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ATOS DE SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
##ÚNICO: | EXTRA-SUBPGR - 491843|

ATA DE APURAÇÃO
ATA DE APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DESTINADA À ESCOLHA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA A LISTA SÊXTUPLA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, PELO COLÉGIO DE PROCURADORES DA REPÚBLICA.
Às dezoito horas e trinta minutos do dia trinta de novembro de dois mil e dezessete, no Plenário do Conselho Superior, na Procuradoria
Geral da República, Brasília-DF, reuniram-se em sessão aberta, os membros da Comissão Eleitoral e Apuradora instituída pela Portaria PGR nº 1113, de
19 de outubro de 2017, para o encerramento e a proclamação do resultado da eleição iniciada às 10 horas (horário de Brasília). Com o objetivo de
assegurar o voto da maioria absoluta dos eleitores - quorum necessário previsto no art. 53, II, § 1º da Lei Complementar nº 75/93 -, o horário de
encerramento foi prorrogado para dezoito horas e trinta minutos (horário de Brasília). Considerando o Colégio de Procuradores composto de 1141 (mil
cento e quarenta e um) membros, constatou-se a existência do quorum com o total de 605 (seiscentos e cinco) eleitores. Encerrada a votação, computouse um total de 3025 (três mil e vinte e cinco) votos, sendo 1624 (mil seiscentos e vinte e quatro) votos em branco e 55 (cinquenta e cinco) votos nulos,
restando atribuída aos candidatos a seguinte votação: INES VIRGINIA PRADO SOARES– 475 (quatrocentos e setenta e cinco) votos, RODRIGO DE
GRANDIS – 394 (trezentos e noventa e quatro) votos, RAFAEL SIQUEIRA DE PRETTO – 200 (duzentos) votos, RICARDO NAKAHIRA – 199
(cento e noventa e nove) votos, SYNVAL TOZZINI – 78 (setenta e oito) votos. Foram eleitos os seguintes membros do Ministério Público Federal, na
ordem decrescente de votos obtidos:
1º INES VIRGINIA PRADO SOARES
2º RODRIGO DE GRANDIS
3º RAFAEL SIQUEIRA DE PRETTO
4º RICARDO NAKAHIRA
5º SYNVAL TOZZINI
Não havendo impugnação ou recurso, o resultado acima foi proclamado, com o encerramento dos trabalhos e a lavratura da presente
Ata, que será assinada pelos Membros da Comissão Eleitoral e Apuradora.
ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Subprocurador-Geral da República
Presidente da Comissão Eleitoral e Apuradora

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/conteudo/diarios-e-boletins/diario-eletronico-dmpf-e.
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CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO
Subprocurador-Geral da República
Membro
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Subprocurador-Geral da República
Membro
1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - 490748|

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017
Ao décimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, iniciou-se, na sala de reunião da Primeira Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público Federal, a Ducentésima Nonagésima Oitava Sessão Ordinária, com a presença da Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro
Facchini, Coordenadora, Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, Membro titular; Dr. Wellington Luís Bonfim, Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
e Dra. Maria Soares Camelo Cordioli, Membros Suplentes. Justificada a ausência Dra. Denise Vinci Tulio. Foram objeto de deliberações:
001.

Processo:

1.22.000.002055/2017-98

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PARA MPM. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
FORÇA AÉREA BRASILEIRA. 1. Alegações de possíveis irregularidades em processo seletivo
interno realizado pela Força Aérea Brasileira - Estágio de Adaptação da Aeronáutica (EAOF),
referentes à prova de redação. 2. O procurador da República oficiante declinou de sua atribuição
em favor do Ministério Público Militar por entender que é matéria de sua atribuição. 3. Compete à
Justiça Militar tão somente o julgamento de crimes militares (art. 9º do Código Penal Militar). 4.
Nesse sentido, incumbe ao Ministério Público Militar requisitar diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas, e exercer o
controle externo da atividade da polícia judiciária militar (art. 117, I e II, da Lei Complementar n.
75/93). 5. Precedente da 1ª CCR 1.33.001.000372/2016-03, deliberado na Sessão n. 289, de
18/05/2017). Atribuição do MPF. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, com retorno à origem, para
prosseguimento do feito, observado o Princípio da Independência Funcional (CF - art. 127, § 1º).
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição.

Decisão:

002.

Voto: 5719/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.14.012.000135/2016-61

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. SISTEMA DE
COTAS. INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (IFBA). QUANTIDADE DE VAGAS.
ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no
edital de concurso público do Instituto Federal da Bahia (IFBA), para o cargo de professor,
consistente na distribuição de vagas para portadores de deficiência acima do permitido por lei. 2.
A defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos
Poderes Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos
Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do
CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade
com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Decisão:

003.

Voto: 5526/2017

Voto: 6148/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE IRECÊBA

Processo:

1.15.001.000471/2014-33

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DIREITO AMBIENTAL. REDUÇÃO DE LÂMINA
D'ÁGUA. NECESSIDADE DE ESTUDO APROPRIADO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO.
1. Procedimento preparatório instaurado para apurar a problemática atravessada pelos irrigantes do
Projeto Federal Tabuleiro de Russas, o qual compreendem os municípios de Limoeiro do Norte,
Morada Nova e Russas, requerendo providências no sentido de que o DNOCS e a Companhia de

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.
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004.
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Água do Ceará - COGERH evitem a redução da lâmina d'água, sem o estudo apropriado para tal
fim, para o mencionado perímetro. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da
4ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos
cíveis relativos à responsabilidade civil por dano ao meio ambiente e nos relacionados ao meio
ambiente e ao patrimônio cultural, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 4ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
1.15.004.000240/2013-19

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. AGÊNCIA
REGULADORA. ANATEL. ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA. CONCESSÃO DE RÁDIO
COMUNITÁRIA. 1. Inquérito civil instaurado para acompanhar a regularidade da atuação da
ANATEL na fiscalização da rádio comunitária do município de Crateús/CE, em face de suposto
proselitismo político em sua programação. 2. Matéria relacionada à regular atuação fiscalizatória
das agências reguladoras. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 6187/2017

Voto: 3072/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CRATEÚS/TAUÁ-CE

Processo:

1.16.000.002103/2015-83

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
RECURSO DE REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE BASE E TAMPA PARA CDL_01. PREGÃO
ELETRÔNICO N. 15000054/2015. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
(CORREIOS). AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO
PROCURADOR OFICIANTE. 1. Trata-se de inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar
possíveis irregularidades na aquisição de Base e Tampa para CDL_01, por meio do Pregão
Eletrônico n. 15000054/2015 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios). O
representante apontou como indícios de irregularidades alguns fatos, tais como: subcontratação,
incapacidade de a empresa subcontratada fabricar os produtos licitados, simulação, violação do
direitos de propriedade industrial dos produtos licitados, não apresentação de demonstração do
resultado de exercício (DRE) para comprovação de seu patrimônio líquido etc. 2. Após sucessivas
diligências, foi promovido o arquivamento do feito sob a alegação de que os fatos apontados não
implicam em irregularidades atentatórias ao direito coletivo, mas inconformismo do representante
em não ter logrado êxito no certame em referência (fls. 249//252 verso). 3. Notificado da promoção
de arquivamento, o representante apresentou recurso (fls. 256 e seguintes). Posteriormente, em
outubro/2017, veio nova manifestação do representante a respeito dos fatos. 4. Considerando que
o feito já estava na 1ª CCR para análise quando da interposição do recurso, o procurador da
República oficiante não teve a oportunidade de apreciar as razões ali expendidas. Nesse sentido, é
pertinente o retorno do procedimento à origem para que haja pronunciamento sobre as razões
recursais, que podem demandar eventuais diligências adicionais. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO,
COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE HAJA APRECIAÇÃO E
MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DAS RAZÕES RECURSAIS INVOCADAS PELO
REPRESENTANTE.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação, com
o retorno dos autos à origem para que haja apreciação e manifestação a respeito das razões recursais
invocadas pelo representante.

Decisão:

006.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

005.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5835/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.16.000.003213/2016-43

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ). CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA DE FILMES E PROGRAMAS DE TELEVISÃO. FALTA DE
TRANSPARÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado para
apurar irregularidade na falta de transparência e lentidão na classificação indicativa de filmes e
programas de televisão do Ministério da Justiça (MJ). 2. A defesa dos direitos constitucionais dos
cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de

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.
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Decisão:

007.

relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão
(arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41,
parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva
expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. NEPOTISMO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DEVER DE IMPESSOALIDADE E AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar suposta prática de nepotismo nos quadros da
Infraero, em razão da existência de quatro servidores, que possuem relação de parentesco. 2.
Conduta supostamente passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, como
constante da descrição do objeto da apuração. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA
À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 6079/2017

Voto: 6292/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.17.002.000211/2016-45

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). 1. PA instaurado
para acompanhar o cumprimento do TAC firmado entre o MPF e o município de Vila Valério/ES
visando à observância do dever de transparência pelo município, conforme ACP nº 001530323.2016.4.02.5005. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos relativos aos atos
de improbidade administrativa e conexos, bem como nos crimes praticados por funcionário público
contra a administração em geral; crimes praticados por particular contra a administração em geral;
crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira; crimes de
responsabilidade de prefeitos e vereadores e crimes previstos na lei das licitações e conexos, nos
termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA
À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
1.18.002.000177/2014-18

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO PENAL.
1. Procedimento preparatório instaurado para apurar eventual omissão da OAB/GO no
cumprimento do seu dever de fiscalização e de instauração de procedimento ético disciplinar em
face de determinado advogado, bem como supostas irregularidades praticadas pelo referido
casuístico em face da representante. Segundo a denunciante, o patrono em comento teria repassado
apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) do total de R$ 8.229,26 de montante depositado
judicialmente em seu favor. Ademais, aduziu que a OAB/GO, com sede em Luziânia, teria se
recusado a protocolizar a representação requerendo a abertura de processo ético disciplinar. 2.
Conduta que configura, em tese, infração penal. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM
REMESSA À 2ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:

1.20.001.000012/2017-32

Voto: 6179/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
COLATINA-ES

Processo:

Decisão:

010.

4

1.16.000.003399/2015-50

Decisão:

009.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

008.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6296/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO

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.
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MUNICIPIO
CACERES-MT
Relatora:
Ementa:

Decisão:

011.

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). SUPOSTA IRREGULARIDADE NO
INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Procedimento
preparatório instaurado a partir de representação de requerente de benefício previdenciário negado
pelo INSS, a qual alega que recorreu da decisão, mas não obteve êxito. Alega que padece de
hanseníase e que há vários casos de concessão de aposentadoria especial sem que os beneficiários
tenham preenchido os requisitos legais. 2. A defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos
destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de relevância
pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e
12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo
único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva, expressamente, a
atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.
1.21.001.000765/2015-49

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. NEPOTISMO.
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar irregularidade na contratação de familiares de ocupantes de cargos em
comissão ou de funções de confiança de direção, chefia ou assessoramento, para prestar serviços
na condição de contratados por prestadora de serviços terceirizados na Agência da Previdência
Social em Dourados/MS. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos relativos aos
atos de improbidade administrativa e conexos, bem como nos crimes praticados por funcionário
público contra a administração em geral; crimes praticados por particular contra a administração
em geral; crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira; crimes de
responsabilidade de prefeitos e vereadores e crimes previstos na lei das licitações e conexos, nos
termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA
À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 6359/2017

1.22.000.000174/2017-14

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
IDOSO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À
PESSOA IDOSA. NÃO CONCESSÃO A ESTRANGEIROS. DEMORA NA OBTENÇÃO DE
DOCUMENTO NECESSÁRIO À NATURALIZAÇÃO BRASILEIRA. ATRIBUIÇÃO DA
PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na demora na obtenção
de documentos necessários à naturalização brasileira, a qual almeja obter para fim de acesso ao
benefício de prestação continuada de assistência social à pessoa idosa. 2. A defesa dos direitos
constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos
serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos
do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do
Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que
ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO
NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Processo:

1.22.002.000275/2013-33

Voto: 5714/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
DOURADOS-MS

Processo:

Decisão:

013.

DE

Processo:

Decisão:

012.
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Voto: 6224/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERABA-MG

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.
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Relatora:
Ementa:

Decisão:

014.

6

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO PENAL.
ATRIBUIÇÃO DA 2ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar o oferecimento
de serviços de crackers na internet para obtenção de senhas de servidores de endereço eletrônico,
em violação à intimidade e privacidade de brasileiros. 2. Conduta que configura, em tese, infração
penal. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 2ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
1.22.010.000115/2014-76

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCESSÃO DE FERROVIA. SUPOSTA OMISSÃO
DA ANTT. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 1 Inquérito civil instaurado com intuito de apurar
possível omissão por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, quanto à
fiscalização da atuação das concessionárias de serviços ferroviários, no que diz respeito ao
transporte de crianças. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara
de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos
à defesa do consumidor e da ordem econômica, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014.
PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 6149/2017

Voto: 5635/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
IPATINGA-MG

Processo:

1.22.011.000256/2014-89

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ORDEM
ECONÔMICA. RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE
TELEFONIA. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade
na instalação de antena de telefonia celular por parte da concessionária responsável pela
administração da BR-040, consistente na instalação próxima a residência do representante, o que
acarretaria a obstrução do acesso ao bairro do Município de Caetanópolis/MG. 2. Pela regra da
especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior
incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à defesa do consumidor e da ordem
econômica, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO,
COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

016.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

015.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5530/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE SETE
LAGOAS-MG

Processo:

1.22.023.000099/2013-91

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS
FEDERAIS. EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Inquérito civil instaurado para
apuração de ocorrência de tráfego de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Em
diligências, o membro oficiante expediu ofícios à PRF e à empresa. A PRF informou a existência,
nos últimos 5 anos, de 4 autos de infrações em nome da investigada por excesso de peso. 3. O
membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, tendo em vista a ausência de reiteração da
conduta. Já a empresa relatou que realiza treinamentos técnicos, elucidativos e instrutórios aos
motoristas dos veículos de sua propriedade, a respeito do transporte e da movimentação de cargas
(fls. 38/77). 4. Está consolidado, no âmbito da 1ª CCR o entendimento de que para fins de
verificação da recorrência, deve-se oficiar à Polícia Rodoviária Federal e ao Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, parceiros do MPF na repressão ao transporte de carga
com excesso de peso, com vistas a apresentar o histórico de infrações da investigada nos últimos
cinco anos. 4. Precedentes 1ª CCR: IC nº 1.22.000.001982/2014-48, IC nº n1.22.003.000008/201437 e IC nº 1.20.000.001456/2014-52. 5. Considerando que ainda não foram verificadas informações
junto ao DNIT, ainda não se pode concluir pela ausência de reiteração da conduta ilícita. PELA
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, COM RETORNO DOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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017.

Processo:

1.23.001.000080/2016-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
(ANTT). FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE
MARABÁ. ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REMESSA À PFDC. 1.
Inquérito civil instaurado para apurar possíveis falhas na fiscalização realizada pela Agência
Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) na Estação Ferroviária de Marabá, especialmente quanto
às condições de acessibilidade de pessoas com deficiência às instalações físicas do local, que não
estariam em conformidade com a legislação de regência. 2. A defesa dos direitos constitucionais
dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de
relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão
(arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41,
parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva
expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Voto: 5810/2017

Voto: 6030/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
MARABA-PA

Processo:

1.25.000.000770/2013-51

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO PENAL.
SUPOSTA EVASÃO DE DIVISAS. 1. Inquérito civil instaurado a partir de denúncia relatando
que as quatro empresas existentes no Brasil de aerolevantamento (cartografia e aerofotogrametria)
estão ganhando as concorrências públicas e remetendo o projeto para o exterior, fato proibido pela
Lei Federal nº 1.177, de 21 de junho de 1971. Por fim, alega que tais empresas estão cometendo o
crime de evasão de divisas, pois não exigem nota fiscal das empresas estrangeiras. 2. Conduta que
configura, em tese, infração penal. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 2ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
Voto: 6171/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

Processo:

1.29.000.002580/2016-71

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO
FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar a regularidade da autuação e interdição de posto de combustíveis, localizado
no Município de Viamão/RS, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação
e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à defesa do
consumidor e da ordem econômica, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

020.
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Decisão:

Decisão:

019.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

AUTOS À ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES, OBSERVADO O
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
promoção de arquivamento, com retorno dos autos à origem, para prosseguimento das
investigações, observado o princípio da independência funcional.

Decisão:

018.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.29.005.000045/2017-17

Voto: 5860/2017

Relatora:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
PELOTAS-RS

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.
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Ementa:

Decisão:

021.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO
DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO
SELETIVO. PROVA DE TÍTULOS. INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE (IFSUL).
1. Notícia de fato autuada para apurar possíveis irregularidades ocorridas em concurso público do
Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSUL), para preenchimento de vaga de professor, regido pelo
Edital nº 202/2014. O representante afirma que o concurso utilizou fase de prova de títulos
(meramente classificatória) para eliminar candidatos. 2. Em diligências, a IFSUL refutou a
informação de que a prova de títulos é apenas classificatória, esclarecendo que os manifestantes já
ingressaram em juízo com a mesma reclamação, nis autos do Mandado de Segurança n. 501893108.2015.404.7110. 3. Promovido o arquivamento sob o fundamento de que a matéria já foi discutida
no Mandado de Segurança n. 5018931-08.2015.404.7110, promovido pelo autor da representação,
sobrevindo sentença de improcedência, posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional Federal
da 4ª Região. 4. Notificado o representante, houve recurso. 5. Considerando que não foram
apreciadas as razões ali detalhadamente expendidas, sendo apenas remetido à 1ª CCR, sem qualquer
fundamentação, é pertinente o retorno dos autos à origem para que haja pronunciamento sobre as
razões recursais, que podem demandar eventuais diligências adicionais. PELA NÃO
HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA QUE HAJA
APRECIAÇÃO E MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DAS RAZÕES RECURSAIS INVOCADAS
PELO REPRESENTANTE.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação, com
retorno dos autos á origem para que haja apreciação e manifestação a respeito das razões recursais
invocadas pelo representante.

Processo:

1.29.005.000097/2016-11

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A
OUTRO ÓRGÃO. SISTEMAS DE COTAS. REMESSA À PFDC. 1. Notícia de fato autuada para
apurar possível irregularidade em concurso público realizado pela Universidade Federal de Pelotas
(UFPel) e regido pelo Edital n. 14/2016. O representante afirma que os candidatos que desejassem
concorrer a vagas no sistema de cotas, deveriam realizar a autodeclaração nesse sentido no
momento da inscrição, encaminhando-a posteriormente (em documento físico) para a Coordenação
de Processos de Seleção e Ingresso da UFPel (CPSI/UFPel). Contudo, após o prazo para recurso,
notou que o número de candidatos autodeclarados negros aumentou consideravelmente, pois foi
aceita a autodeclaração realizada on line, independentemente do envio físico do documento. 2. A
defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos
Poderes Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos
Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do
CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade
com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Decisão:

022.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5858/2017

Voto: 5854/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
PELOTAS-RS

Processo:

1.29.005.000121/2016-11

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
PELOTAS-RS

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO
DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. LICITAÇÃO. EDITAL. CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2016. 1. Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades ocorridas
no Chamamento público n. 01/2016 que tem como objetivo o 'credenciamento de pessoas jurídicas
na área da saúde na especialidade de laboratório clínico para atendimento aos usuários do Sistema
Único de Saúde'. 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento do procedimento em análise
sob o fundamento de que existe ação ajuizada na Justiça Estadual (Processo n. 022/1.16.00081205) em que as irregularidades apontadas são as mesmas citadas no procedimento ora em análise,
tendo sido, inclusive, requerida a anulação do edital em referência. Já quanto à notícia de que os
valores creditados pelo Ministério da Saúde para a conta bancária do Fundo Municipal de Saúde de
Pelotas/RS teriam sido desviados, o procurador da República oficiante ressaltou que não há
comprovação de desvio de valores recebidos, pois, "(...) conforme explicado pela Secretaria
Municipal de Saúde (fls. 148/150), o repasse dos valores pelo Fundo Nacional de Saúde, que ocorre
nos dez primeiros dias do mês, refere-se sempre ao faturamento do mês anterior, sendo que o
pagamento somente é feito após a análise e transmissão do faturamento entregue ao laboratório ao

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.
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Decisão:

023.

9

DATASUS (Departamento de Informática do SUS). (...)". 3. Notificado o representante, houve
apresentação de recurso (fls. 172 e seguintes). 4. Considerando que não foram apreciadas as razões
ali detalhadamente expendidas, sendo apenas remetido à 1ª CCR, sem qualquer fundamentação, é
pertinente o retorno dos autos à origem para que haja pronunciamento sobre as razões recursais,
que podem demandar eventuais diligências adicionais.PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM
RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA QUE HAJA APRECIAÇÃO E MANIFESTAÇÃO
DAS RAZÕES RECURSAIS INVOCADAS PELO REPRESENTANTE.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação, com
retorno dos autos á origem para que haja apreciação e manifestação das razões recursais invocadas
pelo representante.
1.29.006.000393/2016-01

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG). PICHAÇÃO DA
BANDEIRA DO BRASIL. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado
para apurar irregularidade na pichação da Bandeira do Brasil em manifestação estudantil na
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 2. A defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos
destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de relevância
pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e
12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo
único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a
atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Voto: 6338/2017

Voto: 5521/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO
DE
RIO
GRANDE-RS

Processo:

1.29.009.000675/2014-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AGENTE PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA À 5ª CCR. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar descumprimento de regime de dedicação exclusiva por docente do Instituto
Federal Sul Rio-Grandense (IFSUL), campus Santana do Livramento/RS. 2. Conduta supostamente
passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, como constante da descrição
do objeto da apuração. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

025.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

024.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6245/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE S.DO
LIVRAMENTO-RS

Processo:

1.30.001.000318/2013-19

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA . CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (CREMERJ). REMESSA À 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar
representação formulada pelo então Subsecretário de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência
da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, em face do Conselho Regional de Medicina
do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ), cujas irregularidades consistem em: a) possível
constrangimento ilegal dos médicos que atuam nos hospitais municipais, com a instauração de
procedimento ético-profissional quanto àqueles que procederam ao preenchimento das
Autorizações de Internações Hospitalares (AIHs), não aderindo ao movimento grevista deflagrado
pelo Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro (SINMED) e b) possível desvio de finalidade na
oferta de assistência jurídica para os médicos que, aderindo ao movimento grevista, deixaram de
preencher as AIHs e vieram a responder administrativamente pela conduta. 2. Pela regra da
especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior
incumbido de atuar na revisão dos feitos relativos aos atos de improbidade administrativa e
conexos, bem como nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral;
crimes praticados por particular contra a administração em geral; crimes praticados por particular
contra a administração pública estrangeira; crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores e
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026.

