/07/CNMP. 

Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente 

autuação. 

 

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00017193-2021| 

PORTARIA Nº 64, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Autos nº PRM-CPQ-SP-00014724/2021. 

 

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

Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 
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RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 

da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto a apuração da omissão na oferta 

de serviços públicos compatíveis com a proteção dos direitos previstos no ECA, entre os quais o direito à liberdade, notadamente nos aspectos descritos 

no art. 16, incisos I a IV, de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, de opinião e expressão, de 

crença e culto religioso, de brincar, praticar esportes e divertir-se e de participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 

Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao 

MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

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

Resolução CSMPF nº 87/2010; 

b.1) (X) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações 

de caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. 

b.2) ( ) Declaro o sigilo, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP. ( ) Geral ( ) Parcial/autos apartados; 

c) Defino a prioridade atual do caso em: () PRIO1, (X) PRIO2, (  ) PRIO3; 

d) Determino providências: (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, (X) remessa de ofício à INSTITUIÇÃO 

PADRE HAROLDO RAHM para se manifestar em 30 dias, acerca dos fatos denunciados. 

Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 

as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 

preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e registre-se. 

 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00017192-2021| 

PORTARIA Nº 65, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Autos nº 1.34.004.001116/2021-25. 

 

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

Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 

da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto eventual violação aos direitos 

do consumidor, em razão de supostas irregularidades relacionadas ao funcionamento da UNIESP - Faculdade de Hortolândia (FACH), devido a notícia 

de fechamento do estabelecimento de ensino, resultando no inadimplemento tanto do serviço educacional em si como de questões acessórias, como a 

entrega de diplomas. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) Vinculação do inquérito à 3º CCR/PFDC e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 

b.1) (X) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações 

de caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. 

b.2) ( ) Declaro o sigilo, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP. ( ) Geral ( ) Parcial/autos apartados; 

c) Defino a prioridade atual do caso em: () PRIO1, (X) PRIO2, (  ) PRIO3; 

d) Determino providências: (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, (X) remessa de ofício à UNIESP e ao 

Ministério da Educação para se manifestarem em 30 dias acerca dos fatos denunciados. 

Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 

as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 

preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e registre-se. 

 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00145644-2021| 

PORTARIA Nº 292, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e: 

-Considerando que foi autuado o Procedimento Preparatório n. 1.34.001.006381/2021-20 a partir de representação formulada por 

Rafael Gonçalves da Silva, informando que a plataforma e home broker da corretora Clear apresentam diariamente inoperância no envio de ordens no 

mercado mobiliário, impossibilitando a compra e venda de posições no mercado acionário, gerando perdas financeiras; 

-Considerando que o referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §6º, da 

Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Resolve instaurar Inquérito Civil para prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas aplicáveis, 

determinando, para tanto: 

1. autue-se o presente Procedimento Preparatório n. 1.34.001.006381/2021-20 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 23/07, 

do Conselho Nacional do Ministério Público); 

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

Nacional do Ministério Público); 
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3. comunique-se a instauração deste Inquérito Civil à Egrégia 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

por meio de registro no sistema único, visando a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07 do 

Conselho Nacional do Ministério Público), atentando-se, se for o caso, para o disposto no art. 15 do Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002 (Art. 

15. A publicação dos atos sigilosos, se for o caso, limitar-se-á aos seus respectivos números, datas de expedição e ementas, redigidas de modo a não 

comprometer o sigilo). 

 

LUIZ COSTA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00049440-2021| 

PORTARIA N° 19, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Determina a conversão do Procedimento Preparatório n. 1.35.000.000318/2021-

52 em Inquérito Civil. 

 

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

com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal; no art. 6.º, VII, da Lei Complementar n. 75/93; no art. 25, IV, “a”, da Lei n. 8.625/93; no art. 

2.º da Resolução CSMPF n. 87/2006 e no art. 2.º da Resolução CNMP n. 23/2007, RESOLVE converter o supramencionado procedimento preparatório 

em INQUÉRITO CIVIL, que deverá ter os seguintes elementos de identificação: 

 

OBJETO: Apurar suposto dano ambiental consistente em escavações e construção de estradas em área de reserva legal demarcada pelo INCRA, 

localizada no Assentamento Vitória da Conquista, no município de Itaporanga d’Ajuda/SE. 