Processo:

1.30.004.000009/2016-61

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT). FALTA
DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar a ineficiência dos serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (EBCT) em Itaperuna, consistente na não entrega de correspondências na localidade
Morro Edgard Pinheiro Dias, no bairro Presidente Costa e Silva. 2. Pela regra da especialidade, a
matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de
atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à defesa do consumidor e da ordem econômica, nos
termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA
À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 5439/2017

Voto: 6095/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ITAPERUNA-RJ

Processo:

1.33.000.002513/2014-62

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO
INDÍGENA. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO PRESIDENTE DO
CONDISI INTERIOR SUL. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possível
irregularidade na contratação do Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena - CONDISI
Interior Sul - como assessor da ONG Missão Caiuá, que teria ocorrido por determinação do
Coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul. 2. Pela regra da especialidade, a
matéria sujeita-se à revisão da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de
atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à defesa dos direitos e interesses das populações
indígenas e relacionados às comunidades tradicionais, nos termos da Resolução do CSMPF nº
148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 6ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
Voto: 6330/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.34.001.002666/2016-24

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO
FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO
CIVIL (ANAC). DELEGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE AERONAVES. ATRIBUIÇÃO DA 3ª
CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade na delegação pela Agência Nacional
de Aviação Civil (ANAC) da fiscalização de aeronaves a Profissionais Credenciados em
Aeronavegabilidade (PCA's) - autônomos e empresas, quando deveria ser competência exclusiva
de servidores concursados. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª
Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis
relativos à defesa do consumidor e da ordem econômica, nos termos da Resolução do CSMPF nº
148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

029.

10

Decisão:

Decisão:

028.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

crimes previstos na lei das licitações e conexos, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014.
PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

027.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.34.003.000188/2014-36

Voto: 5811/2017

Relatora:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SAO
PAULO

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
NO
MUNICIPIO
DE
BAURU/AVARE/BOTUCA
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT). COBRANÇA DE VALOR
REFERENTE A DESPESAS DE DESPACHO PARA ENCOMENDAS INTERNACIONAIS.
REMESSA À 3ª CCR. 1. Alegações referentes à cobrança de "taxa" no valor de R$ 12,00 pela
EBCT para encomendas internacionais. 2. O Conselho Institucional do Ministério Público Federal,
à unanimidade, nos termos do voto da Relatora Dra. MARIA HILDA MARSIAJ PINTO, fixou a
atribuição da 3ª CCR em caso idêntico - Procedimento n. 1.34.043.000205/2014-69 (3ª Sessão
ordinária, em 5/4/2017): "Na verdade, a 'taxa' em questão nada mais é do que uma tarifa cobrada
por uma empresa (Correios) em contrapartida à prestação de um serviço (despacho postal).
Evidente, pois, a relação de consumo, entendida como aquela existente entre consumidor e
fornecedor de serviços, nos exatos termos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor,
atraindo, por conseguinte, a atribuição da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF". 3. Pela
regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos
termos da Resolução CSMPF nº 148/2014". PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À
3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:

1.20.000.001257/2017-97

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. AUTOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. SUSCITANTE: PR/MT. SUSCITADO: MP/MT. POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO. COMPANHIA PARANAENSE DE
ENERGIA (COPEL). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
N. 14 DA 1ª CCR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO CAPAZ DE ATRAIR A
ATRIBUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO CONFIGURADO.
REMESSA AO PGR. 1. Alegações de irregularidades na exigência de inscrição no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para provimento em cargo de nível técnico de
concurso público promovido pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL), regido pelo Edital
n. 1/2017. 2. O Ministério Público Estadual declinou de sua atribuição em favor do Ministério
Público Federal por entender que em razão de a COPEL, sociedade de economia mista estadual,
exercer função delegada federal, eventual análise quanto à ilegalidade no certame incumbe ao MPF.
3. Posteriormente, a PR/MT suscitou conflito negativo de atribuições por entender que a questão
foge ao rol de matérias sob atribuição do Ministério Público Federal. Nesse sentido, como os fatos
narrados na representação tratam de atos praticados por sociedade de economia mista em execução
de concurso público, e tendo em vista que a demanda não versa sobre aspectos de interesse direto
da União, ação a ser ajuizada terá como foro competente a Justiça Estadual. 4. Ausência de interesse
federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal. 5. Aplicação do Enunciado n. 14, da 1ª
CCR: "A apuração de fatos relacionados a concurso público para provimento de cargos em
sociedade de economia mista não é, em regra, da atribuição do Ministério Público Federal, devendo
as questões referentes à contratação sem concurso público, preterição de candidatos, falta de
nomeação dos aprovados e terceirização ser conduzidas pelo Ministério Público do Trabalho.
Eventuais irregularidades na execução de certame ou questionamentos acerca dos critérios de
correção das provas inserem-se na atribuição do Ministério Público Estadual.". 6. Com amparo na
recente orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Cíveis Originárias 924 e 1394, e das Petições 4706 e 4863, cabe ao Procurador-Geral da República
decidir os conflitos de atribuição entre MPF e Ministério Público Estadual. PELA REMESSA DOS
AUTOS À PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, QUE DETÉM A LEGITIMIDADE
PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS VOLTADAS À SOLUÇÃO DO CONFLITO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
Procuradora-Geral da República, que detém a legitimidade para a adoção das providências voltadas
à solução do conflito.

Decisão:

031.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5857/2017

Voto: 6058/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Processo:

1.33.009.000137/2016-53

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAÇADOR-SC

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. AUTOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. SUSCITANTE: PR/SC. SUSCITADO: MP/SC. VERIFICAR
PRETENSÃO DE DOAÇÃO DE BENS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO
RIO DO PEIXE (FUNIARP) AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO N. 20 DA 1ª CCR. REMESSA À PGR. 1. Procedimento Preparatório instaurado
para verificar a regularidade da pretensão de doação de bem da Fundação Universidade Alto Vale
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do Rio do Peixe (FUNIARP) - fundação estadual, ao Município de Caçador/SC. Os bens seriam o
acervo histórico antropológico, localizado no Museu do Contestado, bem como o prédio de madeira
edificado pela FUNIARP para a criação do museu. 2. Os autos inicialmente estavam no Ministério
Público do Estado de Santa Catarina. Por entender que se trata de matéria de interesse da União,
pois o prédio sede do museu é dito bem da União (cedido pela Secretaria de Patrimônio da União),
os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para as providências que entendesse
cabíveis (fls. 82/83). 3. Após, a PR/SC declinou de sua atribuição em favor do Ministério Público
Estadual por entender que não há interesse direto e específico da União, entidade autárquica ou
empresa pública federal apto a atrair a competência da Justiça Federal. E assim o fez nos seguintes
termos: "(...) Inicialmente cabe esclarecer que a natureza jurídica da FUNIARP é de pessoa jurídica
de direito privado, de caráter beneficente de assistência social e filantrópica, consoante artigo 44,
inciso II, do Código Civil e conforme se infere do documento de folha 05. Dessa forma, tem-se que
velará pelas Fundações o Ministério Público do Estado onde se situam, conforme o determinado no
artigo 66, do Código Civil. Noutro ponto, ao analisar os documentos acostados aos autos, verifico
que no ano de 2010 houve a cessão temporária do acervo histórico cultural do Museu Histórico e
Antropológico da Região do Contestado, bem como do imóvel de madeira onde funciona o referido
Museu, edificado pela FUNIARP em imóvel da União, em favor da Fundação Municipal de Cultura
de Caçador (fls. 06 e 17/19). Ainda, dos documentos extrai-se que tanto o acervo histórico, quanto
o imóvel de madeira que abriga o Museu, são de propriedade da FUNIARP. No tocante à cessão
definitiva do comodato da locomotiva a vapor que está alojada em frente ao referido Museu, não
restam dúvidas que se trata de bem da União, outrora pertencente à extinta Rede Ferroviária
Federal. Constata-se que a locomotiva a vapor nº 240, tipo Mpgul 8-24-D já está sob os cuidados
do Município de Caçador, em razão de assunção provisória do comodato, com a anuência da
Secretaria de Patrimônio da União, pretendendo a FUNIARP que a administração municipal
assuma definitivamente o referido comodato. Conforme ressaltado pela Fundação às folhas 06/07,
desde 28 de junho de 2010 o acervo histórico e o imóvel de madeira onde funciona o Museu estão
cedidos à Fundação Municipal de Cultura, tendo em vista que não mais interessam aos fins da
Fundação, servindo como unidade cultural para a sociedade. (") Quanto à cessão definitiva do
comodato da locomotiva a vapor, bem da União, o simples fato de haver a pretensão de
transferência definitiva de comodatário, não é suficiente para atrair a atribuição do Ministério
Público Federal. Não há nesse ponto qualquer notícia de irregularidade ou dilapidação do bem, de
modo que a intervenção da Secretaria de Patrimônio da União, responsável por efetuar a referida
transferência de titular, basta para garantir a sua regularidade e efetivação. (...)". 4. Ademais disso,
destaque-se o Enunciado n. 20 da 1ª CCR, que assim dispõe: "Não é atribuição do Ministério
Público Federal atuar em questões de interesse de fundações de direito público estaduais e
municipais nem de fundações de direito privado (art. 66 do Código Civil), salvo se houver interesse
federal (art. 109, I, CF) caracterizado pelas peculiaridades da situação concreta (irregularidades
diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais, por exemplo). 5. Portanto, tem-se pela
ausência de interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal. 6. Como os autos
já vieram do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, está configurado, no caso, o conflito
negativo de atribuição entre ambos. 7. Com amparo na recente orientação firmada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Cíveis Originárias 924 e 1394, e das Petições
4706 e 4863, cabe ao Procurador-Geral da República decidir os conflitos de atribuição entre MPF
e Ministério Público Estadual. PELA REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORA-GERAL DA
REPÚBLICA, QUE DETÉM A LEGITIMIDADE PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS
VOLTADAS À SOLUÇÃO DO CONFLITO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
Procuradora-Geral da República, que detém a legitimidade para a adoção das providências voltadas
à solução do conflito.

Processo:

1.04.000.000101/2006-80

Voto: 5830/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS).
CONVÊNIO N. 5096/2005. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS.
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E DE MATERIAL PERMANENTE. 1. Inquérito civil instaurado para
acompanhamento da regular execução do Convênio n. 5096/2005, firmado entre a Diretoria
Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS para
capacitação de profissionais da área de saúde e aquisição de equipamentos e material permanente.
2. Inicialmente foi promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que não havia sido
verificada irregularidade. Contudo, a 5ª CCR deliberou pela não homologação do arquivamento,
retornando os autos à origem para acompanhamento da análise de documentos da prestação de
contas final do convênio. 3. Em novo despacho de fls. 409/410, foi novamente determinado o
arquivamento dos autos tendo em vista que foi aprovada a prestação de contas do Convênio n.
5096/2005, tendo-se por exaurido o objeto do presente feito. 4. É cabível a homologação da
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promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada pelos
envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na
representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.10.001.000140/2016-41

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. CRIAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO DE CURSO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
(UFAC). 1. Alegações relacionadas a possíveis irregularidades relacionadas na divulgação da
instalação do curso de Direito na UFAC, em Cruzeiro do Sul/AC, que teria sido realizada somente
após as inscrições para o ENEM 2016. Ao fim, o representante solicita que as vagas do curso de
Direito, posteriormente disponíveis, sejam disputadas em processo seletivo diverso. 2. A UFAC
prestou esclarecimentos ás fls. 14V e 16/17. 3. Após diligências, foi promovido o arquivamento do
feito sob o fundamento de que não se constatou qualquer irregularidade na comunicação da
instalação do curso de Bacharelado e, Direito da UFAC, em Cruzeiro do Sul/AC, após o
encerramento das inscrições do ENEM/2016, pois i) a implementação ou não do referido curso
superior dependia exclusivamente da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
do Ministério da Educação (SERES/MEC); ii) não havia previsibilidade ou qualquer espécie de
controle, por parte da UFAC, do momento para a efetiva autorização de implementação do referido
curso regular de Direito; iii) havia mera expectativa de instalação do curso de Direito naquela
instituição de ensino em 2017. Nesse sentido, eventual orientação de inscrição de candidatos para
o ENEM/2016 no referido curso, com base em uma possibilidade, seria temerário e poderia gerar
repercussões jurídicas; iv0 quanto a processo seletivo diverso, diante das peculiaridades do caso,
caberia estritamente à UFAC, dentro de suas conveniências administrativas, lançar o certame
exclusivo. 4. Notificado o interessado, não houve recurso. 5. É cabível a homologação da promoção
de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos,
forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5800/2017

Voto: 5146/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO
DE
CRUZEIRO DO SUL-AC

Processo:

1.14.000.002097/2014-58

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

035.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

034.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5538/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
IPATINGA-MG

Processo:

1.14.007.000162/2017-93

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE VIT.
CONQUISTA- BA

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
RECURSO DE REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA
FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA. PROJETO DE ASSENTAMENTO. 1. Notícia de
fato autuada solicitando intervenção do Ministério Público Federal para a regularização fundiária
do Assentamento Amaralina/BA. Em cópia juntada pelo representante, verifica-se que existe
demanda judicializada por meio de ação possessória ajuizada pelo Instituto de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), em curso na Seção Judiciária de Salvador (Processo n. 000702780.2016.4.01.3307). 2. Foi promovido o arquivamento do feito ao fundamento de que a questão
encontra-se judicializada. 3. Em recurso, o representante pleiteia a permanência no lote afirmando
que ocupa a área há 25 anos. 4. Em nova manifestação ministerial, manteve-se os termos da
promoção de arquivamento, tendo em vista a judicialização da demanda. 5. Aplicação do
Enunciado nº 6, que assim dispõe: "Cabível a homologação do arquivamento quando o objeto do
procedimento ou do inquérito civil, inclusive sob a perspectiva territorial, esteja sob apreciação do
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Poder Judiciário e, nas ações em trâmite na Justiça Federal, atue o Ministério Público Federal como
coautor ou interveniente." PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, COM A
CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso, com a consequente homologação da promoção de arquivamento.
1.15.000.000504/2016-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
RECURSO DE REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO.
MATRÍCULA. CURSO PRÉ-ENEM DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS
UNIVERSIDADES. ESTADO DO CEARÁ. 1. Inquérito civil instaurado para apurar informações
de servidor filiado ao Sindicato dos Trabalhadores das Universidades do Estado do Ceará alegando
que não conseguiu efetivar a sua matrícula no Curso Pré-Enem do SINTUF, Projeto de extensão da
UFC, apesar de não existirem objeções para tanto. 2. O SINTUF prestou esclarecimentos nos autos
informando que o representante tem uma conduta desonrosa e conhecida dentro da Universidade
Federal do Ceará, portando-se de maneira desrespeitosa dentro das instalações do cursinho assediando sexualmente e moralmente alunas. Ademais, que ele já foi expulso da Universidade de
Fortaleza e teve problemas junto a colegas professoras na Casa Amarela e junto ao IFCE em virtude
de assédio sexual e moral. Por tais acontecimentos, o representante não teve mais sua matrícula
aceita, em respeito aos alunos e funcionários daquela instituição de ensino. Ao fim, ressaltou que o
representante não pagou qualquer valor referente à matrícula. 3. Foi promovido o arquivamento do
feito ao fundamento de que "os fatos que deram origem à representação envolvem exclusivamente
interesse individual, o que afasta a possibilidade de atuação do Ministério Público Federal no caso,
embora seja possível ao representante pleitear seus direitos de forma direta". 4. O representante
apresentou nova manifestação rebatendo as informações apresentadas pelo SINTUF/Ceará,
afirmando ser vítima de calúnia, injúria e difamação, não sendo a questão dos autos referentes a
direito individual. 5. O MPF mais uma vez manifestou-se afirmando que os argumentos
apresentados não foram capazes de demonstrar o caráter coletivo da demanda, de modo que mantém
o entendimento anterior. PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, COM A CONSEQUENTE
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso, com a consequente homologação da promoção de arquivamento.

Voto: 5544/2017

Voto: 5637/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.15.000.001459/2014-56

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
REMESSA DA 3ª CCR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO
PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CRONOGRAMA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. 1. Procedimento preparatório instaurado a partir de representação
relatando supostas irregularidades em concurso promovido pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará, que estabeleceu prazo inferior a 30 dias entre sua publicação e a
data de aplicação das provas. 2. O edital nº 05/GR-IFCE/2014 estabeleceu, primeiramente, o dia
15/06/2014, como data para a realização das provas objetivas. No entanto, em virtude de decisão
judicial proferida em ACP, tal data foi alterada para 22/06/2014. 3. O membro oficiante asseverou
" o Decreto nº 6.944/09, que estabelece que o edital do concurso público deverá ser publicado
integralmente no Diário Oficial da União com antecedência mínima de sessenta dias da realização
da primeira prova, é aplicado para certames da Administração Pública Federal e, ainda assim,
referido prazo pode ser reduzido mediante ato motivado do Ministro de Estado sob cuja
subordinação ou supervisão se encontrar o órgão ou entidade responsável pela realização do
concurso público. Com efeito, o Ministro de Estado editou a Portaria nº 1134/2009, admitindo o
prazo mínimo de 30 dias para a realização de concursos no âmbito das instituições federais
vinculadas ao Ministério da Educação." 4. Foi promovido o arquivamento do feito, ao argumento
de inexistência de irregularidades. 5. Intimado da promoção de arquivamento, o representante não
apresentou recurso. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

038.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

037.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5852/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.15.000.001671/2014-13

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. FISCALIZAÇÃO DE ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). 1. Procedimento
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Preparatório instaurado para verificar possível irregularidade no concurso público para provimento
de cargos no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e na Maternidade Escola Assis
Chateaubriand (MEAC), realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).
O representante afirma que possivelmente houve troca de provas entre os cargos de Técnico de
Enfermagem e o cargo de Enfermeiro Assistencial, tendo em vista que o nível da prova para o cargo
de Técnico de Enfermagem não condizia com o edital, pois as questões estariam em grau de
conteúdo mais elevado que as questões da prova de nível superior. 2. Promovido o arquivamento
do feito sob o fundamento de que o objeto em análise já foi apurado no Procedimento n.
1.15.000.001293/2014-78, tendo sido arquivado, pois, diante das informações prestadas pela
EBSERH, ficou concluído que não houve qualquer irregularidade, já que ficou comprovado que os
conteúdos que seriam objeto de controvérsia nas provas demonstraram estar presentes nos editais.
3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação da promoção de
arquivamento quando já existir procedimento extrajudicial instaurado para apuração das mesmas
irregularidades relatadas. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.15.000.002620/2014-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/ PROCESSO SELETIVO.
ANÁLISE CURRICULAR. ANÁLISE DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. 1. Procedimento preparatório instaurado a partir de representação
noticiando que em concurso para provimento de cargos da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, foram aprovados para o cargo de médico do trabalho candidatos que não
teriam certificado de conclusão em residência médica em Medicina do Trabalho, reconhecido pela
Associação Médica Brasileira (AMB) e registrada no Conselho Regional de Medicina. 2. Instada a
se manifestar, a representada informou que havia instaurado procedimento administrativo para
apuração do fatos, que concluiu pela ausência de irregularidades. O referido Procedimento entendeu
que não há qualquer obrigatoriedade, para o exercício da especialidade de médico do trabalho, de
prévio Registro na AMB, entidade de direito privado, não integrante da Administração Pública.
Portanto, qualquer exigência nesse sentido, violaria frontalmente o art. 5º, inciso XIII, da CF.
Ademais, o Conselho Regional de Medicina expediu certidão na qual certifica a legalidade da
habilitação do profissional para o exercício na especialidade de Médico do Trabalho. 3. O membro
oficiante asseverou que " (...) previsão editalícia de exigência de aceite de título de habilitação em
medicina do trabalho pela AMB seria irregular, visto que importaria em indevida imposição de
submissão de particular a ente privado." 4. Foi promovido o arquivamento do feito, uma vez que
inexistem irregularidades a serem sanadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

040.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5639/2017

Voto: 5739/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.15.000.003066/2014-87

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA A JUSTIFICAR O
DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. 1.
Procedimento preparatório instaurado em razão de representação oferecida pelo INSS, que
encaminhou cópias de diversos mandados da Justiça do Trabalho de Fortaleza, os quais determinam
o desconto em folha de parte dos benefícios previdenciários e assistências de segurados da
previdência social que figuram como réus nas execuções trabalhistas. O INSS, respaldado em
recomendações de suas Procuradorias Especializadas e Recomendação Técnica nº 34/2013 do
Ministério Público Federal no Estado do Paraná, tenta insurgir-se contra a determinação de penhora
de parte dos valores do benefício previdenciário. 2. Os motivos apresentados para o
descumprimento das ordens judiciais foram os seguintes: existência de barreiras materiais
referentes aos mecanismos de informática e à carência de pessoal para efetuar as ordens de penhora;
os artigos 114 e 115, da Lei nº 8.213/91, dispõem sobre a impenhorabilidade do benefício
previdenciário e as respectivas exceções penhoráveis, argumentando que as exceções penhoráveis
não englobariam o caso em análise e o art. 649, inciso IV do CPC, reforça que são impenhoráveis
os proventos de aposentadoria e as pensões. 3. Diante do exposto, o membro oficiante asseverou "
não cabe ao INSS, contudo, entrar no mérito da decisão trabalhista que determina a penhorabilidade
parcial dos proventos de aposentadoria, mas apenas cumprir a determinação judicial. Mesmo
porque se trata de demanda entre particulares visando exclusivamente à satisfação do crédito por
um deles. Por sua vez, os particulares litigantes no processo podem utilizar-se dos meios
processuais cabíveis para impugnar a decisão da qual discordem. (...). Importante ressaltar ainda
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que a mera recomendação do Ministério Público Federal, bem como da Procuradoria Especializada
junto ao INSS, não configura meio idôneo para fundamentar o descumprimento de ordem judicial,
configurando tal prática ato atentatório ao exercício da jurisdição, conforme o art. 14, § único, do
CPC.". PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.15.000.003255/2014-50

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
SUPOSTO DESRESPEITO AO EDITAL Nº 04/2014. SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AS
VAGAS DE PROFESSOR LIVRE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento
preparatório instaurado a partir de representação relatando supostas irregularidades ocorridas em
concurso realizado no âmbito da Universidade Federal do Ceará- UFC, relativo ao provimento de
quatro cargos de Professor Livre do Magistério Superior. Segundo o representante, no dia 22 de
outubro de 2014, a UFC publicou o Edital nº 04/2014, abrindo inscrições para os Programas de
Pós-graduação Stricto Sensu. Após a escolha dos programas beneficiados, seriam publicados editais
de concurso público para o provimento desses cargos. De acordo com o representante, porém, em
12 de novembro de 2014, foi divulgada, embora não oficialmente, a escolha de 4 (quatro)
professores. 2. A Portaria nº 159, de 21 de maio de 2014, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, criou 150 cargos isolados de Professor Titular Livre do Magistério Superior,
4 dos quais para a UFC. 3. O Edital nº 04/2014 da UFC estabeleceu uma seleção de propostas para
as vagas de Professor Titular Livre. Conforme esse edital, as inscrições deveriam ser apresentadas
pelos Coordenadores dos Programas de Pós-graduação, sob a forma de proposta de solicitação de
uma vaga de Professor Titular Livre à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. As propostas
apresentadas seriam avaliadas por uma Comissão de Especialistas, composta por Professores
Bolsistas de Produtividade do CNPq, de acordo com os critérios especificados no edital. As
propostas selecionadas seriam, então, encaminhadas até o dia 06 de novembro de 2014 para as
unidades de origem, a fim de que fosse iniciado o processo de solicitação de abertura de concurso.
O edital do concurso deveria ser publicado no Diário Oficial da União até o dia 20 de novembro de
2014. Sendo assim, consoante estabelecido, em 20/11/2014, foi publicado o Edital nº 245/2014 da
UFC, que abriu o concurso público para o cargo isolado de professor titular livre do magistério
superior. 3. Não subsistem as alegações do representante, visto que não houve escolha arbitrária e
aleatória de professores, mas apenas foram selecionados os departamentos que receberiam os
cargos em questão, com base nas propostas apresentadas, conforme o edital nº 04/2014. 4. Foi
promovido o arquivamento do feito, uma vez que não foram constatadas irregularidades. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

042.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5643/2017

Voto: 6077/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.15.002.001075/2014-13

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
J.
NORTE/IGUATU-CE

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS.
REPASSE DE RECURSO FEDERAL SUPOSTAMENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE
AJUDA DE CUSTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. VERBA NÃO
VINCULADA. DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades na
suspensão do pagamento de ajuda de custo, pelo Município de Atabira/CE, aos seus agentes
comunitários de saúde. 2. O representante relata que é agente comunitário de saúde, vinculado ao
Estado do Ceará, mas cedido para exercer suas funções no referido município. Aduziu que, em
agosto de 2011, o Município de Atabira celebrou convênio, com a associação de agentes
comunitários de saúde, para efetivar o pagamento de ajuda de custo, repassada pelo Ministério da
Saúde, a esses agentes. Afirma que o referido ajuste fora renovado até o final de 2013, quando então
o Município cessou a transferência dos valores, sob a alegação de que não há vínculo entre os
agentes comunitários e o ente federativo. Porém, argumenta que o Município continua recebendo
tais valores, de acordo com a Portaria nº 314, de 28/02/2014, do Ministério da Saúde, os quais
somente ocorrem pelo fato de tais agentes comunitários estarem cadastrados ao CNES (Cadastro
Nacional de Estabelecimento de Saúde) junto ao Município em questão. Assim, considera indevida
a cessação do repasse da ajuda de custo. 3. Instado a se manifestar, o Município de Atabira informou
que os recursos mencionados, repassados pelo Ministério da Saúde, não são, necessariamente,
destinados a tal pagamento, mas sim para implementação de ações de Atenção Básica, bem como

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

Decisão:

043.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

17

para aquisição de equipamentos, uniformes e treinamentos dos profissionais, conforme os termos
das Portarias nº 2.488, de 21/10/2011 e 674/GM, de 03/06/2003. Por sua vez, a Secretaria de Saúde
do Estado do Ceará informou que não recebe nenhum repasse da União destinada ao pagamento de
ajuda de custo aos agentes comunitários de saúde cedidos. Por fim, o Ministério da Saúde informou
que o incentivo de custeio de que trata o inciso I, do art. 1º, da Portaria 674/GM foi revogado pela
Portaria nº 2.488/2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Pelo novo regulamento,
existe apenas o financiamento destinado às ações a serem desenvolvidas no âmbito da Atenção
Básica/Estratégia Saúde da Família, com repasse mensais regulares em conta específica, e um
repasse adicional, a título de incentivo financeiro, no último trimestre de cada ano. Aduziu que
todos os recursos, inclusive a parcela extra, não estão diretamente atrelados a quaisquer
pagamentos, operacionais ou humanos, e que todo recurso poderá ser gasto discricionariamente
pelo gestor municipal. 4. O membro oficiante asseverou "cabe ao Prefeito e/ou ao Secretário de
Saúde de cada município decidir se será repassado, a título de incentivo remuneratório, a parcela
extra do último trimestre, ou se será o recurso aplicado nas outras diversas finalidades do Estratégia,
consoante a descentralização da gestão do SUS e da autonomia municipal, porquanto não há mais
vinculação normativa dos trepasses federais, mensais ou mesmo o extraordinário. Dessarte, no caso
dos autos, o entendimento do município de não repassar o valor extraordinário aos agentes, por não
serem servidores municipais, mas sim do Estado do Ceará cedidos, com destinação de valor a outras
finalidades do Bloco e da Estratégia específica, é lícito, não podendo, por isso, o Ministério Público
interferir na liberdade administrativa do Executivo. ". 5. Fora promovido o arquivamento do feito,
visto que não procedem as alegações de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.16.000.000149/2014-87

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
ANULAÇÃO/CORREÇÃO DE PROVAS/QUESTÕES. SUPOSTO FAVORECIMENTO A
CANDIDATOS. JUSTIFICATIVA ACERCA DA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar
supostas irregularidades perpetradas pelo TRT da 10ª Região, bem como pelo Cespe/UNB, na
condução do concurso público regido pelo Edital nº 1/2012, especificamente no que toca à
avaliação das provas discursivas para o cargo de Analista Judiciário. O representante alega que
houve a alteração do gabarito da questão discursiva de "correição parcial" para "mandado de
segurança", porém, mesmo diante dessa total inversão de resposta, houve candidatos aprovados em
ambos os resultados, fato matematicamente impossível, a seu ver. 2. Instado a se manifestar, o
Cespe colacionou cópia das folhas de texto discursivas, cópias das folhas/cartões de identificação
dos cadernos de texto definitivo das provas discursivas e cópia das folhas de frequência (sala) em
atesto ao comparecimento dos candidatos que se encontravam na situação narrada pelo
representante. Ademais, a banca examinadora esmiuçou as razões que influenciaram na gradação
de notas conferidas aos citados candidatos por ocasião dos resultados preliminar e definitivo.3.
Após o cotejo das informações com os documentos apresentados, o membro oficiante concluiu que
"a irregularidade suscitada não subsiste, tendo sido respeitados pela Banca Examinadora os
princípios administrativos e constitucionais incidentes na espécie ...". Aduziu que "no que pertine
ao mérito da questão, se a medida judicial cabível seria de fato a Reclamação Correicional ou
Mandado de Segurança, há que se salientar que tal avaliação refoge à competência deste Órgão
Ministerial ou mesmo do Poder Judiciário..." 4. A par do exposto, a insurgência em análise já foi
posta ao crivo do Poder Judiciário em diversas ações judiciais (fls. 291/325). Aplicação do
Enunciado nº 6 da 1ª CCR. 5. Foi promovido o arquivamento do feito, visto que não subsistem as
alegações de irregularidades e de possível favorecimento a candidatos no certame em questão.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

044.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:
Relatora:
Ementa:

Voto: 6081/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

1.16.000.000836/2016-64
Voto: 5516/2017
Origem: PR/DF
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. EXAME NACIONAL DE ENSINO
MÉDIO (ENEM).ACESSO AO CARTÃO DE RESPOSTAS. INSTITUTO NACIONAL DE
ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades
praticadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em
virtude do não fornecimento aos candidatos do cartão resposta relativo ao Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento do feito ao fundamento
de que não se vislumbrou irregularidade por parte do INEP/MEC, tendo em vista que o ENEM é
um exame de execução complexo, e a solicitação demandaria logística custosa e planejamento, sem
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haver comprovação de efetiva necessidade para fins pedagógicos. Destacou que qualquer candidato
pode solicitar individualmente o respectivo acesso ao cartão resposta - conforme garante a Lei de
Acesso à Informação. 3. A 1ª CCR deliberou pela não homologação do arquivamento, retornando
os autos à origem para diligências, junto ao INEP/MEC, a fim de saber se os cartões dos candidatos
interessados estão sendo devidamente fornecidos quando solicitados, em observância à Lei de
Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011). 4. O IEP/MEC informou que atualmente ocorre a
disponibilização das provas de redação para fins pedagógicos. Contudo, o acesso aos cartões
respostas não tem demanda nos registros do atendimento ao cidadão, ocorrendo somente através de
pedido judicial, devido à complexidade dos procedimentos logísticos necessários juntamente o
lapso temporal para a divulgação dos cartões (2 dias). 5. Promovido novo arquivamento dos autos
sob o fundamento de que, diante das informações prestadas pelo INEP, não há providências a serem
adotadas no caso em tela. 6. Notificado o representante, não houve apresentação de recurso. 7. É
cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da
documentação apresentada pelos envolvidos, não houver irregularidade capaz de justificar o
prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.16.000.001174/2016-40

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPQ. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade na execução dos
contratos de terceirização entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e empresas privadas. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que, as planilhas de faturamento das empresas contratadas, as folhas de ponto dos
colaboradores, os contracheques dos terceirizados e folhas de ponto das coberturas dos postos vagos
ocorridas no amoito da CONFIN, comprovam que que não houve irregularidade. 3. É cabível a
homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o
prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

046.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:
Relatora:
Ementa:

Decisão:

Voto: 6358/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

1.16.000.001324/2016-15
Voto: 5718/2017
Origem: PR/DF
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
RECURSO
DO
REPRESENTANTE.
ARQUIVAMENTO/RECURSO.
CONCURSO
PÚBLICO/PROCESSO
SELETIVO.
CURSO
DE
FORMAÇÃO.
SUPOSTO
DESCUMPRIMENTO AO DECRETO 6.944/2009. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1.
Procedimento instaurado a partir de representação narrando supostas irregularidades na convocação
para a segunda fase, curso de formação, do Departamento Penitenciário Federal - DEPEN, regido
pelo Edital nº 1/2015. Segundo o representante, o DEPEN convocou para o curso de formação
número menor de candidatos do que o determinado pelo Decreto 6.944/2009. 2. O membro
oficiante concluiu que as normas do edital estão em perfeita consonância com o referido decreto.
Argumentou que " de fato, o item 4 do edital especifica as vagas para cada uma das áreas do
concurso, ao passo que o item 15.5 especifica quantos candidatos de cada área serão convocados
para o curso de formação. Para o cargo 1, há previsão de 2 vagas no total, conforme o item 4.1. O
item 15.5 prevê a publicação do resultado final de um total de 9 candidatos (6 da ampla
concorrência, 1 candidato com deficiência e 2 candidatos negros). Esse total está em perfeita
consonância com o previsto no Anexo II do Decreto 6.944, de 2009, que prevê o máximo de 9
candidatos aprovados no caso de haver a previsão de 2 vagas no certame). Tal fato se repete em
todos os cargos. Veja-se que para se chegar ao total de candidatos que devem constar no resultado
final da primeira fase do concurso há de se somar todas as vagas, ou seja, vagas de ampla
concorrência, para candidatos com deficiência e negros. De fato, aumentando-se o número de
candidatos aprovados, é necessário fazer-se a reserva de vagas para pessoas com deficiência e para
negros, a fim de dar cumprimento às leis que tratam da reserva de vagas para tais segmentos da
sociedade.". 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob o fundamento de que
não há ilegalidades a serem reparadas. 4. Intimado da promoção de arquivamento, o representante
apresentou recurso, o qual não trouxe novos elementos capazes de alterar o posicionamento
adotado. 5. PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO E, POR
CONSEGUINTE, PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso e, por conseguinte, pela homologação do arquivamento.
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1.16.000.001758/2014-53

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
REMOÇÃO. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. PERMUTA DE AUDITORES
FISCAIS DO TRABALHO. FATOS DE 2013. 1. Procedimento preparatório instaurado a partir de
Nota Técnica n. 083/2014/DDE/CORREG/SE/MTE, da Corregedoria do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), para apurar possíveis irregularidades no trâmite do Processo n.
47553/000001/2013-94 relativo à permuta de auditores fiscais do trabalho daquele órgão. A
representante alega que a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do órgão teria deixado de abrir
processo seletivo específico para permuta, além de ter ignorado o fato de a servidora contemplada
ter sido removida recentemente a pedido. Consta dos autos que a portaria relativa à permuta em
análise foi tornada sem efeito por força de liminar concedida no Mandado de Segurança n. 695425.2013.4.01.3400, impetrado por outra servidora, que seria mais antiga do que aquela
contemplada, e que também teria interesse na troca de lotação. 2. Em diligências, o MTE prestou
informações às fls. 31/34, encaminhando cópia do Processo n. 47553/000001/2013-94. 3. A
procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que não existia
disciplina normativa em relação ao tema remoção por permuta, à época dos fatos, não havendo que
se falar em irregularidades, portanto: "(...) não havia nenhuma orientação por parte do MTE a
respeito da necessidade de instauração de processo seletivo prévio aos pedidos de permuta. Da
mesma forma, não havia nenhum normativo condicionando a remoção à conferência da lista de
antiguidade. Esses regramentos passaram a existir a partir da Portaria MTE n. 1855, de 20 de
novembro de 2013. (") Acrescente, ainda, que a matéria de submissão do instituto da permuta à
lista de antiguidade é controversa inclusive no âmbito do Ministério Público Federal, que não
sujeita os pedidos a prévio processo seletivo ou à conferência da lista de antiguidade. (...)". 4.
Notificados os interessados, não houve recurso. 5. Inicialmente os autos foram remetidos à 5ª CCR,
sendo encaminhados posteriormente à 1ª CCR. 6. É cabível a homologação da promoção de
arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos,
forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. Para
além disso, ressalte-se que os fatos ocorreram em 2013. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6083/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.16.000.002264/2012-24

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TRANSPARÊNCIA. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PELO CFM. IRREGULARIDADES SANADAS.1. Inquérito
civil instaurado com o objetivo de apurar suposto descumprimento da Lei de Acesso à Informação
- Lei nº 12.527/2011, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). O representante argumenta que
o CFM não disponibiliza, em seu portal na internet, dados detalhados referentes à despesa com
pessoal, bem como dados referentes aos gastos com diárias e passagens de seus funcionários e
conselheiros.2. Após confirmação dos fatos descritos na denúncia, fora expedido ofício ao
Presidente do CFM, recomendando-lhe o imediato cumprimento da Lei de Acesso à Informação.
O CFM solicitou a prorrogação do prazo, ao argumento de que estava promovendo estudos por
meio de Comissão a fim de cumprir as medidas cabíveis para adaptação aos requisitos da referida
Lei. Após encerramento do prazo, o CFM informou que implantou o seu Portal da Transparência.
3. O membro oficiante concluiu que "da análise do ofício e dos documentos encaminhados pelo
Conselho Federal de Medicina (CFM) (fls. 113/181), constata-se que a Comissão responsável pelo
estudo e adaptação do CFM às normas da Lei 12.527/2011 cumpriu sua finalidade ...". Informou
que, em consulta ao Portal de Acesso à Informação do Conselho, constatou-se que existem
informações sobre: despesas com pessoal, bem como cargos que ocupam, plano de cargos e salários
e relatórios de gestão; licitações, contratos e convênios; gastos com diárias, jetons e despesas de
deslocamento dos conselheiros, entre outras informações. 4. Fora promovido o arquivamento do
feito, visto que as irregularidades foram sanadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

049.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

048.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.16.000.002553/2013-12

Voto: 5520/2017

Relatora:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA
REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA
(INCRA). 1. Inquérito civil instaurado a partir de manifestação do Sindicato Nacional dos peritos
Federais Agrários para apurar possível precariedade enfrentada pelo Instituto Nacional de Reforma
Agrária (INCRA), devido a "falta de estrutura para as atividades e uma desmotivação sem
precedentes entre seus servidores", sobretudo referente à "ausência de perspectivas institucionais e
profissionais" da carreira 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento do feito ao
fundamento de que não se vislumbrou a ocorrência de irregularidades praticadas pelo INCRA, além
de o presente feito versar sobre direito de caráter eminentemente individual, disponível: i) Em Nota
Técnica n. 46/2014/DESEP/SEGEO/MP, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), informa que a própria existência da carreira já evidencia que não houve descaso em
relação aos servidores do INCRA. Nesse sentido, houve reajustes, desde janeiro/2014, sendo
previsto outro para o ano de 2015. Ademais, de 2003 a 2008, foram oferecidas 2.186 vagas para
cargos do INCRA, sendo autorizado concurso para 550 cargos para o ano de 2009 e provimento
adicional de 69 cargos em 2013; ii) existe o Acordo n. 04/2013, firmado entre o Governo Federal e
o Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários (SindPFA), que prevê o acordo mencionado
anteriormente e a instalação de Grupo de Trabalho para discutir a restruturação da carreira, revisão
de atribuições, incorporação de novas formações profissionais da área de engenharia, subsídio e
alteração da nomenclatura da carreira e do cargo. 3. Notificado o representante, não houve recurso.
4. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da
documentação apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as
irregularidades apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.16.000.002580/2016-20

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
RECURSO DO REPRESENTANTE. ARQUIVAMENTO/RECURSO. . TEMA AFETO A
OUTRO ÓRGÃO. SISTEMA PRISIONAL. DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
(DEPEN). 1. Notícia de fato autuada para apurar possível descumprimento da Lei de Acesso à
Informação por parte do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). O representante afirma
que, ao solicitar informações sobre a fundamentação legal para a prática, por agentes públicos, de
abertura e leitura de correspondências que tenham como destinatários ou remetentes os presos de
prisões federais, o DEPEN indicou processos judiciais cujas sentenças autorizam a atitude. Após,
interpôs pedido de reconsideração administrativamente, que não foi respondido. Assim, solicita
responsabilização por descumprimento da Lei de Acesso à Informação. 2. Nos termos do art. 1º da
Resolução CNMP nº 20/2007, estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma
do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação em vigor e da presente Resolução, os
organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias
legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, a qual seja atribuída parcela de
poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal. 3. Pela regra da
especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 7ª CCR, órgão superior incumbido de atuar na
revisão dos feitos cíveis e criminais relativos ao controle externo da atividade policial e aos
estabelecimentos penais, nos termos da Resolução CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 7ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 7ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

051.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5859/2017

Voto: 5499/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.16.000.003228/2014-40

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Notícia de Fato
autuada para apurar irregularidade no transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal.
2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que os fatos objeto do
procedimento já foram apreciados pelo Poder Judiciário, em razão do ajuizamento de ação civil
pública. 3. Questão judicializada. 4. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e
Revisão, que assim dispõe: "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.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.16.000.003909/2014-16

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO. INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA (IFB).
EDITAL N. 2/2014. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possível irregularidade
no concurso do Instituto Federal de Brasília (IFB) para preenchimento do cargo de professor de
música, regido pelo Edital n. 2/2014-RIFB, consistente no fato de que a avaliação de desempenho
didático, etapa eliminatória, ter sido realizada por apenas um examinador e não por uma banca. 2.
Após diligências, foi promovido o arquivamento do feito ao fundamento de que não se vislumbrou
irregularidade por parte do IFB, tendo sido respeitado o princípio constitucional do contraditório,
na medida em que o candidato que discordasse do resultado de sua avaliação de desempenho
didático, poderia apresentar sua insurgência perante uma banca examinadora (conforme disposto
no item 13.1 do Edital n. 2/2014-RIFB). 3. Notificado o representante, não houve apresentação de
recurso. 7. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e
análise da documentação apresentada pelos envolvidos, não houver irregularidade capaz de
justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5515/2017

Voto: 5518/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.16.000.004265/2014-75

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO (ABC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
PRECÁRIA DE FUNCIONÁRIOS. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 248/2014. PROJETO
BRA/13/008. FATOS DE 2014. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis
irregularidades por parte da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), tendo em vista alegada
contratação precária de profissionais, sem concurso público de ampla concorrência, autorizada pela
Portaria Interministerial n. 428/2014 e para execução do Projeto BRA/13/008. 2. Após diligências
junto à ABC, foi promovido o arquivamento do feito ao fundamento de que não se justifica a
instauração de inquérito civil ou a adoção de quaisquer das demais medidas referidas nos incisos
do art. 4º da Resolução nº 87 do CSMPF: "(...) Ao descrever vagamente as possíveis irregularidades
praticadas pela ABC, os representantes não constituem documentação suficiente que permita
constatar que as informações narradas na representação fossem, minimamente, identificadas. (") a
contratação temporária por parte da ABC encontra-se amparada pela Lei 8.745/1993 (") Impossível
identificar como a pretensão de realizar o processo seletivo simplificado com critérios de seleção
mais rigorosos para a ocupação de cargos específicos representaria irregularidade já que, de fato,
não haveria possibilidade legal de nomear servidores hipotéticos para exercitar tais funções sem
qualquer qualificação. Não se sustenta, portanto, o argumento de que a pretensão da ABC fere a
ampla concorrência e prioriza os consultores que já atuam na Agência. (...)". 4. Notificados os
representantes, não houve apresentação de recurso. 5. É cabível a homologação da promoção de
arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos,
forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. Para
além disso, ressalte-se que os fatos ocorreram em 2014. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

054.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

053.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6065/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.16.000.004564/2014-18

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar
suposta irregularidade na nomeação de determinada servidora para ocupar o cargo de direção na
função de Diretora de Administração de Pessoas do Decanato de Gestão de Pessoas - DGP da
Fundação Universidade de Brasileira - FUB. O representante alega que a servidora nomeada foi
membro da banca examinadora constituída para o processo seletivo para o cargo de Diretor de
Administração de Pessoas do Decanato de Gestão de Pessoas. Aduz que ao proceder tal nomeação,
a FUB preteriu todo o processo seletivo e que essa nomeação teria ocorrido após a publicação do
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resultado final, sem qualquer ato de revogação do certame. 2. Em instrução, o membro oficiante
apurou que o processo seletivo em análise culminou na aprovação de três candidatos. Em razão da
primeira colocada ser servidora da Controladoria Geral da União - CGU, a FUB procedeu ao pedido
de cessão da servidora, de modo a cumprir o item 10.3 do edital. Argumentou que fora informada
pela candidata que a CGU não procederia sua liberação, portanto encontrava-se no aguardo do
documento oficial da CGU para seguir com o procedimento, publicando o impedimento da
candidata aprovada em primeiro lugar e convocando o segundo. Informou que, em razão do
alongamento no trâmite da cessão da primeira colocada, resolveu indicar e nomear a denunciada
como suplente para exercer a função de Diretora de Administração de Pessoas de forma provisória.
3. O membro oficiante asseverou que " não se vislumbra ilegalidade ou mácula na atuação do órgão
representado", de tal forma, a " FUB atuou de tal maneira visando impedir que o cargo de direção
permanecesse vago por tempo indeterminado." PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.17.000.000152/2017-14

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. PRAIA DAS VIRTUDES. INSTALAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS.
IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar apropriação
de parte da Praia das Virtudes, localizada em Guarapari/ES, por particulares, através da instalação
permanente de tendas e barracas, para uso privativo de alguns moradores da região, bem como a
expedição de documento pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU), permitindo a
realização da referida prática mediante o pagamento de taxa anual. 2. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento de que as tendas e barracas foram retiradas da praia e
que a prefeitura determinou a adoção de fiscalizações contínuas na região pela Secretaria Municipal
de Fiscalização (SEMFIS) 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade
apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6383/2017

Voto: 5509/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Processo:

1.17.003.000055/2014-41

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). FATOS DE
2014. 1. Inquérito civil instaurado a partir de cópias da Ação Penal n. 2010.50.03.000001-5, para
apurar a adoção das medidas realizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em relação
ao bloqueio ou cancelamento de benefícios previdenciários supostamente obtidos de forma
fraudulenta. 2. Em diligências para averiguar as providências tomadas pelo INSS, consta dos autos
que as gerências das APS de São Mateus/ES, Itabuna/BA, Linhares/ES, Nova Venécia/ES,
Cachoeiro de Itapemirim/ES, Montanha/ES, Nanuque/MG, Águas Formosas/MG e Teixeira de
Freitas/BA, apuraram o histórico dos benefícios apontados nos autos e procederam à suspensão ou
mesmo à cessação deles - seja por constatação de fraude, por não recebimento por mais de 6 meses,
ou por falta de saques. 3. O procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que a autarquia previdenciária adotou medidas suficientes para que novas fraudes
fossem impedidas, não subsistindo razão para a continuidade das investigações: "(...) percebe-se
que, em todos os casos, já foram demonstradas as medidas tomadas por cada APS a fim de cessar
ou suspender o pagamento dos benefícios que são objeto da Ação Penal n. 2010.50.03.000001-5.
(...)". 3. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após a apresentação de
justificativas e juntada de documentos comprobatórios, o Procurador oficiante concluir que houve
o esgotamento do objeto do procedimento. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