ENVOLVIDO: Município de Itaporanga d’Ajuda/SE 

Distribuição: 1.º Ofício – PR/SE GRUPO TEMÁTICO PRINCIPAL: 4.ª CCR/MPF 

 

Cumpridas as providências administrativas de costume, aguarde-se a resposta ao Ofício n. 581/2021-GSN/PR/SE (PR-SE-

00047384/2021). 

 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00049330-2021| 

PORTARIA Nº 86, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto 

nos artigos 77, caput, e 79, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93 e o que consta na Portaria/PGJ nº 2250/2021. 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Promotor de Justiça, adiante nominado, para, em virtude do afastamento do Titular, atuar perante a Justiça Eleitoral, 

observando-se a seguinte lotação na respectiva Zona Eleitoral: 

 

ZONA ELEITORAL SEDE PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA PERÍODO 

27ª Aracaju JOÃO RODRIGUES NETO Dias 09, 10, 13, 15, 16 e 17/12/2021 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Publique-se. 

Comunique-se. 

 

LEONARDO CERVINO MARTINELLI 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00025339-2021| 

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Inquérito Civil n° 1.36.000.000010/2018-74 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado, nesta Procuradoria da República no Tocantins, com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades na ocupação de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no Município de Porto Nacional/TO. 

Os autos foram instaurados a partir da representação em desfavor da Sra. Valdirene Alves Rodrigues e de seu marido, Sr. Josiano 

Messias de Macedo, na qual o representante narrou que era inquilino do casal em uma casa do PMCMV e que tramitava contra ele uma Ação de Cobrança 

de Aluguéis proposta pelos proprietários. 

Os autos foram encaminhados ao MPF após declínio de atribuição do 

Ministério Público Estadual. 
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Visando à instrução dos autos, oficiou-se ao Município de Porto Nacional/TO, requisitando informações sobre os beneficiários do 

Programa no Município, sobre a realização de fiscalizações de beneficiários e sobre a situação específica do imóvel concedido a Valdirene Alves 

Rodrigues. 

Em resposta, o Município de Porto Nacional informou que as fiscalizações são feitas em residências que são alvos de denúncias de 

irregularidades. Quanto ao imóvel citado, explicou que a última fiscalização foi feita em 10 de maio de 2018, no qual se constatou que o imóvel é de 

propriedade da Sra. Valdirene Alves Rodrigues e concluiu-se que houve irregularidades no uso do imóvel, pois foi locado a terceiro. Relatou, também, 

que a beneficiária ganhou a casa no ano de 2006 e, conforme vistoria realizada, em 04 de maio de 2018, a família tinha voltado a residir no imóvel. 

Em seguida, oficiou-se, novamente, ao Município de Porto Nacional, requisitando que informasse a natureza do contrato firmado por 

Valdirene Alves Rodrigues, para receber o imóvel do programa MCMV, e se em seu contrato houve recursos do Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR). 

Em resposta, o Município de Porto Nacional disse que o contrato de Valdirene Alves Rodrigues foi feito com a Caixa Econômica 

Federal (CEF) e que não tinha conhecimento se a construção foi feita com recursos do FAR. 

Então, oficiou-se à CEF, requisitando informações sobre os fatos, cópia do contrato firmado com a investigada, bem como 

esclarecimentos sobre a retomada do imóvel por descumprimento das regras do programa habitacional. 

Na resposta apresentada em 19/12/2018, a CEF solicitou o número do CPF de Valdirene para prestar as informações requisitadas. 

Além disso, registrou que (Ofício n.° 154/2018/GIHABM/SR): 

No banco de dados desta instituição financeira foi possível localizar 01 

beneficiária por nome de Valdirene Alves Rodrigues que não pertence a 

esse programa – Programa Minha Casa Vida– Faixa I; a beneficiária 

localizada teve a sua contratação efetivada em 06/2007. E o Programa 

Minha Casa Minha Vida teve início em 2011. Por isso não é possível tratar- 

se da mesma pessoa. 