057.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

056.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.17.003.000206/2013-80

Voto: 6049/2017

Relatora:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE SAO
MATEUS-ES

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE SAO
MATEUS-ES
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. BENS APREENDIDOS. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 1.
Inquérito civil instaurado a partir de processos que apuravam a prática do crime de contrabando ou
descaminho (2008.50.03.000546-8 e 2008.50.000545-6) para averiguar a forma como é realizado
o depósito, armazenamento e conservação de máquinas caça-níqueis apreendidas pela Receita
Federal no Espírito Santo. Ocorre que, segundo os mencionados processos, as máquinas que foram
apreendidas pela Receita Federal foram destruídas sem, sequer, haver perícia que pudesse
comprovar que seus componentes eram de procedência estrangeira. Isso porque tais equipamentos
estavam sendo depositados a céu aberto, por não haver local adequado para seu armazenamento. 2.
Após diligências, foi promovido o arquivamento sob o fundamento de que as irregularidades
apontadas foram sanadas, tendo em vista a edição da Resolução Conjunta n. 001/2014, que dispõe
sobre a destinação das referidas máquinas e similares apreendidas e periciadas: "(...) as máquinas
caça-níqueis apreendidas não serão mais encaminhadas à Alfândega da Receia Federal do Brasil
do Porto de Vitória. O procedimento disciplinado por meio da citada resolução prescinde da
aplicação da pena de perdimento em âmbito administrativo. No caso, a responsabilidade passou à
autoridade policial que, após a apreensão das máquinas, a realização da perícia e de todo o
procedimento necessário, determinará sua destruição. (...)". 3. É cabível a homologação da
promoção de arquivamento quando, após a apresentação de justificativas e juntada de documentos
comprobatórios, ficar comprovado que as irregularidades objeto de representação foram sanadas.
PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.17.004.000021/2015-27

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3ª CRR. EDUCAÇÃO. FUNDO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). SUPOSTO REPASSE AOS ESTUDANTES DE
DIFERENÇA NÃO COBERTA PELO FIES. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES
EXCEDENTES. 1. Inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade no repasse de
reajustes de mensalidades escolares, pela Faculdade Pitágoras de Linhares, aos alunos beneficiários
do FIES. Segundo a representante, a referida instituição de ensino estaria repassando a diferença
não coberta pelo Fundo de Financiamento Estudantil aos alunos, tendo em vista que o percentual
das parcelas foi reajustado acima do valor estipulado pelo Governo Federal. 2. Após instrução, o
membro oficiante apurou que: i) o Ministério da Educação e/ou o FNDE não podem,
unilateralmente, limitar o valor a título de reajuste das mensalidades escolares praticadas pelas IES;
ii) o teto de adiantamento, até então fixado em 6,41%, tem como finalidade apenas regrar o que
concerne ao FIES, ou seja, impedimento no que se refere ao ônus suportado pelo cofre público; iii)
há nos contratos celebrados entre o FNDES, o agente financeiro e o estudante, expressa previsão
de que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e aquele financiado será
coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado; iv) a representada informou não
estar cobrando de seus alunos quaisquer valores relativos à diferença entre o quantum praticado a
título de semestralidade escolar e aquele efetivamente contratado através do FIES e v) tanto a
mantenedora da Faculdade Pitágoras quanto o MEC afirmaram que não há efetiva cobrança do
valor excedente dos reajustes, uma vez que há negociação entre as entidades. 3. Foi promovido o
arquivamento do feito, visto que não subsistem os fundamentos da representação. 4. Intimada da
promoção de arquivamento, a representante não apresentou recurso. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

059.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5724/2017

Voto: 6074/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
LINHARES-ES

Processo:

1.18.000.000042/2015-45

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG).
EDITAL N. 75/2014. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades
em concurso público para preenchimento de cargo de professor do Instituto de Química da
Universidade Federal de Goiás (UFG), regido pelo Edital n. 75/2014. O representante afirma que a
especificidade contida no item I do referido edital, com exigência de subárea, restringiria a
participação de candidatos com estudos em outras subáreas da química analítica, além de direcionar
o concurso para pesquisadores com atuação em química ambiental. 2. Após diligências junto à
UFG, foi promovido o arquivamento ao fundamento de que não subsistem lesão ou ameaça de lesão
a interesse público que justifique a atuação do MPF: "(...) O panorama probatório encampado nos
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autos leva à premissa conclusiva de que expõe o representante. Como pode-se aferir, o item I,
elencado por ele, qual seja 'formação exigida', nada mais é do que uma lícita regra editalícia
impessoal que traz a conhecimento dos candidatos os requisitos necessários para o cargo. Assim,
aquele que, porventura, não possuir graduação em química (bacharelado ou licenciatura) e estudos
de pós-graduação em química ambiental incorre contra as regras do edital e, consequentemente,
não será apto a realizar o concurso. Noutro giro, cabe salientar que (") Em primeiro lugar, verificase a adequação do requisito editalício ao possibilitar que um professor especializado seja
contratado, por meio do concurso público, atingindo-se um dos objetivos precípuos de uma
universidade, que é a realização de pesquisa científica, além do ensino e da extensão. Em segundo
lugar, tal condição revela-se necessária para que a UFG contrate um professor especializado. Por
fim, não há outro mecanismo para atender à especificidade acadêmica que não seja a exigência de
um determinado perfil para o concurso em questão. Vale dizer, ao delimitar o perfil desejado, o
Instituto de Química da UFG busca atender suas demandas e necessidades. (...)". 3. O representante
não foi notificado pois a denúncia foi apresentada de forma anônima. 4. É cabível a homologação
da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada
pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na
representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.18.002.000189/2014-34

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA.
PROJETO DE ASSENTAMENTO. INVASOR DE IMÓVEL RURAL POSSIVELMENTE
BENEFICIÁRIO DE PROJETO DE ASSENTAMENTO. VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI N.
8.629/93. 1.Procedimento preparatório instaurado a partir de cópia de decisão judicial proferida nos
autos de determinada ação possessória, na qual foi formada lista com o nome das pessoas que
haviam participado da invasão de imóvel rural no ano de 2008. A partir disso, fora enviada cópia
ao MPF para as providências cabíveis. 2. O art. 2º, § 7º, da Lei n. 8.629/93 preconiza que " Será
excluído do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal quem, já estando beneficiado com
lote em Projeto de Assentamento, ou sendo pretendente desse benefício na condição de inscrito em
processo de cadastramento e seleção de candidatos ao acesso à terra, for efetivamente identificado
como participante direto ou indireto em conflito fundiário que se caracterize por invasão ou esbulho
de imóvel rural de domínio público ou privado em fase de processo administrativo de vistoria ou
avaliação para fins de reforma agrária, ou que esteja sendo objeto de processo judicial de
desapropriação em vias de imissão de posse ao ente expropriante; e bem assim quem for
efetivamente identificado como participante de invasão de prédio público, de atos de ameaça,
sequestro ou manutenção de servidores públicos e outros cidadãos em cárcere privado, ou de
quaisquer outros atos de violência real ou pessoal praticados em tais situações." 3. Verificou-se que
determinado integrante da lista seria possível beneficiário assentado no Projeto de Assentamento
São Vicente, localizado no Município de Flores de Goiás/GO. Entretanto, após diligências
efetuadas pelo membro oficiante, averiguou-se que o denunciado consta como "desistente", dede
28/10/02, no PA São Vicente, não tendo sido beneficiário de nenhum assentamento desde então. 4.
Promovido o arquivamento do feito, uma vez que o denunciado, embora participante de invasão de
imóvel rural, não fora beneficiário em Projeto de Assentamento. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

061.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6147/2017

Voto: 5878/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

Processo:

1.18.003.000105/2017-03

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
RIO
VERDE/JATAI-GO

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS (UFG). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar irregularidades em processos seletivos da Universidade Federal de Goiás
(UFG), regional de Jataí/GO, consistentes em ações ou omissões ilícitas que prejudicaram os
candidatos que visam o preenchimento de vagas pelo Centro de Seleção. 2. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o inconformismo do representante no presente
caso se resume à decadência do seu direito de realizar a matrícula, por não cumprir os prazos
estabelecidos no cronograma para realização do cadastro online relativo aos candidatos aprovados
em 1ª chamada, inexistindo irregularidades que demandem atuação administrativa ou judicial. 3. É
cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o
prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:
Relatora:
Ementa:

1.19.000.000255/2011-14
Voto: 5717/2017
Origem: PR/MA
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TRANSPORTE AÉREO. INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA.
IMPLEMENTAÇÃO
DO
PLANO
DE
CORREÇÕES.
IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Inquérito civil instaurado com o fim de apurar supostas
irregularidades em relação às condições de funcionamento do Aeroporto Marechal Cunha Machado
em São Luís/MA. Tais irregularidades consistiram nas inconformidades observadas no Relatório
de Inspeção Aeroportuária (RIA) nº 12P/SAI-GFIS/2010 da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC. 2. A Infraero foi instada a justificar a diminuição das notas atribuídas pela SAI/GFIS da
ANAC no RIA nº 109/2012 em comparação ao RIA n 12/2010, apresentando ainda as medidas para
reverter o decréscimo. Em resposta, afirmou que tal decréscimo ocorreu em razão da interdição
total do terminal de passageiros do referido aeroporto, eis que deixou de oferecer determinadas
"facilidades" aos passageiros. Aduziu, porém, que, em agosto de 2012, o aeroporto de São Luís
reverteu esse déficit, voltando a oferecer todas as "facilidades" de antes. A fim de demonstrar o
cumprimento do plano de correções encaminhou diversas planilhas. O membro oficiante afirmou
que "em tais planilhas, muitos itens (a maioria) elencados pelo Plano de Correções foram marcados
como "solucionados", estando descritas as providências tomadas, inclusive acompanhadas de
fotografias e documentos comprobatórios.". 3. Ademais, na 6ª Vara Federal na Seção Judiciária de
São Luís, tramita a Ação Civil Pública nº 0010655-38.2011.4.01.3700, em face da ANAC e da
INFRAERO, a qual requer a adoção de medidas céleres e efetivas a fim de sanar as precárias
condições de infraestrutura, principalmente no que tange às acomodações para embarque e
desembarque com segurança, além da acessibilidade às pessoas com deficiências. 4. O membro
oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob o argumento de que " pelo que consta da
documentação encaminhada pela INFRAERO, sanadas estão as irregularidades observadas no RIA
nº 12P/SAI-GFIS/2010 da ANAC.". PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.20.000.000206/2015-86

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

064.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

063.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5152/2017

Processo:

1.20.001.000219/2014-64

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. FISCALIZAÇÃO DE ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. LICITAÇÃO. EDITAL. ACOMPANHAMENTO DA
RECOMENDAÇÃO N. 16/2014. 1. Procedimento instaurado para averiguar o cumprimento da
Recomendação n. 16/2014, expedida no bojo da Notícia de Fato n. 1.20.001.000174/2014-28,
solicitando ao Município de Cáceres/MT a publicação de editais de procedimentos licitatórios no
Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado, a fim de assegurar a publicidade exigida nos
certames. 2. Após diligências junto ao município, foi promovido o arquivamento sob o fundamento
de que comprovada a publicação de três procedimentos licitatórios promovidos pelo Município de
Cáceres/MT no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado, em atenção à Recomendação
n. 16/2014, quais sejam: i) Concorrência Pública n. 6/2014 - construção de Escola de Educação
Infantil; ii) Tomada de Preços n. 10/2014 - construção de Unidade Básica de Saúde - PSF/Santa
Izabel e iii) Tomada de Preço n. 14/2014 - implantação e construção de quadras para as escolas
municipais. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 6053/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CACERES-MT
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1.20.004.000159/2013-79

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ESTÁGIO CURRICULAR
OBRIGATÓRIO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT). EXIGÊNCIA DE
INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). RECOMENDAÇÃO
EXPEDIDA E ACATADA. IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Inquérito civil instaurado para
verificar a regularidade, ou não, de exigência feita pela Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), campus Barra das Garças, de inscrição dos alunos do curso de Direito na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) para realização de estágio curricular obrigatório. 2. Em diligências,
foi expedida recomendação para a UFMT para que a instituição de ensino não mais exigisse dos
alunos do curso de Direito a inscrição na qualidade de estagiário na OAB como pré requisito ao
estágio curricular obrigatório. 3. Foi promovido o arquivamento, pois : (a) foi expedida e acatada a
Recomendação 01/2014, direcionada à UFMT: "(...) a Universidade Federal de Mato Grosso
informou que não vem mais exigindo a inscrição dos alunos junto à OAB; que apenas recomenda
aos alunos que informem quando não possuírem interesse na inscrição; e que a divulgação da
Recomendação 01/2014 está sendo feita por meio do edital de forma amplamente divulgado que
dispensa os alunos da inscrição. (...)". 4. É cabível a homologação do arquivamento quando,
expedida a Recomendação, há expresso acatamento das orientações, inclusive com a revisão de
atos já realizados. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6335/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE BARRA
DO GARÇAS-MT

Processo:

1.21.004.000025/2012-30

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ILUMINAÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito
Civil instaurado para apurar irregularidade na iluminação inadequada da Bandeira Nacional
hasteada na fronteira Brasil-Bolívia, na ponte que liga o município de Corumbá/MS a Porto
Quijarro/BO. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que as
irregularidades foram solucionadas, conforme noticiado pela Receita Federal do Brasil em
Corumbá/MS. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver
sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

067.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

066.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6145/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CORUMBA-MS

Processo:

1.22.000.000582/2011-72

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. CRIAÇÃO/EXTINÇÃO/RESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS E
CARGOS PÚBLICOS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. PROJETO DE LEI
PARA ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DA AUTARQUIA. 1. Inquérito civil instaurado a partir de
denúncia anônima, que relata supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM, no que se refere à gestão de pessoal naquela autarquia,
tendo em vista a demora na tramitação de determinado procedimento. 2. Após instrução, o membro
oficiante concluiu "restou claro que a ineficiência do DNPM, em Minas Gerais, resulta da
precariedade da sua estrutura física e principalmente carência de servidores. Ademais, além da
carência de pessoal, material e tecnologia da informação, constatou-se a desproporcionalidade
existente entre o quadro de pessoal de algumas superintendências e as respectivas demandas." 3.
Diante disso, fora expedida a Recomendação nº 088/2013, tendo por objetos: a) implementação de
força-tarefa para que fosse dado andamento aos procedimentos pendentes de análise, na
Superintendência do DNPM, em Minas Gerais, que excedessem o prazo fixado em lei e b) o
atendimento a eventuais pedidos de remoção interna de servidores para a referida Superintendência.
4. O membro oficiante asseverou "nos termos noticiados pelo Ministério do Planejamento, está na
iminência a alteração nas estruturas do DNMP, que deverá ser transformado na Agência Reguladora
de Mineração (AMN), de forma a provocar impactos diretos e indiretos no dimensionamento da
força de trabalho da autarquia. Nesse sentido e após consulta à internet, verificou-se a existência de
Projeto de Lei tendo por objeto a mencionada alteração estrutural do DNMP, qual seja, o PL nº
5.807/2013. Diante disso, entendo, a despeito de já ter sido criado o respectivo e necessário Projeto
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de Lei, pela impossibilidade de previsão temporal para a mudanças nas estruturas do órgão
reclamado, haja vista a imprescindibilidade de se aguardar os devidos trâmites legislativos. Assim,
considerando a situação acima exposta, tem-se que não se vislumbra dentre as atribuições
conferidas a este parquet qualquer atuação no sentido de propiciar celeridade ao mencionado
trâmite e, por consequência, seja efetivada a mudança estrutural do DNMP." 5. Promovido o
arquivamento do feito, uma vez que, por ora, exauriu-se o campo de atuação ministerial. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.22.000.000588/2014-92

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. SISTEMA NACIONAL DE
TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA PELA
EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. 1. Procedimento preparatório instaurado a partir de
notícia trazida pelo MP/MG para apurar possível irregularidade na cobrança pela emissão de
boletos do seguro obrigatório DPVAT e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA). 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento do feito ao fundamento de que não se
vislumbrou irregularidade capaz de justificar a presença do Ministério Público Federal em sua
tutela. Ademais, destaca que houve equívoco por parte do representante em equiparar 'cobrança
pela emissão de boletos bancários' com 'custo de emissão de bilhete ou apólice de seguro': "(...)
segundo informado pela Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT, a cobrança incidente
sobre as apólices ou bilhetes de seguros encontra-se regulamentada pela Resolução n. 215/2015, do
CNSP, a qual dispõe que '...adicionalmente ao prêmio tarifário do seguro, será cobrado o valor de
R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos), a título de custo da emissão e da cobrança da apólice ou
do bilhete do Seguro DPVAT' (") verifica-se que o valor cobrado dos contribuintes, na importância
de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos), destina-se ao custeio de serviços operacionais da
própria representada, como é o caso, por exemplo, dos gastos com a obtenção de dados da frota de
veículos e com a emissão das Guias de CRV/CRLV, os quais foram pormenorizadamente
calculados e, em seguida, instituídos pelo órgão regulamentador dos Seguros Privados, qual seja, o
CNSP. (...)". 3. O MP/MG foi comunicado sobre a promoção de arquivamento. 4. Inicialmente os
autos foram encaminhados à 5ª CCR, sendo posteriormente enviados à 1ª CCR. 5. É cabível a
homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação
apresentada pelos envolvidos, não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do
feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

069.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5522/2017

Voto: 5722/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.22.000.001099/2017-09

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROVIMENTO DE
CARGOS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR MEIO DE
CONCURSO PÚBLICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento
preparatório instaurado a partir de cópia de sentença trabalhista apontando possíveis irregularidades
na existência de empregados públicos nos quadros do Ministério dos Transportes, órgão que adota
regime estatutário. Na referida sentença, consta que o reclamante foi admitido pela extinta Rede
Ferroviária Federal S/A - RFFSA, tendo sido ilegalmente dispensado sem justa causa, por supostos
motivos exclusivamente políticos. A dispensa do reclamante foi enquadrada pela Comissão
Especial de Anistia, nos termos da Lei 8.878/94, e, por conseguinte, houve sua readmissão junto ao
Ministério dos Transportes. Ocorre que o reclamante, originariamente empregado público, foi
designado para órgão que adota o regime estatutário, o que supostamente contraria o art. 39, caput,
da CF/88. Sendo assim, o juiz oficiante alega a inconstitucionalidade da Lei 8.878/94 e decretos
que a regulamentavam, por suposta violação ao princípio do concurso público, visto que indivíduos
não concursados estariam ocupando empregos públicos. 2. Instado a se manifestar, o Ministério
dos Transportes esclareceu que os empregados anistiados pela Comissão Especial Interministerial
- CEI, foram readmitidos sob o regime da CLT, pois era este o regime a que estavam submetidos
na extinta RFFSA, antes de sofrerem demissão sem justa causa. 3. A readmissão deve ter por regime
jurídico aquele em que os trabalhadores se encontravam anteriormente ao ato de dispensa, demissão
ou exoneração, conforme o disposto no Decreto 6.077/2007, que regulamenta o art. 3º, da Lei
8.878/94. Para se evitar uma possível violação à norma constitucional contida no art. 37, II, da CF,
é que a manutenção do regime jurídico pelo qual o servidor estava submetido antes de seu
desligamento possui obrigatoriedade. Assevera o membro oficiante " não há que se falar em
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inconstitucionalidade da Lei 8.878/94 e dos decretos que a regulamentam, alegando afronta ao art.
37, II, CR/88, por se tratar de readmissão, retorno, de empregados sob o regime jurídico a que
estavam submetidos, e não do ingresso de novos servidores sem concurso.". Por fim, quanto ao
suposto desrespeito à regra do regime jurídico único, o membro oficiante entende pela
constitucionalidade de tal medida. Argumentou que " mesmo que a finalidade do regime jurídico
único seja a de tratar de forma isonômica todos os servidores, as hipóteses de readmissão dos
anistiados sob o regime anteriormente havido são exceções cabíveis, sob pena de violação do
princípio do concurso público. Além disso, ao estipular o regime jurídico único, o legislador é
incapaz de prever as situações atípicas a que a lei está sujeita, como nesta hipótese de anistia,
cabendo às leis posteriores (Lei n 8.878/94 e decretos regulamentadores) e decisões jurisprudenciais
a tarefa de preencherem as lacunas existentes.". 4. Promovido o arquivamento do feito, uma vez
que não há irregularidades a serem sanadas, nem violação a princípios constitucionais. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.22.000.001132/2011-05

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CONSELHO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CONFEF). FATOS DE 2011. 1. Alegações relacionadas a
possíveis irregularidades relacionadas ao Conselho Federal de Educação Física, assim divididas: i)
ilegalidade das Resoluções CONFEF n. 94/2005 e n. 182/2009, que diferenciam o campo de
atuação profissional do titular de bacharelado em educação física, daquele titular de licenciatura
em educação física, de modo a permitir apenas a este o exercício de suas funções em clubes e
academias; ii) ilegalidade da Resolução CONFEF n. 46/2002 ao exigir registro de professores de
dança, ioga e artes marciais, nos CREFs; iii) ilegalidade da Resolução CONFEF n. 45/2002 que
exige do profissional enquadrado no art. 2º, III da Lei n. 9696/1998, para registro na categoria
Provisionado, a frequência em programa de Instrução orientada pelo CREF, com aproveitamento
satisfatório; iv) ilegalidade da Resolução Especial do Conselho Regional de Educação Física da 6ª
Região (CREF6) de 2011 - que fixa valores de anuidade, contribuições, taxas, multas e
emolumentos para o exercício de 2012 e v) ilegalidade da Resolução CONFEF n. 23/2000, ao exigir
o registro de pessoas jurídicas com Conselho Regional de Educação Física. 2. Após diligências, foi
promovido o arquivamento do feito, tendo em vista a judicialização dos itens ii - Processo n.
2005.38.00.000035-4 e iii - Processo n. 2006.38.00.007923-0. E, quanto aos demais (i, iv e v) , por
não ter sido verificada qualquer irregularidade na apuração dos fatos noticiados. 3. Notificados os
representantes, não houve apresentação de recurso. 4. Posteriormente foi acostada aos autos notícia
trazida pelo MPT (NF n. 001355.2014.03/000/1) informando que os Conselhos Regionais de
Educação Física e o CONFEF estariam fazendo anotações nas carteiras profissionais dos membros,
diferenciando os bacharéis dos licenciados e limitando a atuação destes à educação básica. Nesse
sentido, diante do arquivamento do feito, aqueles autos foram remetidos à PR/MG. 5. Em nova
manifestação, a PR/MG manteve a promoção de arquivamento de fls. 232/238 por seus próprios
fundamentos, pois a nova notícia apresentada, em verdade, refere-se ao item i dos autos ora em
análise. 6. Acolhimento da promoção e arquivamento. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5781/2017

1.22.000.001492/2017-94

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES). FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
(FNDE). ADITAMENTO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar alegação de estudante de que teria sido impedido de realizar o
aditamento de seu contrato para o semestre seguinte. 2. O FNDE esclareceu que o impedimento
havia decorrido de problemas operacionais, tendo sido disponibilizado ao estudante o aditamento
extemporâneo, nos termos do art. 25 da Portaria MEC nº 1/2010. 3. É cabível a homologação do
arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.22.002.000012/2013-24

Voto: 6185/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

Decisão:

072.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

071.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5180/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
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MUNICIPIO DE JUÍNAMT
Relatora:
Ementa:

Decisão:

073.

Processo:

1.22.003.000221/2014-49

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. TAC FIRMADO. 1. Autuação por transporte de carga
com excesso de peso em rodovia federal. 2. Foi firmado TAC entre o MPF e o representado, que
se comprometeu a não mais permitir a saída de seus estabelecimentos ou de terceiros por ele
contratados, de qualquer veículo carregado com excesso de peso, bem como informar no corpo da
nota fiscal o valor exato do peso efetivamente transportado e as placas do veículo (cavalo e carreta).
Comprometeu-se, ainda, a doar o valor de R$ 1.500,00 para o Educandário Espirita de Araguari. 4.
Foi juntado aos autos comprovante do cumprimento da doação referida. 5. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a assinatura do TAC e o pagamento da doação
pactuada esgotaram o objeto do inquérito civil. PELA HOMOLOGAÇÃO, COM A RESSALVA
DE QUE NOS PRÓXIMOS CASOS SEJA RESPEITADA A RESOLUÇÃO Nº 179 DO CNMP.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação, com a
ressalva de que nos próximos casos seja respeitada a resolução nº 179 do CNMP.

Decisão:

074.

Voto: 5156/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERLANDIA-MG

1.22.003.000347/2012-51

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5183/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERLANDIA-MG

Processo:

1.22.003.000725/2014-69

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

076.

Voto: 5577/2017

Processo:

Decisão:

075.

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6092/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERLANDIA-MG

Processo:

1.22.005.000326/2014-88

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CRITÉRIOS DE
CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento preparatório
instaurado a partir de representação narrando supostas irregularidades em concurso promovido pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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INSS. O representante aduziu que prestou concurso, no ano de 2013, para o cargo de Analista Engenheiro Civil do INSS, tendo sido aprovado na 29ª posição. Em acompanhamento ao processo
de nomeação, no site do concurso, observou que determinada candidata, aprovada na 103ª posição,
fora nomeada, em 24/07/2014, e o ato que ordena sua nomeação a classificou como 2ª colocada.
Em razão do exposto, entende ter havido irregularidades no presente certame. 2. Instado a prestar
esclarecimentos, o INSS informou que a candidata denunciada foi aprovada como 2ª classificada
para vaga de pessoa com deficiência. Argumentou que, em razão do primeiro colocado não ter
tomado posse, sua nomeação foi tornada sem efeito e concomitantemente foi emitida a Portaria nº
874 de 23/07/2014, publicada no DOU 140, de 24/07/2014, para nomear a 2ª classificada.
Asseverou que " vem obedecendo rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos de ampla
concorrência e para pessoas com deficiência." 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do
feito, ao argumento de que não devem prosperar as alegações de irregularidades do representante.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.22.006.000209/2010-81

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA.
PROJETO DE ASSENTAMENTO. SUPOSTA VENDA IRREGULAR DE LOTES. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADES.1. Inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades no
Projeto de Assentamento Oziel Alves I e II, no que tange à compra e venda de lotes, no ano de
2010, no município de Uruana de Minas/MG. Segundo o representante, a então prefeita do referido
município, teria comprado um lote no PA em questão, feito estradas com trator de esteira e
construído uma casa no local. Alega que a referida compra teria sido feita em nome de um terceiro,
que funcionou como "laranja". 2. Instado a se manifestar, o INCRA informou que o Instituto até
então não executava qualquer ação no assentamento, por não ter ocorrido a imissão na posse.
Apesar disso, alguns dos pretensos beneficiários saíram dos seus lotes, em razão da demora na
criação do PA, e exigiram indenização dos novos possuidores. 3. O membro oficiante asseverou
"para melhor compreensão dos fatos, é necessário esclarecer que a ocupação da Fazenda do Pasto
dos Bois aconteceu em 09/03/2001. Contudo, apenas em 03/11/2010 foi criado o Projeto de
Assentamento Oziel Alves II e, em 16/12/2010, foi criado o Projeto de Assentamento Oziel Alves
I. A partir de então, o INCRA fez a seleção dos beneficiários que preenchiam os requisitos exigidos
pelo programa de reforma agrária. Até então, os beneficiários tinham somente uma posse precária
sobre os lotes acampados que eles mesmo demarcaram, sem ingerência do INCRA. Assim, as
supostas vendas de lotes, na verdade, não ocorreram, pois nem mesmo havia lote demarcado pelo
INCRA. O que de fato ocorria, conforme afirmado pelo INCRA, era a indenização pelas
benfeitorias realizadas pelos novos adquirentes aos antigos possuidores e não compra e venda.".
Por fim, apurou que o suposto laranja mencionado pelo denunciante, sequer chegou a ser
beneficiado pelo programa, pois se retirou do lote por motivos de saúde. 4. Diante do exposto, fora
promovido o arquivamento do feito, visto não subsistir a alegação de irregularidade no Projeto de
Assentamento Oziel Alves. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6146/2017

Voto: 5154/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
PARACATU/UNAI-MG

Processo:

1.22.011.000121/2015-02

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

079.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

078.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.22.011.000126/2015-27

Voto: 5157/2017

Relatora:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE SETE
LAGOAS-MG

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE SETE
LAGOAS-MG
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Ementa:

Decisão:

080.

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5150/2017

Voto: 5155/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE SETE
LAGOAS-MG

Processo:

1.22.011.000246/2014-43

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6169/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE SETE
LAGOAS-MG

Processo:

1.22.012.000102/2016-49

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE TRABALHO. CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS . FALTA DE CONTROLE DE PONTO
EFETIVO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar
irregularidade no cumprimento da jornada de trabalho do Centro Federal de Educação Tecnológica
de Minas Gerais (CEFET/MG) e falta de controle de ponto efetivo. 2. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a irregularidade foi sanada, uma fez que o
CEFET implementou o ponto eletrônico. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a
irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

083.
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1.22.011.000189/2014-01

Decisão:

082.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

081.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.22.013.000337/2015-40

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5153/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO
DE
DIVINÓPOLIS-MG

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
VARGINHA-MG
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1.23.002.000215/2011-11

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAIS E OUTRAS UNIDADES DE
SAÚDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM/PA. 1. Inquérito civil instaurado para
apurar notícia do Conselho Municipal de Saúde de Santarém/PA de que a Unidade Básica de Saúde
do SESI (UBS-SESI) foi fechada, em janeiro/2011, causando prejuízos ao atendimento da
população do local. 2. Após diligências junto àquela prefeitura, foi promovido o arquivamento ao
fundamento de que, muito embora tenha sido fechada a referida UBS, foi justificado o motivo para
tal ato, além de ter sido demonstrado que outras duas unidades de saúde foram inauguradas e
disponibilizadas à população da região: "(...) embora tenha havido retrocesso na prestação de
serviços de saúde, ele foi temporário e, atualmente, existe nova opção de atendimento na região.
(") Dessa forma, não se vislumbra irregularidade no ato administrativo de fechamento praticado,
visto que não há indícios de má-fé, de descontinuidade de tratamento e, especialmente, de
diminuição dos postos de saúde em Santarém. Não obstante o número de unidades não seja ideal
de acordo com índice da OMS (1 para cada dez mil habitantes), insta reconhecer que o fechamento
de UBS e inauguração de outro(s) é tema de juízo de conveniência e oportunidade do gestor
municipal, desde que não seja agravada a situação da população. (")". 3. Notificado o representante,
não houve recurso. 4. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após
diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma
fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5851/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
SANTAREM-PA

Processo:

1.23.005.000253/2015-78

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). 1. Alegação realizada de forma anônima noticiando
possível irregularidade na emissão de documento pelo chefe da Agência do Ministério do Trabalho
e Emprego de Redenção/PA autorizando outra funcionária a exercer a função de médica do
trabalho. O representante questiona se o chefe teria atribuição para emitir tal documento e se a
médica necessitaria de tal documento para exercer a sua função. 2. Após diligências, foi promovido
o arquivamento do feito sob o fundamento de que o setor de Identificação e Registro Profissional
do Ministério do Trabalho e Emprego informou que tal formalidade não é necessária, bastando a
interessada ter curso de especialização em medicina do trabalho - o que, de fato, tem, conforme fls.
22/23v. 3. Como a representação é anônima, não houve a notificação do representante. 4. É cabível
a homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação
apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades
apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

086.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

085.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5995/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
REDENÇÃO-PA

Processo:

1.24.000.000087/2014-31

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PROVAS NO
DOMICÍLIO OU HOSPITAL ONDE SE ENCONTRE O CANDIDATO ENFERMO.
RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA PELO IFPB. 1. Alegações de possíveis
irregularidades ocorridas no concurso público para o preenchimento de cargo de professor do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), regido pelo Edital n.
334/2013. A representação informa que há previsão de possibilidade de realização das provas em
seu domicílio ou em hospital, caso o candidato encontre-se impossibilitado de comparecer no dia
da aplicação das provas. 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento do feito sob o
fundamento de que foi expedida e acatada a Recomendação n. 137/2014 feita à reitoria do IFPB
solicitando que, em futuros concursos seja retirada a previsão editalícia que concede aos candidatos
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enfermos a possibilidade de realizarem a prova em seus domicílios ou mesmo em hospitais. 3.
Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação da promoção de
arquivamento quando, após a apresentação de justificativas e juntada de documentos
comprobatórios, ficar comprovado que as irregularidades objeto de representação foram sanadas.
PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.24.000.000454/2011-54

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS.
PROVIDÊNCIAS
REQUERIDAS
AO
PODER
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES.1. Inquérito civil instaurado a partir de representação narrando supostas
irregularidades na obra de duplicação da BR-101, no trecho entre os distritos de Camaratuba e
Piabuçu/PB. Segundo o noticiante, as irregularidades consistiriam: ausência de sinalização ao
acesso do distrito de Piabuçu, que coloca em risco os usuários da referida BR; inexistência de
passarelas para pedestres no local; falta de iluminação do trecho entre Piabuçu e Camaratuba e a
passagem de pedestre localizada às margens da rodovia estaria com acesso sobre o rio Camaratuba
impedido pelo guard rail (mureta, defesa metálica). 2. Fora oficiado ao DNIT para que se
manifestasse acerca da representação. Em resposta, informou que: o DNER, antecessor do DNIT,
não detectou volume de veículos em circulação na pequena comunidade de Piabuçu que justificasse
a implantação de um acesso; houve implantação de um sistema de iluminação pública completo
entre os trechos de Camaratuba e a entrada de Piabuçu; a nova ponte construída sobre o rio
Camaratuba tem largura adequada e suficiente ao trânsito de veículos e está aparelhada com
passagem protegida para pedestres e a sinalização. 3. O membro oficiante, após resposta do DNIT,
promoveu o arquivamento do feito por entender que não houve lesão ao patrimônio público, e sim
providências requeridas ao Poder Público em benefício da coletividade, tendo remetido os autos à
PRDC. 4. O membro que recebeu o processo na PRDC entendeu que, antes de sua manifestação,
deveria haver revisão acerca da promoção de arquivamento pela 1ª CCR. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6240/2017

Voto: 5874/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Processo:

1.24.000.000510/2016-65

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO/PB. IRREGULARIDADE SANADA. 1.
Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades na execução do Programa Bolsa Família e na
atuação do Conselho Municipal de Assistência Social e Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), consistentes no repasse de verbas públicas ao Município de Baía da Traição/PB. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a irregularidade
demonstrada nos autos foi sanada, já que o Município apresentou os planos municipais,
devidamente aprovados, referentes aos anos de 2014 a 2016. 3. É cabível a homologação do
arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

089.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

088.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6034/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Processo:

1.24.000.002014/2014-84

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
CLASSIFICAÇÃO/PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM
PRIMEIRO LUGAR. PERDA DO OBJETO.1. Procedimento preparatório instaurado com o fim
de apurar a legalidade do processo seletivo externo realizado pelo Instituto de Medicina Professor
Fernando Figueira - IMIP, para a contratação de profissionais de nível superior, médico, técnico e
fundamental para atuarem nas equipes multidisciplinares de saúde indígenas - EMSI. Alega o
representante ter sido aprovado em primeiro lugar na seleção em comento, chamado a ocupar o
cargo e, dois dias antes da efetiva contratação, recebeu a notícia de que não seria contratado. 2. Em
instrução, fora enviado ofício ao IMIP, o qual informou que o Distrito Sanitário Especial Indígena
- DSEI não requisitou a contratação do representante, visto que a necessidade da população
indígena está devidamente suprida. 3. Em razão da constatação de que o edital previu a existência
de uma vaga para a função de Agente Indígena de Saneamento, e o representante obteve o primeiro
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lugar na referida seleção, tal vaga constante no edital deveria ter sido a ele destinada. Sendo assim,
fora enviado novo ofício ao DSEI para requisitar informações acerca desta contratação. Em
resposta, informou que o representante foi contratado em 2/2/2015. 4. Promovido o arquivamento
do feito, visto que o presente procedimento perdeu seu objeto. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.24.000.002204/2016-63

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. ESTRUTURA FÍSICA
INADEQUADA. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIUPU/PB. INSALUBRIDADE EM
UNIDADE DE SAÚDE. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar as condições sanitárias da sala de exames do Posto de Atendimento a Saúde,
no Assentamento Antônio Conselheiro, no Município de São Miguel de Taipu/PB. 2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que as irregularidades existentes foram
sanadas, conforme informações prestadas pela Secretaria de Saúde. 3. É cabível a homologação do
arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5872/2017

Voto: 5497/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Processo:

1.24.000.002257/2014-12

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. TERRENO DE MARINHA.
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). 1. Procedimento preparatório instaurado
para apurar possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura do Município de João Pessoa/PB,
que estaria desapropriando irregularmente área pertencente à União para construção de unidades
habitacionais e implantação de projeto de infraestrutura e urbanização do local. 2. Segundo
informações prestadas pela Secretaria de Patrimônio da União da Paraíba (SPU/PB), o imóvel em
questão está inscrito em regime de ocupação precária, em nome do Grupo Empresarial de
Participações (GEPASA), desde 1988. Em 2009, a GEPASA solicitou à SPU/PB alteração do
regime jurídico da simples ocupação para aforamento, o que foi indeferido, pois: a) o Município de
João Pessoa solicitou cessão da área para implantação de projeto social (Processo Administrativo
n. 04931.000221/2014-31), já havendo declaração do local como de interesse do serviço público;
b) não há edificação no local que comprove efetivo aproveitamento da área pela GEPASA - o que
caracterizaria retenção de terras públicas em nome de particulares. 3. Promovido o arquivamento
sob o fundamento de que a SPU/PB tem observado os procedimentos legais necessários para que
se dê a destinação ao terreno de sua propriedade, atendendo ao interesse público, não havendo
irregularidades a serem sanadas: "(...) para dar cumprimento à referida cessão, a área foi declarada
como de interesse do serviço público, por meio da Portaria n. 270, de 24/10/2014, publicada no
DOU de 28/10/2014, tendo sido o processo administrativo encaminhado à Consultoria Jurídica da
União da Paraíba - CJU/PB, para análise e manifestação quanto à plausibilidade do procedimento
de cancelamento da inscrição de ocupação da GEPASA e posterior cessão ao Município de João
Pessoa, para atender a interesse público.(...)". 4. O representante não foi notificado pois a denúncia
foi apresentada de forma anônima. 5. É cabível a homologação da promoção de arquivamento
quando, após diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos, forem afastadas
- de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. Para além disso,
ressalte-se que os fatos ocorreram em 2014. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

092.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

091.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6276/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Processo:

1.25.000.001375/2017-19

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS
ESCOLAS (PDDE). VERBAS BLOQUEADAS. IRREGULARIDADE SANADA. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no repasse de verbas federais ao
Colégio Estadual Professora Edithe, em Campo Largo/PR. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que as verbas do Programa Dinheiro Direto na Escola foram
liberadas. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido
sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.25.000.001389/2014-90

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES
NO COREN/PR. 1. Inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades no processo
eleitoral dos Conselhos Regionais de Enfermagens (CORENs). De acordo com a representação,
houve uma reunião, dirigida pelo então presidente do COREN do Espírito Santo, na qual foi
distribuído um documento com sugestões de como manipular o resultado das eleições. O
documento encaminhado pela representante, supostamente entregue pelo referido presidente,
apresenta sugestão de minuta de comunicado relacionado à publicação do Edital Eleitoral nº 1 para
as eleições dos plenários do CORENs - mandato do triênio 2015-2017, e logo abaixo dessa sugestão
de comunicado, aconselha a não informar qual jornal ou onde será publicado o edital, bem como
sugere que seja feita pequena nota nos classificados em dia que o jornal tenha pouco acesso. 2. A
representante informou que foi protocolizada representação perante a PGR, solicitando instauração
de procedimento em cada um dos Estados da Federação. 3. Em instrução, foi oficiado o COREN/PR
para que se manifestasse acerca dos fatos narrados e informasse quais os meios utilizados para a
divulgação das eleições, conforme exigência do art. 6º do Código Eleitoral dos Conselhos de
Enfermagem, aprovado pela Resolução nº 355/2009 do COFEN, bem como informasse se os
Editais nº 2 e 3 já haviam sido publicados. 3. Em resposta, o Conselho Profissional informou que
seguiu fielmente as disposições da Resolução Cofen nº 355/2009, sendo garantida a publicidade e
transparência de todos os atos. Informou que no mês de fevereiro do ano de 2014, foi dada ampla
publicidade ao Aviso de Eleições, bem como de sua retificação, a fim de que toda comunidade da
enfermagem tomasse conhecimento do edital. Juntou o aviso de eleições publicado no DOU, no
Jornal Gazeta do Povo, no sítio eletrônico do COREN-PR e afixado em local visível, na sede do
Conselho e nas oito subseções do Estado. Ademais, quanto aos Editais nº 1 e 2, as publicações
foram realizadas em conformidade com o art. 17 caput e o parágrafo 1º da Resolução Cofen
355/2009, que determina que, além da publicação oficial, o edital eleitoral deverá ser publicado,
concomitantemente, por três dias consecutivos em jornal de grande circulação no Estado da sede
do Conselho de Enfermagem, e os Editais nº 2 e 3 apenas por um dia. Por fim, ressaltou que a
representação sobre supostas irregularidades narradas pela representante está focada em um fato
isolado, ocorrido no COREN do Espírito Santo e que está sendo apurado pelas autoridades
competentes. 5. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, visto que "o Conselho
Regional de Enfermagem do Paraná demonstrou, por meio de documentação apresentada, que
seguiu as disposições da Resolução 355/2009 do Conselho Federal de Enfermagem.". PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6143/2017

Voto: 6047/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

Processo:

1.25.000.004081/2016-68

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
JUNTA
COMERCIAL DO
PARANÁ (JUCEPAR).
EXIGE
RECONHECIMENTO DE FIRMA. DECISÃO JUDICIAL PROIBINDO RECONHECIMENTO
DE FIRMA QUANDO OCORRE POR SEMELHANÇA. ENUNCIADO Nº 6 DA 1ª CCR. 1.
Supostas irregularidades na conduta da JUCEPAR por exigir reconhecimento de firma, mesmo que
as rubricas já estejam reconhecidas por semelhança. 2. Arquivamento promovido tendo em vista
que já há atuação daquela procuradoria mediante Ação Civil Pública nº 502787680.2016.4.04.7000/PR com o mesmo objeto - nulidade da Resolução nº 04/2015. 3. Assim, não há
razões para continuidade do procedimento, pois o mesmo objeto já está sob apreciação do Poder
Judiciário. Aplicação do Enunciado nº 6 desta 1ª CCR. 4. Acolhimento da promoção de
arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

095.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

094.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.25.003.009054/2014-90

Voto: 5519/2017

Relatora:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUACU-PR
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROVA SUBJETIVA. UNIVERSIDADE FEDERAL LATINOAMERICANA (UNILA). EDITAL PROGEPE N. 01/2014. FATOS DE 2014. 1. Procedimento
preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades ocorridas no concurso público
promovido pela Universidade Federal Latino-Americana, para preenchimento de cargo do
magistério superior (área Medicina, subárea Saúde Mental), regido pelo Edital PROGEPE n.
01/2014. A representação afirma que durante a leitura pública da prova escrita feita por 7 candidatos
(ocorrida logo após a realização da prova), um funcionário da instituição comunicou que no dia
seguinte a UNILA só funcionaria até às 12h, devido à ocorrência de um jogo de futebol da seleção
brasileira (Copa do mundo). Nesse sentido, o sorteio da prova didática, que ocorreria no dia seguinte
a partir das 10h, foi antecipado para às 8h. E o prazo final, que seria às 16h, também foi antecipado
para às 12h. Sendo assim, a representante alega que houve prejuízo aos candidatos, ressaltando que
a banca estaria supondo que apenas 4 ou 5 candidatos seriam aprovados na prova escrita, já que
fixou em 4 horas a duração da prova didática. Diante da situação, ao afirmar à banca examinadora
que iria oferecer recurso, supostamente foi informada de que ela só poderia recorrer no final do
processo. 2. A reitoria da UNILA esclareceu que a administração da universidade não tomou
conhecimento sobre indício de que "a banca estava supondo que somente quatro ou cinco
candidatos passariam na prova antes mesmo da sua leitura e correção". Ademais, destacou que pode
ter ocorrido equívoco por parte da banca ao afirmar que o recurso só poderia ser oferecido ao final
do processo, mencionando que prazos para recurso estão previstos no edital (item 14.4 - 2 dias úteis
após a publicação do resultado), conhecimento que a noticiante demonstrou ter. 3. Promovido o
arquivamento do feito ao fundamento de que não há qualquer indicativo de irregularidade capaz de
demandar atuação ministerial: "(...) Em que pese os argumentos apresentados pela noticiante,
quanto à prova escrita, a banca examinadora cumpriu o previsto no item 10 do Edital, tanto é que
o resultado dos aprovados na prova escrita foi apresentado somente no dia seguinte. A afirmação
de que a banca examinadora teria pré avaliado os candidatos não encontra suporte probatório.
Assim, não há elementos que demonstrem que a banca examinadora teria previamente estabelecido
o número de candidatos que fariam a prova didática. De outro giro, o argumento de vício do
concurso pelo fato de que a banca teria informado à noticiante sobre a impossibilidade de
apresentação de recurso durante o processo de realização do concurso também se mostra descabido,
uma vez que o Edital é claro nesse sentido (") Note-se, ainda, que a noticiante afirmou aos
integrantes da banca que iria recorrer para saber sua nota, e que teria lhe sido informado que só
poderia recorrer no final do processo. De fato, as notas e médias finais só são divulgadas após o
término de todas as avaliações, sendo vedada sua divulgação anterior, conforme se extrai dos itens
10..10 e 14.2 (...)". 4 Notificada a representante, não houve apresentação de recurso. 5. É cabível a
homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação
apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades
apresentadas na representação. Para além disso, ressalte-se que os fatos ocorreram em 2014. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.25.006.000242/2014-22