Após o recebimento dos dados pessoais da investigada, a CEF respondeu somente que (Ofício 18/2019/GIHABPM/SR): 

De acordo com o banco de dados desta instituição financeira ratificamos que a senhora a Valdirene Alves Rodrigues, CPF 

025.967.281-50 não é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I e que consta um contrato inativo referente à beneficiária de 

financiamento habitacional contratado em 07/07/2006, n.° do contrato hab. 818290400108-8 

Em seguida, oficiou-se à Caixa Econômica Federal (CEF) para que enviasse cópia, em mídia, digital, do Contrato de Financiamento 

Habitacional n.° 818290400108-8, firmado com Valdirene Alves Rodrigues, e que informasse se tal contrato foi promovido por programa social de 

habitação (imóvel localizado na Av. Santa Edwirges, Quadra 17, Lote 04n, n.° 266). Caso positivo, a CEF deveria se manifestar sobre a destinação 

indevida do imóvel e providências a serem adotadas para sua retomada. 

Em resposta, a CEF esclareceu sobre a forma que ocorreu o contrato, explicando que esta modalidade de financiamento foi anterior 

ao PMCMV, sendo assim, o contrato habitacional firmado com a Sra. Valdirene não prevê as mesmas diretrizes do PMCMV em relação à ocupação, 

pós-ocupação e retomada dos imóveis concedidos nos casos em que houver desvio de finalidade. 

Ainda, a CEF relatou que havia solicitado à agência de Porto Nacional/TO a cópia do contrato de financiamento e, assim que 

recebesse, a enviaria ao MPF. 

Posteriormente, oficiou-se novamente à CEF, requisitando a cópia do contrato de financiamento habitacional firmado com a Sra. 

Valdirene Alves Rodrigues. 

Em resposta, por meio do Ofício n.° 0016/2021/SEH Tocantins, a CEF relatou que a agência de Porto Nacional/TO não encontrou o 

Contrato Habitacional n.º 818290400108-8 em nome de Valdirene Alves Rodrigues. Comunicou que, em contato com o Cartório de Registro de Imóveis 

do referido município, obteve a informação que não há no Cartório contrato firmado em nome da Sra. Valdirene e a CEF e que o respectivo imóvel está 

vinculado a outra pessoa. 

Além disso, a CEF explicou que o contrato firmado com a Sra. Valdirene está liquidado desde 31/07/2012. 

Pois bem. A instrução realizada apontou que o imóvel em comento, na verdade, não faz parte do PMCMV e, assim, não tem as 

mesmas regras de impossibilidade de utilização por terceiros, conforme informações prestadas pela CEF. 

Além disso, posteriores vistorias realizadas pelo Município de Porto Nacional/TO constataram que a Sra. Valdirene estava residindo 

no imóvel novamente. 

Nesse sentido, embora a instrução não tenha logrado encontrar o contrato firmado pela investigada com a CEF, para se aferir as regras 

firmadas à época, entende-se que não há elementos suficientes de irregularidades a justificar a continuidade das investigações. 

Por essa razão, o Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente 

inquérito civil, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n° 7.347/85. 

Antes da adoção das providências relativas ao arquivamento, apensem-se em anexo sigiloso as pesquisas do Sistema de Pesquisa e 

Análise do MPF constante dos autos, para proteção dos dados pessoais dos investigados, conforme a Lei n.° 13.709/2018. 

Encaminhe-se ao representante, por ofício, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, §1º, da Resolução 

n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a 

promoção de arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, poderão ser apresentadas razões escritas ou 

documentos, que serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85. 

Art. 17 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a adoção 

das medidas previstas no artigo 4°, I, III e IV, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou do procedimento administrativo, fazendo-o 

fundamentadamente. 

§ 1° - Nos casos em que a abertura do inquérito civil se der por representação, em havendo promoção de arquivamento, o presidente 

do inquérito oficiará ao interessado, a fim de lhe dar conhecimento, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, deste artigo. 

(…) 

§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão 

juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

Proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, §1º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público, afixando-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo. 
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Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de 

fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. 

§1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos 

ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de publicação 

na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser cientificados. 

Após, remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame desta 

promoção, na forma do art. 62, IV, da Lei Complementar n° 75/93. 

De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF no 87/06. 

Art. 16 – Os atos e peças do inquérito civil são públicos, nos termos desta regulamentação, salvo disposição legal em contrário ou 

decretação de sigilo, devidamente fundamentada. 

§ 1º – A publicidade consistirá: 

I – na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 

entender cabível. 

Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados à 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

FERNANDO ANTÔNIO DE ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
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