Voto: 5508/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
MARINGA-PR

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). FATOS DE 2013. 1.
Procedimento preparatório instaurado para apurar possível mau atendimento prestado por médico
perito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em maio/2013. A representante afirma que
entrou com solicitação de benefício assistencial para seu filho, autuado sob o n. 500610542.2013.404.7003, e em trâmite junto ao então 2º Juizado Especial Federal Previdenciário em
Maringá/PR, atualmente a 4ª Vara Federal. Na consulta com o médico perito, afirma que ela e seu
filho foram tratados de maneira grosseira e estúpida. 2. Em diligências realizadas, o médico perito
prestou esclarecimentos sobre o noticiado. Já a 4ª Vara Federal de Maringá/PR informou que existe
reclamação sobre o médico em questão em três processos, mas que foram mantidas as perícias
realizadas por ele. Já as 1ª e 2ª Varas Federais informaram que não existem reclamações contra ele.
As 1ª, 4ª e 6ª Vara Federal de Maringá/PR também destacaram que o perito desligou-se de suas
atividades como perito oficial daqueles juízos. 3. Promovido o arquivamento do feito sob o
fundamento de que "(...) Analisando as informações contidas no procedimento, constata-se que o
suposto tratamento discriminatório, caso tenha ocorrido, teria sido isolado, não existindo número
relevante de reclamações contra o perito, sendo que nos autos nº 5006105-42.2013.404.7003 e nº
5014497-68.2013.404.7003, os Juízos aceitaram a perícia realizada. Aliás, no processo nº 500610542.2013.404.7003, o Juízo da 4ª Vara Federal de Maringá/PR igualmente manteve a perícia, apesar
da reclamação da autora. Em verdade, a discordância da autora com o resultado da perícia deve ser
impugnada pela via recursal própria, e não através deste órgão ministerial (...)". 4. Notificada a
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representante, não houve apresentação de recurso. 5. É cabível a homologação da promoção de
arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos,
forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. Para
além disso, ressalte-se que os fatos ocorreram em 2013. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.26.000.000525/2015-78

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CARGO EM COMISSÃO. SUPERINTENDÊNCIA DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVIC). SUPOSTA OCUPAÇÃO EXCESSIVA DE
CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES NÃO INTEGRANTES DA CARREIRA.
POSSÍVEL VIOLAÇÃO À LEI Nº 8.460/1992. 1. Inquérito civil instaurado a partir de
representação anônima noticiando suposta irregularidade no quadro de pessoal da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), qual seja, um possível número excessivo de
servidores requisitados de outros órgãos públicos ou que sequer têm vínculo efetivo com a
Administração, os quais estariam ocupando cargos de confiança em detrimento de servidores de
carreiras, em suposta ofensa à Lei nº 8.460/1992. Referida legislação prevê que os dirigentes do
Poder Executivo deverão destinar, no mínimo, 50% dos cargos de Direção e Assessoramento
Superior de níveis DAS-1, DAS-2 e DAS-3 a ocupantes de cargo efetivos lotados e em exercício
nos respectivos órgãos. 2. Instada a se manifestar, a PREVIC informou a distribuição de seu quadro
de pessoal. A partir dos dados apresentados, consignou-se que 70,94% dos cargos comissionados
do seu quadro são ocupados por pessoas não ocupantes de cargo efetivo no órgão. 3. O membro
oficiante asseverou "... o simples fato de ser elevado o número de servidores requisitados de outros
órgãos para exercício na PREVIC não representa, por si só, irregularidade." Argumenta que "...
após a Emenda Constitucional nº 19/98, não há mais como continuar-se a exigir o atendimento à
Lei nº 8.460/1992. Isso porque, após mudança no texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RMS 24.287-0, firmou entendimento de que " a norma inscrita no artigo 37, V,
da Carta da República é de eficácia contida, pendente de regulamentação por lei ordinária. (...).
Assim, se o art. 37, V, da Constituição Federal carece de regulamentação legal, a qual, até o presente
momento, não foi editada, inexiste irregularidade na observância das disposições contidas no
Decreto nº 5.947/2005, que estabelece o percentual mínimo de cargos em comissão a serem
preenchidos por servidores efetivos considerando o conjunto de órgãos e entidades integrantes do
Poder Executivo Federal. (...). Feitas tais considerações, importa registrar que a análise pontual de
cada órgão ou entidade do Poder Executivo revela-se injustificada diante do que prevê o Decreto
nº 5.947/2005, devendo, desta feita, ser examinado o controle global realizado pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, órgão encarregado de fiscalizar o cumprimentos dos
percentuais mínimos fixados pela norma. Instado a se manifestar, nos autos do Inquérito Civil n
1.16.000.000326/2014-25,
o
MPOG,
por
meio
da
Nota
Informativa
nº
268/2015/DEGEP/SEGEP/MP, esclareceu que " para preservação da margem mínima de setenta e
cinco por cento de ocupação exclusiva por servidores é feito o controle para que, por dedução, não
seja ultrapassada a margem de vinte e cinco por cento de não servidores de carreira investidos em
cargos de DAS 1, 2 e 3 e de cinquenta por cento em DAS-4. Nesse diapasão, todo provimento de
DAS 1, 2, 3 e 4 é precedido de prévia consulta a este Ministério". 4. O membro oficiante promoveu
o arquivamento do feito, sob o fundamento de que inexiste irregularidade, uma vez que não houve
violação ao Decreto nº 5.947/2005. 4. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios
fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

098.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6298/2017

Voto: 5856/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.26.000.002207/2014-61

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS. 1. Procedimento preparatório
instaurado para apurar possíveis irregularidades na cobrança de valores pelo Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) a aluno da Faculdade Maurício de Nassau, localizada em
Recife/PE. 2. Após diligências junto à instituição de ensino e à Caixa Econômica Federal, foi
promovido o arquivamento do procedimento em análise sob o fundamento de que a irregularidade
apontada foi sanada: "(...) em conformidade com as informações prestadas e os documentos
apresentados, evidenciou-se que não houve cobrança indevida de valores já pagos ao FIES e
tampouco há impedimento à realização de sua matrícula em instituição de ensino superior. Houve
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alguns obstáculos burocráticos à resolução do problema, mas se tratou de questão pontual, já
devidamente regularizada pela Caixa Econômica Federal em tempo hábil a possibilitar a matrícula
do estudante. Outrossim, não se verificam indícios da existência de irregularidades sistêmicas na
instituição financeira responsável por promover os aditamentos de contratos do FIES, ou outra sorte
de ilicitude, ameaça ou lesão a direitos coletivos tuteláveis pelo Ministério Público Federal, a
justificar a instauração de inquérito civil. (")." 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4.
É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após a apresentação de
justificativas e juntada de documentos comprobatórios, ficar comprovado que as irregularidades
objeto de representação foram sanadas. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.26.000.002910/2014-79

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). AGÊNCIA
PERNAMBUCANA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (APEVISA). 1. Procedimento preparatório
instaurado para apurar notícia de demora por parte da ANVISA no fornecimento do medicamento
Talidomida a paciente portador de metástases peritoniais, linfonodais, ósseas e pulmonares de um
carcinoma hepatocelular, mesmo portando ele a respectiva prescrição médica de oncologista. 2.
Após diligências, foi promovido o arquivamento ao fundamento de que o presente feito perdeu seu
objeto, tendo em vista que o representante recebeu a medicação solicitada à APEVISA e distribuída
pela ANVISA. Ademais, não se tem notícias de problemas recorrentes ou mesmo de falhas
sistêmicas na dispensação do medicamento em tela à população a ensejar eventual atuação do MPF.
3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação da promoção de
arquivamento quando, após a apresentação de justificativas e juntada de documentos
comprobatórios, o procurador da República oficiante concluir que houve o esgotamento do objeto
do procedimento. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6069/2017

Voto: 6075/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Processo:

1.26.000.004135/2014-96

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. INGRESSO NO
PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CORTE ETÁRIO. COLÉGIO EQUIPE.
MUNICÍPIO DE RECIFE/PE. 1. Procedimento preparatório instaurado para acompanhar o
cumprimento de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0013466-31.2011.4.05.8300,
no sentido da não indicação de implemento da idade de 6 ano até a data de 30 de junho do ano da
matrícula, para ingresso no ensino fundamental de alunos do Colégio Equipe - crianças com 6 anos
incompletos. 2. Em diligências, a instituição de ensino comprovou o cumprimento da decisão
judicial então vigente, trazendo aos autos listagem de 20 alunos matriculados no primeiro ano do
ensino fundamental e que completavam a idade de 6 ano em diferentes datas - antes e depois
daquela anteriormente delimitada. 3. Foi promovido o arquivamento ao fundamento de que o
presente feito perdeu seu objeto, pois, muito embora as irregularidades apontadas terem sido
sanadas, a decisão judicial que determinou a matrícula dos menores com 6 anos incompletos no
ensino fundamental encontra-se revogada - a ACP que deu origem ao feito em análise foi julgada
improcedente, em sede de recurso especial interposto pela União (RESP n. 141270/PE). 3.
Acolhimento da promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

101.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

100.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5809/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Processo:

1.26.000.004163/2014-11

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE). SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DA PROVA DE
LÍNGUA INGLESA. 1. Alegações de que, em seleção para o Programa de pós-graduação em
Oceanografia promovido pela Universidade Federal de Pernambuco, a representante, ao tentar
dispensa da realização da prova de inglês, teve seu pleito negado, supostamente de maneira
irregular. A representante afirma que no edital do processo seletivo constava a possibilidade de
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dispensa da prova de língua inglesa, caso o candidato tivesse realizado (com aprovação) teste
similar em exames de seleção stricto sensu em cursos da UFPE (item 2.g). Nesse sentido, destaca
que não foi dispensada da prova de inglês, tendo prazo para recurso nos dias 17, 20 e 21 de outubro
de 2014. 2. A UFPE esclareceu que a candidata não foi dispensada da prova e também não
apresentou recurso em tempo hábil (nos dias 17, 20 e 21 de outubro). No dia 3 de novembro de
2014, compareceu às atividades da Etapa I, incluindo aí a prova de inglês. Contudo, como não
obteve aprovação, recorreu em 5 de novembro, tendo sido indeferido seu pedido de não
consideração da nota da prova realizada em 3 de novembro. 3. Promovido o arquivamento do feito
sob o fundamento de que as informações dadas pela UFPE foram satisfatórias, demonstrando
ausência de irregularidades, pois, homologada a inscrição e não tendo sido reconhecida a dispensa
de se submeter à prova de inglês, a representante não apresentou recurso no prazo dado.
Posteriormente, realizou a prova de inglês em novembro, não obteve aprovação e, diante do
insucesso, buscou reavivar o debate em comportamento contraditório, também não obtendo êxito
administrativamente. Ao final, ressaltou que a questão tem cunho individual, fugindo das
atribuições do MPF. 4. Notificada a representante, não houve recurso. 5. É cabível a homologação
da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada
pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na
representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.26.004.000291/2016-18

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF).
DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na não divulgação da lista de
classificação de candidatos que concorreram ao cargo de Agente Administrativo da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) no concurso realizado em 2014, para a Região Pernambuco. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a representante não
aparece na lista de classificação final justificadamente, uma vez que o edital do concurso previa
que apenas os quarenta e dois primeiros, incluídos os candidatos com deficiência, seriam chamados
para a investigação social e funcional. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não
houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5838/2017

Voto: 6287/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
SALGUEIRO/OURICURI

Processo:

1.28.000.000567/2017-04

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. VIATURAS. GOVERNO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. NÃO UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DOADOS.
FALTA DE EMPLACAMENTO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar irregularidade no não uso dos veículos doados pelo Ministério da Justiça ao
Estado do Rio Grande do Norte, por falta de emplacamento. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que os veículos foram emplacados e estão em circulação 3. É
cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

104.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

103.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5994/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Processo:

1.28.000.000633/2010-61

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
EPIDEMIOLÓGICA. QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN). 1. Inquérito civil instaurado para apurar
notícia da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN de que a qualidade da água fornecida pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é imprópria para o consumo humano. Em
análises microbiológicas realizadas pelo LACEN/RN ficou demonstrada a presença de coliformes
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totais na água dos setores I e II e do Centro de Convivência da UFRN. 2. Após diligências, foi
promovido o arquivamento ao fundamento de que as irregularidades apontadas foram sanadas: "(...)
Foram realizadas novas análises e elaborados novos relatórios de controle de portabilidade de água
dos postos de captação e distribuição para abastecimento da UFRN. Consoante informações
extraídas dos novos relatórios, os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas foram
satisfatórios, não havendo mais nenhuma notificação de problemas com o abastecimento referido.
(...)". 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação da promoção
de arquivamento quando, após a apresentação de justificativas e juntada de documentos
comprobatórios, ficar comprovado que as irregularidades objeto de representação foram sanadas.
PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.28.000.001240/2013-18

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
AGENTE
PÚBLICO.
EMPREGADO
PÚBLICO/TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE (UFRN). 1. Inquérito civil instaurado para apurar possíveis
irregularidades na contratação de professora substituta para o departamento de História da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A representação questiona a renovação do
contrato da professora em questão, mesmo existindo supostos problemas de relacionamento com
os alunos. 2. Em diligências, a reitoria da universidade, a coordenadoria de concurso e um professor
da UFRN prestaram informações. Nesse sentido, consta dos autos que por tratar-se de cargo de
professor substituto, não foi realizada avaliação de desempenho, sendo esta feita apenas pelos
alunos da instituição. Ademais, muito embora existam notícias de problemas de relacionamento
entre alunos e a docente, não houve abertura de processo disciplinar em desfavor da professora
apontada, havendo apenas remanejamento de suas disciplinas. Por fim, consta informação de que a
docente não possui mais vínculo com a UFRN, tendo seu contrato sido encerrado em 31/7/2014 (fl.
167). 3. O procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que
as irregularidades noticiadas foram sanadas: "(...) há, portanto, um exaurimento do objeto do
inquérito civil em razão do atendimento dos quesitos elaborados pelo Ministério Público Federal
postos às fls. 68 e 71. (...)". 4. Notificada a representante, não houve recurso. 5. É cabível a
homologação da promoção de arquivamento quando, após a apresentação de justificativas e juntada
de documentos comprobatórios, ficar comprovado que as irregularidades objeto de representação
foram sanadas. Para além disso, ressalte-se que os fatos ocorreram em 2013. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

106.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5502/2017

Processo:

1.29.000.001088/2014-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE TRABALHO. UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). 1. Inquérito civil instaurado para apurar
possíveis irregularidades no cumprimento da jornada de trabalho por parte de servidor da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2. Após diligências, foi promovido o
arquivamento sob o fundamento de que não foram evidenciadas as irregularidades apontadas nos
autos, tendo em vista que: "(...) do material juntado aos autos, depreende-se que o servidor ora
investigado atua continuamente na confecção de Sindicâncias e Processos Administrativos desde o
ano de 1984, conforme dão conta as inúmeras cópias de Portarias de Designação, publicadas nos
últimos 20 anos, acostadas ao feito pelo Núcleo de Assunto Disciplinares da UFRGS (fls. 90/165).
(...)". Nesse sentido, em virtude da participação do servidor nos assunto referidos, e da necessidade
de seu deslocamento constante entre os campi da UFRGS, mostrou-se justificada a dispensa do seu
controle de ponto. 3. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após
diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma
fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 6178/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

107.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Voto: 5993/2017

41

Processo:

1.29.000.002823/2013-29

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. LICITAÇÃO. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO N.
009-7072/2013. 1. Inquérito civil instaurado para apurar possível superfaturamento em licitação
levada a efeito pela Caixa Econômica Federal em Porto Alegre, por meio do Pregão Eletrônico 0097072/2013, com o objeto de locação de 65 veículos com motorista, pelo prazo de 24 meses, pelo
valor global de R$ 14.519.793,12. 2. Em diligências, a Controladoria-Geral da União (CGU)
procedeu à ação de controle minuciosa informando que não foram encontradas situações que
demandem providências de regularização por parte dos gestores federais, tendo sido as notícias de
irregularidades consideradas improcedentes. 3. Por sua vez, o Tribunal de Contas da União (TCU),
no TC n. 012.668/2014-1, considerou a demanda improcedente, promovendo o arquivamento
(Acórdão n.4131/2015 - TCU - 1ª Câmara. Relator - Ministro José Múcio Monteiro). 4. Promovido
o arquivamento ao fundamento de que após as análises realizadas pela CGU e pelo TCU, não foram
verificadas as irregularidades inicialmente apontadas. 5. É cabível a homologação da promoção de
arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos,
forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

108.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5337/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Processo:

1.29.000.003334/2014-75

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. LICITAÇÃO. REGRAS PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO MANEJO DE VEGETAÇÃO PARA AMPLIAÇÂO DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA). UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 1. Procedimento preparatório instaurado a partir de cópia do
PA n. 1.29.000.001876/2014-11 para apurar possíveis irregularidades na contratação dos Anexos I
e II do Hospital das Clínicas de Porto Alegre - não observância de regras licitatórias. A kuhn
Consultoria e Serviços Ambientais Ltda opôs-se à conduta adotada pelo Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, pois, depois de ter assinado a Ata de Registro de Preços nº 102/2013, resultante do
Pregão n. 311/2013 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi informada que o serviço
para o qual havia se comprometido a executar tinha sido realizado por outra empresa. Nesse sentido,
a empresa alega que não foi oficialmente informada pelo hospital sobre o cancelamento do seu
registro, situação que a impossibilitou de reanalisar preços e, principalmente, de participar de novo
processo licitatório em igualdade de condições; bem como que o novo certame teria sido realizado
sem o conhecimento público. 2. Após diligências junto ao HCPA e a UFRGS, foi promovido o
arquivamento do feito sob o fundamento de que não houve afronta ao princípio da publicidade no
processo licitatório em destaque, tendo ele respeitado à economicidade e ao oferecimento das
melhores condições à Administração e ao interesse público, pois: i) verificou-se que o processo
licitatório executado adotou o regime de contratação de "empreitada por preço global" - a
contratação do serviço por preço certo e total, e o critério utilizado foi o de "menor preço", sob
modo de disputa "fechado", sem a identificação dos licitantes. A publicação do certame ocorreu no
DOU e em jornal de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul (fls. 82/86); ii) quando o
regime de contratação é de "empreitada por preço global", não há que se falar em segurança de
preferência, prevista no art. 15, §4º da Lei nº 8.666/93, visto que ausente é o pré requisito do
fornecimento em igualdade de condições. Nesse sentido, de acordo com o art. 18 do Decreto nº
7.892/2013, quando o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador deve convocar os fornecedores para negociação da redução dos
preços. Contudo, tal entendimento refere-se a situações em que ocorre certame posterior e de
idêntico objeto ao já registrado em Ata - o que não ocorreu no presente caso. No caso em análise,
o Consórcio Tratenge-Engeform, que habilitou-se para atender a demanda sob a forma de
empreitada global, apresentou a melhor proposta. Após, o HCPA, em abril/2014, informou ao
Departamento de Licitações e Transportes da UFRGS sobre a desistência de contratação na
modalidade Sistema de Registro de Preços (fl. 87), não havendo previsão legal que regulamente o
SRP que exija a notificação do fornecedor sobre a decisão de não aderir à contratação da empresa
fornecedora registrada na respectiva Ata de Registro de Preços. A referida Ata, em verdade, tem
prazo de validade de 1 ano e gera compromisso do fornecedor com o órgão gestor e demais
integrantes do processo (interessados, carona), mas não a garantia da sua contratação. Por fim, o
Procurador da República oficiante destacou que o entendimento jurisprudencial consolidado, na
modalidade Registro de Preços,em razão de não existir a obrigatoriedade da Administração em
contratar os produtos previstos na licitação, não há a rescisão contratual, mas mero cancelamento
da ata ou do registro de preços. 3. Notificado o representante, não houve apresentação de recurso.
4. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da
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documentação apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as
irregularidades apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.29.001.000020/2017-53

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ELEIÇÃO PARA CARGOS DE
DIREÇÃO/REITOR. DESCUMPRIMENTO DE NORMA DISPOSTA NA LEI DE DIRETRIZES
E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI 9.394/96). AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar descumprimento de
norma disposta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), na Universidade
Federal do Pampa/RS (Unipampa), ao usar a "paridade entre categorias" para as eleições no âmbito
do ensino superior. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que
a Unipampa apresentou toda documentação legal vigente sobre as eleições citadas, mostrando
conformidade com a Lei. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios
fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 4525/2017

Voto: 5783/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE BAGE-RS

Processo:

1.29.002.000168/2011-92

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. EDUCAÇÃO. CRIAÇÃO E/OU
AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO SUPERIOR. CREDENCIAMENTO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS PARA OFERTAR CURSOS SUPERIORES
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. FATOS DE 2011. 1. Alegações relacionadas a possíveis
irregularidades no credenciamento da Universidade Federal de Pelotas para oferta de cursos
superiores na modalidade a distancia, no Município de São Francisco de Paula/RS. 2. Após
diligências junto à UFPel e ao Ministério da Educação, foi promovido o arquivamento do feito sob
o fundamento de que, muito embora "(...) a IES mencionada tenha cometido irregularidade
administrativa, conforme o próprio MEC reconheceu, ao não ter observado o prazo legal para
solicitar seu recredenciamento para oferta de cursos superiores a distância no MEC, tal
irregularidade não causou qualquer prejuízo aos estudantes dessa instituição, inclusive porque
houve posterior pedido de recredenciamento da Universidade. (...)". 3. Notificados os interessados,
não houve recurso. 4. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após a
apresentação de justificativas e juntada de documentos comprobatórios, ficar comprovado que as
irregularidades objeto de representação foram sanadas. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

111.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

110.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5525/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE CAXIAS
DO SUL-RS

Processo:

1.29.005.000104/2013-23

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
PELOTAS-RS

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OBRAS PÚBLICAS.
IMPLANTAÇÃO DE SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO JAGUARÃO/RS. CUSTOS
COMPARTILHADOS ENTRE BRASIL E URUGUAI. 1. Inquérito civil instaurado (2013) para
acompanhar a regularidade do projeto de implantação da segunda ponte sobre o Rio Jaguarão/RS.
Alega-se que em audiência pública realizada em junho/2013, na Biblioteca Pública Municipal de
Jaguarão foi informado que o custo total da ponte será financiado pela União, muito embora a ponte
ser utilizada pelo Brasil e também pelo Uruguai. 2. Em diligências, o DNIT informou que, em
acordo realizado entre os dois países, em 2007, ficou deliberado o rateio de custos relativos aos
estudos, projetos e construção da obra. Ademais, ressaltou que o cronograma físico financeiro de
atividades só poderia ser elaborado após a conclusão da licitação. 3. Foi promovido o arquivamento
sob o fundamento de que não há providências instrutórios a serem adotadas pelo MPF: "(...) o
presente procedimento foi desde o início instaurado para permitir o acompanhamento do projeto de
implantação da segunda ponte sobre o Rio Jaguarão. Por outro lado, o questionamento inicialmente
levantado no despacho inaugural do procedimento, quanto ao fato de os custos da ponte serem
financiados exclusivamente pela União, apesar de ser utilizada tanto pelo Brasil quanto pelo
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Uruguai, é afastada em princípio pelo teor do Acordo firmado entre os governos dos dois países,
que apontam para o compartilhamento dos custos (...)". Ao fim, consignou a importância do
acompanhamento de eventual realização da licitação e das obras da segunda ponte internacional
sobre o rio Jaguarão, determinando que, após a homologação do arquivamento, haverá a conversão
do presente feito em procedimento de acompanhamento da realização do empreendimento em
questão. 4. Pelo acolhimento da promoção de arquivamento. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.29.005.000106/2013-12

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES (EBSERH). ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º AO
17 DA LEI N. 12.550/2011. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito civil instaurado para
apurar alegada irregularidade na adesão da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) à Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH para gerir o Hospital Escola daquela instituição de
ensino, tendo em vista possível inconstitucionalidade da Lei n. 12.550/2011, que instituiu a
EBSRH. Tem-se que a constitucionalidade dos arts. 1º ao 17 da legislação mencionada vem sendo
questionada no Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4.895. Ao fim, o representante solicitou a
implementação de medidas legais para suspender e desconstituir os efeitos do ato de adesão da
UFPel à EBSERH. 2. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que "(...) Com
efeito, a integralidade dos fatos trazidos à baila no curso da instrução do presente feito encontramse contempladas na causa de pedir da referida ação de controle concentrado de constitucionalidade,
não havendo fatos novos que demandem atuação diversa por parte deste unidade do Ministério
Público Federal. (...) Ademais disso, o Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas
e Capão do Leão, entidade que figura como representante no âmbito do presente feito, ajuizou a
Ação Civil Pública n. 5011927-45.2014.404.7110, contra a Universidade Federal de Pelotas UFPel, objetivando, em sede liminar, a declaração de nulidade do contrato firmado entre a UFPel
e a EBSERH, que repassou a administração do Hospital Escola da UFPel à segunda contratante,
pelos idênticos fundamentos ao exposto nas representações colacionadas aos autos. (...)". 3.
Notificados os interessados, não houve recurso. 4. Aplicação do Enunciado nº 6 da 1ª CRR, que
assim dispõe: "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 coautor ou
interveniente". PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

113.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5780/2017

Voto: 5853/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
PELOTAS-RS

Processo:

1.29.005.000197/2011-24

Origem: PRM-PELOTASRS

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. FISCALIZAÇÃO DE ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO (MAPA). DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS
PROFERIDAS EM MANDADOS DE SEGURANÇA POR AGENTES DO MAPA. 1. Inquérito
civil instaurado para apurar possíveis irregularidades cometidas por funcionários do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no Município de Pelotas/RS, referentes a
descumprimento de decisões judiciais proferidas em mandados de segurança que autorizam a
comercialização, inclusive em farmácias, de produtos à base de mel e própolis fabricados pela
Roberto Veronez M.E. Nesse sentido, a representante informou o ajuizamento de Mandado de
Segurança n. 5030937-47.2010.404.7100, perante a 5ª Vara Cível Federal de Porto Alegre e a Ação
Ordinária n. 500160653.2011.404.7110, perante a 1ª Vara Cível Federal de Pelotas. 2. Em
diligências, verificou-se que as duas decisões mencionadas referem-se à idêntica controvérsia que
constitui o objeto do presente feito. Nesse sentido, as duas ações ajuizadas pela representante foram
julgadas improcedentes, no mérito, pelos juízos de primeira e segunda instâncias e o MPF
manifestou-se pela denegação da segurança em uma, e, na outra, pelo improvimento do pedido. 3.
Foi promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que não existe qualquer indício de
irregularidade por parte do MAPA na execução de suas atribuições institucionais: "(...) os
elementos acostados aos autos permitem inferir que o MAPA vem realizando trabalho fiscalizatório
de relevo quanto ao controle sanitário de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, nos termos da legislação regente. Com efeito, segundo narrou o MAPA (fl. 116), os
autos de infração e cancelamento dos registros deram-se em razão de que a empresa vinha se
valendo de registros que autorizavam a produção e comercialização de produto alimentício, para a
manufatura de medicamentos, sob alegação de serem 'alimentos naturais', conduta que pode
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acarretar prejuízos substanciais à saúde dos usuários destes produtos. (...)". 4. É cabível a
homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação
apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades
apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.29.008.000244/2014-52
Voto: 5798/2017
Origem: PRM-S.MARIA
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. FISCALIZAÇÃO DE ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO. EBSERH. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE TÍTULOS REFERENTES À ATUAÇÃO PROFISSIONAL. QUESTÃO
JUDICIALIZADA. 1. Alegações relacionadas a possíveis irregularidades em concurso público para
preenchimento de cargo de farmacêutico, conduzido pela EBSERH. A representante afirma que
não conseguiu homologação da pontuação de títulos relacionados à atuação profissional, na área
farmacêutica, exercida no Exército Brasileiro. 2. Após diligências junto ao Hospital de Guarnição
de Santa Maria e a empresa que organizou o concurso, foi promovido o arquivamento do feito sob
o fundamento de que não consta dos autos qualquer prática de ato contrário aos princípios
constitucionais norteadores da Administração Pública, não havendo interesse difuso, coletivo ou
mesmo questão outra de interesse referente à probidade administrativa que justifique a continuidade
das apurações. Ademais, ressalta que há ação judicial ajuizada pela representante em face da
EBSERH (Processo n. 5008221-78.2014.404.7102), com a finalidade de ver somador os pontos
relativos à sua qualificação profissional. Portanto, a questão encontra-se judicializada. 3. Notificada
a representante, não houve recurso. 4. Aplicação do Enunciado nº 6 da 1ª CRR, que assim dispõe:
"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 coautor ou interveniente". PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.29.011.000207/2013-12

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 1.
Procedimento instaurado a partir de notícia da Polícia Rodoviária Federal sobre o risco à segurança
e à vida das pessoas que trafegam pelas rodovias federais que circundam o Município de
Uruguaiana/RS, em virtude da existência de animais soltos às margens das pistas de rolamento, por
negligência de seus cuidadores. Nesse sentido, em atuação conjunta entre o MPF, o MPE e o DNIT,
busca-se fomentar providências para evitar a exposição dos que trafegam nos referidos locais ao
perigo, e também para evitar prejuízos ao erário - quer mediante celebração de TAC, quer mediante
majoração da multa cobrada pela prefeitura Municipal de Uruguaiana/RS, a partir de acordo de
cooperação técnica com a PRF. 2. Após diligências, promoveu-se o arquivamento sob o
fundamento de que a situação noticiada encontra-se sanada: "(...) as diligências promovidas por
este Parquet e a provocação dos órgão competentes, notadamente, o Município de
Uruguaiana/SETRAN e a Polícia Rodoviária Federal, galgaram êxito no sentido de minimizar a
ocorrência dos fatos noticiados na representação, assim como inibir a reiteração da conduta por
parte dos proprietários dos animais. Observe-se que de modo a minimizar a ocorrência de animais
soltos nas rodovias federais, houve o incremento pelo órgão local da Polícia Rodoviária Federal de
medidas preventivas de acidentes, como a busca da conscientização pública, mediante
manifestações na imprensa local e regional, em que se reitera o dever de guarda dos animais pela
comunidade. (...) A atuação repressiva dos órgãos competentes também recebeu acréscimo
significativo em suas medidas fiscalizatórias, como a destinação de um policial rodoviário para
patrulha ostensiva nas rodovias federais que abrangem a Subseção Judiciária de Uruguaiana/RS e
a aquisição de um novo caminhão boiadeiro com maior capacidade de apreensão de animais. Por
outro nado, a edição da Lei Complementar n. 01/2013, em 26.12.2013, pelo poder legislativo local,
majorando os valores das taxas para retirada de animal apreendido pela Polícia Rodoviária Federal,
restabeleceu o caráter inibitório à reiteração de conduta pelos proprietários dos animais apreendidos
em situação irregular. (...)". 3. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando,
após a apresentação de justificativas e juntada de documentos comprobatórios, ficar comprovado
que as irregularidades objeto de representação foram sanadas. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 6055/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
URUGUAIANA-RS
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1.29.017.000025/2011-11

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAIS E OUTRAS UNIDADES DE
SAÚDE. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
(ULBRA). CONTRATO N. 04/2011 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANOAS/RS E A
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS (AESC). 1. Inquérito civil instaurado para apurar
possíveis irregularidades na gestão do Hospital Universitário da Universidade Luterana do Brasil
(ULBRA) por parte do Município de Canoas e a Associação Educadora São Carlos - AESC, através
do Contrato n. 4/2011. A representação contesta a composição da Comissão de Acompanhamento
do Contrato, defendendo comissão formada por membros das entidades e usuários do SUS;
ausência de cláusula que imponha penalidades decorrentes de descumprimento do contrato; prazo
de duração do contrato; necessidade de análise contábil dos valores que serão repassados à entidade
contratada. 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento ao fundamento de que existe
procedimento com o mesmo objeto - NF n. 1.29.017.000204/2014-00 -, e, muito embora seja mais
recente que o presente feito, o mencionado procedimento já se encontra instruído com a cópia
integral do processo administrativo que deu origem ao contrato em questão, estando as apurações
mais avançadas 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. Acolhimento da promoção de
arquivamento por seus próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.29.023.000259/2014-22

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO. ACESSO À LAGOA
DO ARMAZÉM. MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS. 1. Procedimento preparatório instaurado a
partir de notícia trazida pela Associação dos Moradores do Bairro Centro Lagoa para apurar
possível restrição da população à Lagoa do Armazém, localizada no Município de Tramandaí/RS,
tendo em vista que a prefeitura da localidade instalou um Centro de Eventos na área de acesso. 2.
Em diligências, a prefeitura informou que o livre acesso somente é restringido quando ocorre a
Festa Nacional do Peixe, momento em que a entrada no local é realizada pela Rua Ernesto Bandeira
e pela Avenida Rubem Berta. 3. Foi realizada vistoria do local pela Promotoria de Justiça da cidade,
o que ocorreu em 23/10/2014 e em 28/10/2014, quando ficou demonstrado que apenas o portão da
entrada principal do local permanece fechado quando não há realização de nenhum evento, mas
outros dois portões secundários permanecem abertos, viabilizando o acesso da população às
margens da Lagoa do Armazém. 4. A Secretaria de Turismo e Desporto, por sua vez, ressaltou que
o Centro de Eventos fica aberto diariamente das 8h às 18h, conforme solicitação da comunidade,
não sendo permitidas práticas esportivas ou qualquer outra que prejudique a área de preservação
permanente. 5. Já a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) declarou que a área em questão
encontra-se sob aterro artificial, constituindo-se em acrescido de marinha de propriedade da União.
Por fim, informou que encontra-se em tramitação processo de cessão da área para o Município de
Tramandaí/RS. 6. Foi promovido o arquivamento do feito ao fundamento de que não se vislumbrou
irregularidade capaz de justificar a atuação do Ministério Público Federal: "(...) dos elementos
constantes nos autos, verifica-se que não existe impedimento de acesso da população em geral às
margens da Lago do Armazém. O que de fato ocorre é uma maior cautela por parte da Prefeitura
Municipal de Tramandaí com a utilização e destinação do local, o que indubitavelmente reflete na
preservação da área da Lagoa do Armazém e, por conseguinte, na própria anuência, ainda que em
parte, à reivindicação dos moradores do local, que denunciam justamente o fato de que o local
estaria sendo destinado ao consumo de drogas e à prostituição. (...)". 7. Notificada a representante,
não houve recurso. 8. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após
diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos, não houver irregularidade
capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:
elatora:
Ementa:

Voto: 5523/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CANOAS-RS

Processo:
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118.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE CAPÃO
DA CANOA-RS

1.30.001.000574/2014-97
Voto: 5782/2017
Origem: PR/RJ
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. FISCALIZAÇÃO DE ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO. EDITAL N. 15/2014. FATOS DE 2014. 1. Alegações relacionadas a possíveis
irregularidades em concurso público para preenchimento de cargo de professor da Universidade
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Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Faculdade de Medicina da instituição, que dispensou o título
de doutorado para a investidura no cargo em referência, contrariando o disposto na Lei n.
12.863/2013. 2. A UFRJ prestou esclarecimentos às fls. 9/38. 3. Após diligências, foi promovido o
arquivamento do feito sob o fundamento de que o concurso em referência não descartou os
candidatos com título de doutor, consagrando a eles, inclusive, pontuação superior. Contudo, em
virtude de carência e escassez de profissionais com o título de doutor nas especialidades médicas
reclamadas para o preenchimento das vagas no magistério, justificou-se, excepcionalmente, a opção
no edital para os candidatos com titulação inferior. Assim, "(...) a exigência do título de mestrado
não foi adotada ao mero talante dos membros do Conselho Superior, e sim com supedâneo na
patente carência de profissionais nas áreas de atuação médica abrangidas no concurso, restando
plausível e razoável as justificativas trazidas pela Reitoria da UFRJ.. (...)". 4. É cabível a
homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação
apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades
apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.30.001.001394/2014-22

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 4A.CAM. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. FUNDAÇÃO
BIBLIOTECA NACIONAL. EDITAL N. 01/2014. 1. Procedimento preparatório instaurado para
apurar possíveis irregularidades em concurso público da Fundação Biblioteca Nacional para
preenchimento de cargos de Bibliotecário e de Técnico em Documentação I - Biblioteconomia,
regido pelo Edital n. 1/2014. O representante afirma que o referido edital exigiu os mesmos prérequisitos, funções e remunerações para os dois cargos, distintos entre si. 2. Após diligências junto
à Fundação Biblioteca Nacional, foi promovido o arquivamento ao fundamento de que as supostas
irregularidades restaram devidamente afastadas, através da retificação do Edital n. 1/2014: "(...) Em
resposta, a Fundação Biblioteca nacional informou que não há irregularidades no mencionado
edital, tendo em vista que é exigida a formação de Ensino Superior em Biblioteconomia para o
ingresso nos cargos de Bibliotecário e Técnico em Documentação I - Biblioteconomia. Entretanto,
para evitar manifestações dessa natureza, foram retificadas as atribuições dos cargos, com descrição
sintética dos mesmos, através do edital n. 2/2014, anexado à fl. 14. (...)". 3. Após o arquivamento,
sobrevieram manifestações a respeito do referido concurso. Uma delas informando que houve
desorganização no dia da aplicação das provas, com pouca disponibilidade de ônibus no local. A
outra noticiou que o concurso em análise teve sua data de realização remarcada. E a nova data foi
estabelecida em dia coincidente ao do concurso da Aeronáutica, causando engarrafamentos e
tumultos no campus da UFRJ, local onde foram realizadas as provas. Em manifestação, o
procurador da República oficiante não vislumbrou ilegalidade apta a justificar a atuação do MPF
no caso. 4. Os representantes foram notificados, mas não houve recurso. 4. É cabível a homologação
da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada
pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

120.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6064/2017

Voto: 6063/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.30.001.002304/2014-11

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. BENS PÚBLICOS.
CONSERVAÇÃO E GUARDA DE BENS. INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR (IEN).
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. 1. Procedimento instaurado para apurar
possível mau uso de acelerador de partículas RDS 11 por parte do Instituto de Engenharia Nuclear,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear. 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento sob
o fundamento de que não foram comprovadas as irregularidades noticiadas na representação: "(...)
em vista das informações prestadas pelo IEN, constata-se que não houve a verificada deterioração
em razão do uso indevido ou impróprio do equipamento. Na verdade, foram feitas diversas
melhorias no equipamento em questão. Ocorre que, como toda máquina, o RDS Eclipse causou
defeito repentino cuja complexidade vem desafiando, pelo menos desde 2012, não só os técnicos
do IEN, como da própria fabricante Siemens. (...)". 3. É cabível a homologação da promoção de
arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos,
forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.30.001.003361/2014-17

Relatora:
Decisão:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
Retirado de pauta.

Processo:

1.30.001.003424/2012-73

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. LICITAÇÃO. PREGÃO N. 40/2011. RECUSA DA ADESÃO DO HOSPITAL
FEDERAL DE BONSUCESSO (HFB) POR PARTE DO LABORATÓRIO B. BRAUN S/A AO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS FEITO PELO HOSPITAL GERAL DE PORTO
ALEGRE. 1. Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na negativa de adesão
do HFB ao sistema de registro de preços realizado pelo Hospital Geral de Porto Alegre, por parte
do Laboratório B. Braun S/A - que se sagrou vencedor. A representação informa que a negativa
deu-se em relação aos itens 103, 105 e 106 (cateter intravenoso 18G, 22G e 24G). 2. Após
diligências, foi promovido o arquivamento do procedimento em análise sob o fundamento de que a
recusa ora questionada deu-se em virtude de dificuldades verificadas à época, mas que, em outros
anos foram atendidos outros pedidos de adesão formulados pelo HFB. Nesse sentido, não restou
configurado prejuízo à assistência à saúde ou danos ao erário: "(...) em que pese ter havido recusa
à solicitação do HFB para adesão ao Pregão n. 40/2011 por parte do Laboratório B. Braun S/A,
alegadamente nos limites do que autoriza o art. 22, § 2º, do Decreto 7.892/2013, verifica-se, da
análise dos autos do presente feito, que o Hospital Federal de Bonsucesso adquiriu, ao longo de
2012, os insumos por adesão a diferentes Atas de Registro de Preços, tendo como um dos
fornecedores o próprio Laboratório B. Braun S/A, que também proveu os insumos em apreço em
2013 e 2014, neste por intermédio da adesão ao Pregão n. 20/2013, gerenciado pelo Hospital
Federal de Ipanema. (...)". 3. Acolhimento da promoção de arquivamento por seus próprios
fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5716/2017

Voto: 5855/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

1.30.002.000185/2016-13

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).
NÃO NOMEAÇÃO DE
CANDIDATOS
APROVADOS. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade em
concurso público do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para cadastro reserva, no de 2014,
consistente na contratação de terceirizados em detrimento de candidatos aprovados para os cargos
oferecidos no certame. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de
que, pelas informações prestadas pelo MTE, o concurso selecionou candidatos para o cadastro
reserva, dependendo de autorização do MPOG e interesse da administração para sua nomeação, e
que, os terceirizados contratados realizavam serviços diferentes dos cargos ofertados no certame.
3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar
o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:
Relatora:
Ementa:

Voto: 5840/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

Decisão:

124.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

123.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAMPOS-RJ

1.30.012.000489/2008-51
Voto: 6349/2017
Origem: PR/RJ
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÚCLEO
ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - NERJ. CUMPRIMENTO
DAS DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO TCU. IRREGULARIDADES SANADAS. 1.
Inquérito civil instaurado com a finalidade de apurar se o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde
no Rio de Janeiro (NERJ) adotou as providências e práticas administrativas para corrigir as
irregularidades detectadas na TC nº 012.500/2005-1, no sentido de aperfeiçoar o controle interno
de gastos e pagamentos realizados com servidores, imóveis, contas telefônicas, regularização de
automóveis, fiscalização de atos de aposentadoria de servidores por tempo de serviço e pagamentos
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de auxílio-transporte. 2. Em instrução, o MPF requisitou informações ao NERJ acerca do
cumprimento das determinações do TCU. Prestados os esclarecimentos, o membro oficiante
concluiu que " as informações prestadas pelas autoridades responsáveis indicam que grande parte
das irregularidades cessou ainda na época em que se iniciaram as investigações. Não obstante isso,
prosseguindo o feito, a partir das requisições deste MPF, foram sendo juntadas informações de que
as irregularidades remanescentes foram sendo saneadas ou mesmo as práticas administrativas
aprimoradas ao longo dos anos conforme relatado anteriormente. Com efeito, decorridos 12 (doze)
anos da ocorrência das irregularidades (exercício 2004), o cotejo entre as razões que recomendaram
a deflagração do procedimento preparatório e as informações pela Administração Pública,
avalizadas pelo próprio TCU, a partir das requisições que lhe foram dirigidas, e que gozam até aqui
de presunção relativa de veracidade, permitem concluir que seria desarrazoado estender a presente
apuração." 3. A par do exposto, fora promovido o arquivamento do feito, sob o fundamento de que
" ... não se vislumbram irregularidades objetivas e concretas no citado serviço público que
necessitem de qualquer medida judicial ou extrajudicial para instar o Poder Público a corrigi-las."
4. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.30.012.000969/2009-01

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. SAÚDE. RESSARCIMENTO
AO SUS. UNIMED-RIO. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). 1. Alegações de que
a UNIMED RIO não teria ressarcido ao SUS os valores referentes ao tratamento de saúde de cidadã
no Instituto Nacional do Câncer (INCA). 2. Em diligências, foram acompanhadas as medidas
adotadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS), na forma da Lei n. 9656/98 e da RDC n. 17/2000,
verificando que foi instaurado procedimento administrativo de ressarcimento ao SUS
(33902.861158/2011-13). 3. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de se encontra
esgotado o objeto dos autos, tendo em vista que a ANS cumpriu todas as medidas cabíveis voltadas
ao ressarcimento do SUS, na hipótese trazida: "(...) Trata-se, de fato, de um exemplo entre as
diversas outras medidas de cobrança efetivadas, de ofício, pela ANS com base na legislação acima
referida para assegurar o ressarcimento do SUS pelas operadoras de planos de saúde, conforme se
verifica do extrato analítico acostado aos autos com posição financeira atualizada da UNIMED-Rio
Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro (fls. 115/122). (...)". 4. Notificado o
representante, não houve recurso. 5. É cabível a homologação da promoção de arquivamento
quando, após a apresentação de justificativas e juntada de documentos comprobatórios, o
procurador da República oficiante concluir que houve o esgotamento do objeto do procedimento.
PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

126.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5737/2017

Voto: 5833/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.30.017.000137/2014-02

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAIS E OUTRAS UNIDADES DE
SAÚDE. HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS. ALEGADA NEGATIVA DE
ATENDIMENTO E POSTERIORES MAUS TRATOS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1.
Procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades no atendimento
prestado pelo Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no Rio de Janeiro. A representante narra
inicial negativa da prestação do serviço de saúde e posterior atendimento seguido de maus tratos.
2. Após diligências, foi promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que não foram
confirmadas as irregularidades noticiadas: "(...) Com efeito, a negativa de atendimento nas unidades
de saúde militares ocorreu após o ato de licenciamento de Lucian Leno Jeremias do Nascimento.
Além disso, mesmo após ter recebido atendimento no Hospital Marcílio Dias, não há nenhum
indício de que tenha havido maus tratos. (...)". Ademais, ressalta o caráter individual da questão
trazida aos autos, destacando que já existe ação ajuizada, em trâmite na 24ª Vara Federal do Rio de
Janeiro (Processo n. 0022646-78.2013.4.02.5101). No referido processo, é questionado o fato de
ter sido Lucian licenciado e de ter-lhe sido negada a continuidade de seus tratamentos de saúde nos
estabelecimentos militares, requerendo a prestação de atendimento médico-hospitalar. 3.
Notificada, a representante apresentou nova manifestação pormenorizando os fatos. 4. Aplicação
do Enunciado nº 6, que assim dispõe: "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
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como coautor ou interveniente." PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO
INDIVIDUAL. NEGATIVA DE INCLUSÃO EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO À
TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1.
Procedimento preparatório instaurado a partir de representação, na qual o representante noticia a
impossibilidade de sua inclusão no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas PROVITA, no Estado do Rio de Janeiro, por ausência de verbas. 2. Foi anexada ata de reunião, na
qual a União manifestou intenção de reconhecer dívidas com a ONG executora do programa e, por
esta razão, entendeu-se conveniente a instauração deste procedimento, de modo a acompanhar a
resolução da questão. 2. A defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu
efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída
pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob
coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3.
Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da
PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM
REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Voto: 6371/2017

Voto: 5827/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.33.000.000700/2017-54

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE.
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU/SC. RECOMENDAÇÃO ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado
para apurar a falta de transparência no Sistema Único de Saúde (SUS), consistente na regularização
do banco de preços em saúde do Município de Biguaçu/SC. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que foi acatada a recomendação do Ministério Público Federal
pelo Município de Biguaçu/SC, tendo sido disponibilizado um servidor para alimentação da base
de dados. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5871/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.000.001856/2016-71

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS. NÃO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES. CONTROLE DE HORÁRIO DE
FUNCIONÁRIOS. RECOMENDAÇÃO ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar
falta de transparência no Sistema Único de Saúde (SUS), consistente em negativas de atendimento
sem fornecimento de certidões e no controle do horário de trabalho de médicos e odontólogos. 2.
O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o Município de São
Pedro de Alcântara/SC acatou as recomendações expedidas pelo Ministério Público Federal,
tomando as providências necessárias quanto ao SUS. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento
pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

130.
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1.30.020.000271/2012-84

Decisão:

129.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

128.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5807/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.001.000451/2014-44

Origem:
BLUMENAU

PRM-

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC). 1. Alegações relacionadas a possíveis
irregularidades em concurso público para preenchimento de vaga de "Engenheiro de Segurança do
Trabalho", no Instituto Federal Catarinense (IFC). A representante informa que, após classificada
e nomeada, foi questionada por outros candidatos, tendo em vista o Edital n. 259/2013 ter exigido
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curso superior de Engenharia Civil ou de Arquitetura e Urbanismo com especialização em
Engenharia de Segurança do Trabalho - com o respectivo registro no Conselho Regional de
Engenharia - e ela ter graduação em Engenharia, área Civil, Habilitação Engenharia Sanitária e
Ambiental, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. 2. O MPF expediu a
Recomendação n. 9/2014 ao IFC para que fosse possibilitada a posse e o exercício no cargo de
Engenharia de Segurança do Trabalho todos os candidatos classificados que possuam curso
superior de Engenharia (qualquer área) ou Arquitetura, desde que possuam o respectivo registro da
especialização nas respectivas carteiras profissionais, nos termos do disposto na legislação de
regência (Lei n. 7.410/85). 3. Em resposta, o IFC esclareceu que a representante, classificada em
2º lugar, tomou posse em 29/8/2014. 4. Promovido o arquivamento do feito, tendo em vista o
acatamento da Recomendação n. 9/2014 pelo IFC. 5. Notificada a representante, não houve recurso.
6. Pelo acolhimento da promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.33.005.000023/2014-81

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DE MÉDICO DO
SUS. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LESTE. MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.
FATOS DE 2014. 1. Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na Unidade de
Pronto Atendimento Leste, localizada no Município de Joinville/SC, tendo em vista notícia de que
aquela unidade de saúde, mesmo recebendo recursos federais, não se enquadra no disposto na
Portaria n. 342/2013, do Ministério da Saúde, pois estaria funcionando com um número mínimo de
médicos por plantão. 2. Após diligências, o Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que a UPA Leste enquadrou-se no número mínimo de médicos
exigido pela Portaria n. 104/2014/GM/MS: "(...) observa-se que o Ministério da Saúde autorizou a
qualificação da UPA Leste 24 horas sem o número mínimo de médicos definidos em Portaria,
acatando pedido da Secretaria Municipal de Saúde, que informou sobre a dificuldade de contratação
imediata de profissionais previstos em Portaria, mas com o compromisso futuro de que o número
mínimo seria respeitado, conforme observado em e-mail encaminhado pelo Ministério da Saúde
nas fls. 57/58. Constata-se ainda que foi realizado Concurso Público, conforme Edital 005/2014, de
fls. 69/81, para o provimento, entre outros, de 20 vagas para médicos plantonistas, realizado no dia
03 de agosto de 2014, já com a classificação publicada, conforme tabela de fl. 82, além da
informação da Secretaria Municipal de Saúde de que a UPA Leste está em conformidade com o
que dispõe o Anexo I da Portaria n. 104/2014/GM/MS, quanto ao número mínimo de médicos
exigidos, tendo em vista o convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville e o Instituto
Vida. (...)". 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação da
promoção de arquivamento quando, após a apresentação de justificativas e juntada de documentos
comprobatórios, ficar comprovado que as irregularidades objeto de representação foram sanadas.
Para além disso, ressalte-se que os fatos ocorreram em 2014. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

132.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5512/2017

Voto: 5759/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
JOINVILLE-SC

Processo:

1.33.005.000377/2011-83

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
JOINVILLE-SC

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RAZÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil instaurado para apurar possível contratação irregular
de trabalhadores temporários pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Segundo
a denúncia, os Agentes de Pesquisa e Mapeamento - APM, da agência de Joinville, estariam
assumindo obrigações de servidores efetivos, em desacordo com o edital 01/2007. 2. Em instrução,
apurou-se que o IBGE teria desenvolvido um plano prioritário de reposição contínua de servidores,
e que no ano de 2014 estaria assegurado o provimento de 300 vagas de pessoal de nível médio e
140 vagas de nível superior. Em setembro de 2016, oficiou-se ao IBGE para que informasse se a
agência de Joinville havia sido contemplada pelo plano de reposição contínua. Em resposta,
informou que foi contemplada pelo plano de reposição, tendo sido destinada uma vaga de nível
médio no concurso público de 2015. Informou que atualmente há cinco servidores e treze
contratados na agência em questão. 3. A presidência do IBGE argumentou que o objetivo das
contratações temporárias era evitar o inchaço dos quadros de servidores para a atividade que, por
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sua especificidade, tem volume e intensidade variáveis no tempo e no espaço geográfico. 4. O
membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob o argumento de que " (...) as justificativas
apresentadas são razoáveis. O questionamento de decisões marcadas por certa margem de
discricionariedade depende da demonstração cabal de que, no caso concreto, à luz dos princípios
que norteiam a atividade administrativa, a opção adotada foi incorreta. Essa circunstância não está
clara no caso concreto, não sendo o caso de se questionar judicialmente a opção feita pelo instituto
em relação à sua agência nesta cidade. ". 5. Intimado da promoção de arquivamento, o representante
não apresentou recurso. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.33.009.000011/2014-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES). EXIGÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA NO BANCO DO BRASIL
PARA CONTRATAÇÃO DO FIES. 1. Alegação de possível irregularidade na exigência de
abertura de conta no Banco do Brasil (BB) para realização de contratação de Financiamento
Estudantil (FIES). 2. Após diligências junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica e ao
Coordenador de Concessão de Financiamento Estudantil, foi encaminhada recomendação a todas
as agências do Banco do Brasil, sob a circunscrição da PRM de Caçador/SC, para que parassem
com a referida exigência de abertura de conta corrente para contratação do FIES, com envio de
cópia da recomendação para as universidades da região. 3. Foi promovido o arquivamento do feito
sob o fundamento de que, no caso em análise, não há comportamento abusivo na exigência de
abertura de conta no BB, pois foi a forma encontrada para instrumentalizar a relação entre o agente
executor e o estudante vinculado ao FIES, inclusive com reconsideração do entendimento exarado
na Recomendação n. 7/2014: "(...) para efeito de operacionalização da evolução do cronograma
contratual do FIES e respectivos pagamentos das parcelas trimestrais de juros, bem como as
amortizações programadas quando do término da fase de carência do financiamento, há a
vinculação da operação em uma conta em nome do estudante, sem tarifa e sem pacote se serviços.
(...) a conta não onera em nada o estudante, sendo inclusive desvinculada de crédito rotativo (cheque
especial). Na verdade, é um meio mais cômodo para que o estudante possa efetuar os pagamentos
e acompanhar a evolução do seu financiamento. (...) A análise das informações prestadas permite
concluir que a forma contratada entre o banco do brasil e o FNDE atende de forma razoável o
interesse dos estudantes sem lhes causar nenhum tipo de prejuízo. (...)" 4. Notificados os
interessados sobre a promoção de arquivamento, não houve recurso. 5. É cabível a homologação
da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada
pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na
representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

134.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5988/2017

Processo:

1.33.015.000065/2013-12

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. BENS
PÚBLICOS. TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. CUMPRIMENTO DE
DILIGÊNCIA. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de comunicação da Polícia Rodoviária Federal
sobre suposta prática de transporte de carga com excesso de peso por parte de determinada empresa
transportadora. 2. Fora expedida Recomendação, que determinou fossem instalados equipamentos
indispensáveis para averiguar o peso das cargas transportadas, de forma que não fossem
ultrapassados os limites de peso estabelecidos na legislação vigente. 3. O membro oficiante
promoveu o arquivamento do feito ao argumento de que, muito embora tenha afirmado não possuir
condições para instalar balança, a empresa transportadora se comprometeu a usar balanças de outras
empresas a fim de cumprir a recomendação expedida. 4. Esta 1ª CCR não homologou a promoção
de arquivamento e determinou a expedição de ofício à PRF, a fim de averiguar a existência de
outras autuações, no período de 5 anos, em nome da representada. 5. Após retorno dos autos à
origem, a diligência determinada por esta Câmara fora cumprida, apurando-se a ausência de outras
autuações em nome da transportadora. Sendo assim, o membro oficiante promoveu o arquivamento
do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5729/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAÇADOR-SC

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE MAFRASC
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Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS
FEDERAIS. EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Inquéritos civis instaurados
(Procedimento n. 1.33.015.000006/2013-44 apensado aos presentes autos) para apuração de
ocorrência de tráfego de carga com excesso de peso em rodovia federal (BR-116), atribuída às
empresas Engecreto Serviços de Concretagem Ltda e Concremar Serviços de Concretagem Ltda.
2. Após diligências foram expedidas as Recomendações nº 12/2014 e nº 14/2014 para que o
representante legal das referidas empresas realizasse instalação de equipamentos indispensáveis
para averiguação de peso das cargas transportadas, mantendo registro das pesagens de todos os
carregamentos realizados, por um período de 12 meses, para apresentação ao MPF, à PRF ou a
qualquer outra autoridade de trânsito que solicitar as referidas informações. 3. A empresa Engecreto
Serviços de Concretagem Ltda informou que a empresa Concremar Serviços de Concretagem está
em processo de incorporação e que responde por sua autuação (Procedimento n.
1.33.015.000006/2013-44 em apenso). Além disso, afirmou que implementará planilha de
quantitativos dos materiais componentes em quilogramas, todos aferidos pela balança que dispõe
para acompanhar a carga transportada. Por fim, comprometeu-se a lançar os dados de medição de
peso e volume em campo próprio da nota fiscal correspondente à venda. 4. O procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o comprometimento das
empresas com as recomendações expedidas esgotou o objeto do presente procedimento
administrativo. 5. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5881/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE MAFRASC

Processo:

1.34.001.005305/2016-30

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
(INMETRO). LIBERAÇÃO DE SELOS DE CERTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA.
1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade na dificuldade operacional para liberação
de selos de certificação de bens de consumo por parte do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), tornando indisponíveis tais bens, o que poderia afetar a
economia nacional. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que
foi exaurido o objeto desse procedimento, uma vez que o INMETRO relata que a demora ocorreu
por problemas com o fornecimento de sequencial numéricos e impressão dos selos, de forma
pontual e, atualmente, os prazos encontram-se regularizados. 3. É cabível a homologação do
arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5176/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SAO
PAULO

Processo:

1.34.001.005732/2014-56

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

138.

Voto: 5514/2017
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1.33.015.000088/2013-27

Decisão:

137.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

136.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6062/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SAO
PAULO

Processo:

1.34.003.000100/2014-86

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
NO
MUNICIPIO
DE
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. AQUISIÇÃO. POSSÍVEL
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VENDA/AQUISIÇÃO DE LOTES NA
CHÁCARA DAS FLORES. 1. Procedimento inicialmente instaurado para apurar possível
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descumprimento de decisão judicial no bojo da ACP n. 2009.61.25.004126-5 relativa à
venda/aquisição de lotes em loteamento clandestino localizado no Município de Iaras/SP - "Chácara
das Flores". Segundo o representante, pessoas estavam desrespeitando ordem judicial de não
comercializar os lotes. 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento sob o fundamento de que
houve perda do objeto: "(...) Cabe ressaltar que o objeto dos autos inicialmente era a apuração de
suposto descumprimento de ordens judiciais proferidas nos autos da Ação Civil Pública
2009.61.25.004126-5, relativas a vendas de lotes do loteamento Chácara das Flores. Pois bem,essa
irregularidade não mais subsiste. Isso porque, comprovada nos autos a extinção sem resolução do
mérito da ação civil pública supracitada, é incontroverso que as decisões liminares proferidas em
seu bojo perderam a eficácia, razão pela qual descabida a análise acerca do cumprimento dessas
decisões. Por último, verifica-se ainda que a área do loteamento Chácara das Flores não é mais de
titularidade da União, tendo em vista sua efetiva doação ao município de Iaras/SP. Nesse sentido,
não mais se justifica a atuação do Ministério Público Federal no caso em apreço. Ademais, quanto
à necessidade de regularização do loteamento Chácara das Flores, cabe asseverar que o município
de Iaras/SP ficará com o referido encargo, conforme consta de trecho da Cláusula Terceira do
Contrato de Doação (...)". 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a
homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação
apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades
apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.34.006.000062/2017-84

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA
(SISU).
DIFICULDADE
EM
EFETUAR
INSCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar dificuldade em efetuar
a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (SISU), pelo respectivo sitio eletrônico. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a dificuldade enfrentada
pela representante decorreu do uso de senha incorreta e que a representante no dia 26/01/2017
conseguiu efetivar sua inscrição. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver
irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6388/2017

Voto: 5836/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
GUARULHOS/MOGI

Processo:

1.34.006.000488/2015-76

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES). FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
(FNDE). IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade
no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), consistente em problemas no SISFIES, os quais
impossibilitaram a solicitação de suspensão temporária do financiamento estudantil da
representante. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o
problema narrado foi solucionado, uma vez que o contrato da representante encontrava-se no fluxo
regular, não restando nenhum procedimento a ser feito pelo FIES, e ainda, que é possível verificar
que o contrato esteve suspenso, conforme pretendido, durante o segundo semestre de 2015. 3. É
cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

141.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

140.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6061/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
GUARULHOS/MOGI

Processo:

1.34.014.000086/2014-91

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO S.JOSE DOS
CAMPOS -SP

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. SUSPENSÃO. CENTRO
NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS
(CEMADEN). EDITAL DE ABERTURA N. 2/2013. 1. Procedimento preparatório instaurado para
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apurar possíveis irregularidades em concurso público do Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), regido pelo Edital de Abertura n. 2/2013. Os
representantes afirmam que os portões foram fechados antes do horário previsto em edital,
causando prejuízos a eles, tendo em vista que não realizaram a prova. 2. Após diligências, foi
promovido o arquivamento ao fundamento de que não houve irregularidades no certame em
referência: "(...) Primeiramente, em relação erro no endereço do site CEMADEN, corrobora-se que
o referido erro encontra-se de fato no endereço eletrônico, pois o que era para ser
www.cemaden.gov.br, no item 6.1 está www.cemaden.br. Ocorre que o endereço eletrônico correto
foi informado outras 09 vezes no decorrer do edital nº 02, nos itens; 4.9.5.1; 4.10.1.2 ; 4.17.1;
4.17.3; 5.2.4; 11 .5; 15.1 e 15.1.1, conforme documentos de fls.22/26. Apesar do erro cometido em
um item, verifica-se que o mesmo erro foi retificado em outros 09 itens, o que não configura
ilegalidade apta a macular o certame. (...) o edital informou claramente em seu item 6.1, que os
locais e os horários da realização da prova seriam divulgados até 10/04/2014, fato este cumprido
como se vê a fls. 32 e 105. Ademais, o CEMADEN obteve o cuidado adicional na escolha da
fiscalização do horário para a entrada, escolhendo um servidor público federal, juntamente com um
guarda do local onde foi realizada a prova, impossibilitando o fechamento dos portões antes do
horário estipulado no Edital. Cumpre ressaltar que os respectivos candidatos reconhecem o teor do
Comunicado nº 14, e mesmo assim chegaram após 12h30. Sra. Cláudia Carvalhal de Castro
Pimentel nas fls. 46, confessa ter chegado 12h35 , a Sra. Tábata Rejane Bertozzo nas fls. 58,
confessa ter chegado às 13h00, Sra. Cíntia Alves Pereira nas fls. 69, confessa ter chegado
aproximadamente às 13h00 e consta no boletim do ocorrência a fls. 50 que os candidatos chegaram
em torno de 12h30 a 13h00. (") Os candidatos sabendo o local e os horários das provas, poderiam
se programarem com antecedência, pois a horário exigido constava expressamente no Edital,
fazendo assim, lei entre as partes. (") Portanto nesses pontos não há qualquer irregularidade no
edital CEMADEN/SEPED/MCTI nº 02/2013 de 30 de novembro de 2013 e o nº03/2013, porquanto
o horário estipulado no comunicado é claro no que tange ao fechamento dos portões. Em suma, os
critérios fixados no edital mostram-se plenamente compatíveis com as normas constitucionais e
infraconstitucionais que regem a matéria, não justificando a atuação do Ministério Público Federal.
(...)". 3. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise
da documentação apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as
irregularidades noticiadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.34.015.000261/2014-31

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

143.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5151/2017

Voto: 5845/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
S.J.DO
R.PRETO/CATAND

Processo:

1.34.033.000080/2014-96

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CARAGUATATUBA-SP

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). PERÍCIA MÉDICA. 1. Alegações de falha na
realização de perícia médica por parte do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Agência de
Caraguatatuba/SP. O representante afirma que compareceu àquela Agência com os documentos
necessários, mas não obteve a manutenção do benefício de auxílio doença, pois o médico não
analisou a documentação levada pelo beneficiário, tendo sido indeferido seu pedido. 2. Após
diligências, foi promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que não há nos autos
indícios suficientes de que a autarquia previdenciária ou seus funcionários tenham praticado
qualquer ato ilícito ou ímprobo. Ademais, entende tratar-se de pretensão individual disponível, não
havendo atribuição do MPF para atuação. 3. De fato, conforme análise das respostas do INSS,
verifica-se que o representado foi submetido a diversas perícias médicas na Agência de
Caraguatatuba. No entanto, em perícia realizada em junho/2014, constatou-se a cessação da sua
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incapacidade. Também conforme documentação juntada aos autos, percebe-se que o INSS agiu
dentro dos ditames técnicos e éticos, obedecendo às normas da legislação previdenciária vigente,
não sendo constatada falha na prestação do serviço. 4. Notificado o representante, não houve
recurso. 5. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e
análise da documentação apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada
- as irregularidades apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.34.038.000100/2014-89

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FUNDO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO (FIES/FNDE). 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar dificuldade de
atendimento ao cidadão nos canais de comunicação disponibilizados pelo Fundo de Financiamento
Estudantil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FIES/FNDE). 2. Após
diligências, foi promovido o arquivamento sob o fundamento de que as irregularidades apontadas
foram sanadas, tendo em vista o desligamento e posterior troca da empresa terceirizada responsável
pelo atendimento ao público: "(...) considerando as informações disponibilizadas pelo FIES/FNDE
e corroboradas, em duas oportunidades, pelo aluno noticiante, temos que as irregularidades na
prestação de serviço público foram temporárias, decorrentes da substituição da empresa que realiza
o atendimento ao público, e que já foram satisfatoriamente equacionadas. (...)". 3. Notificados os
representantes, não houve recurso. 4. É cabível a homologação da promoção de arquivamento
quando, após a apresentação de justificativas e juntada de documentos comprobatórios, ficar
comprovado que as irregularidades objeto de representação foram sanadas. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

145.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6066/2017

Processo:

1.36.000.000875/2014-15

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DO
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2 (PAC2) DOADAS PELO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA). MUNICÍPIOS DO TOCANTINS
COM ATÉ 50 MIL HABITANTES. 1. Inquérito civil instaurado para acompanhar a regular
utilização das máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC2) doadas pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) aos municípios do Estado do Tocantins com até
50.000 habitantes. 2. Foram solicitados esclarecimentos a todos os municípios do Estado do
Tocantins que receberam máquinas do PAC2 para informarem a destinação dada aos bens doados
pelo MDA, indicando as estradas recuperadas e o cronograma de recuperação para o ano de 2016.
Respostas nos volumes I a VI. 3. Promovido o arquivamento sob o fundamento de que, em pesquisa
ao Sistema Único, foi encontrado o Inquérito Civil n. 1.36.000.000317/2014-41, instaurado em
31/3/2014, na PR/TO, com o mesmo objeto. Consta que no bojo do referido IC expediram-se
recomendações aos municípios do Tocantins para o cumprimento dos encargos relativos ao
recebimento de máquinas doadas pela União, por meio do MDA, para recuperação de estradas
vicinais, bem como para a implementação de medidas que permitam o controle do uso dos
equipamentos. Nesse sentido, inexistem fundamentos para a manutenção do presente feito. 4.
Acolhimento da promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Outras deliberações(Arquivamento)
146.
Processo:

Relatora:
Ementa:

1.16.000.002615/2017-10

Voto: 5500/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ITAPEVA-SP

Voto: 6415/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
TOCANTINS

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
RECURSO DO REPRESENTANTE. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO
INQUÉRITO CIVIL. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL.
CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. PROVA DE TÍTULOS. INSTITUTO
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FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB). 1. Eventuais
irregularidades envolvendo a etapa do concurso de análise de títulos dos candidatos. 2. A
Procuradora oficiante indeferiu a instauração de IC por considerar que se trata de situação
individual e específica em que o representante não apresentou os documentos, no período
estabelecido, para todos os candidatos da mesma área em que concorreu. 3. Recurso interposto
questionando aspectos relacionados exclusivamente à avaliação dos títulos. 4. Manutenção do
indeferimento tendo em vista que o Edital foi claro o suficiente no sentido de restringir os títulos
acadêmicos (que não a graduação) à própria titulação exigida no item 2.1, in casu, Bacharel em
Turismo, Hotelaria, ou Relações Públicas, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC.
Ressalvado que, individualmente, poderá o representante buscar a tutela no Judiciário. PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO COM A CONSEQUENTE
HOMOLOGAÇÃO DO INDEFERIMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento e não
provimento do recurso com a consequente homologação do indeferimento.
1.15.000.001576/2017-62

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.146 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA).
ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Irregularidade consistente no fato de que a Secretaria de Saúde de
Educação Básica do Estado do Ceará não realizou a renovação do contrato de serviço do cuidador,
para acompanhamento de deficiente físico, prejudicando o direito à educação de acordo com a lei
n° 13.146/2015, que versa sobre inclusão da pessoa com deficiência. 2. A defesa dos direitos
constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos
serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos
do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do
Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que
ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO
NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos Direitos dos
Cidadãos.

Voto: 5221/2017

Voto: 6197/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.15.000.001943/2017-28

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. SISTEMA DE COTAS.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE. IRREGULARIDADE. ATRIBUIÇÃO DA
PFDC. 1. Irregularidade no sistema de cotas do SISU 2017. 2. Pela regra da especialidade, a defesa
dos direitos constitucionais do cidadão incumbe à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,
nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM
REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos Direitos dos
Cidadãos.

Decisão:

149.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

148.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.22.002.000117/2013-83

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE UBERABA. DISPENSA DE LICITAÇÃO.
DIRECIONAMENTO. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Irregularidades no Município de Uberaba
consistentes na dispensa de licitação destinada à aquisição de material didático e serviços
educacionais para os alunos da rede municipal, ocorrida em 11 de março de 2013, com eventual
direcionamento do certame. 2. Conduta supostamente passível de caracterização como ato de
improbidade administrativa, como constante da descrição do objeto da apuração. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Decisão:

Voto: 5376/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERABA-MG

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

150.

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN. AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PISO SALARIAL. 1. Inquérito civil
instaurado para apurar, com fulcro na Lei Federal nº 12.994/2014, o não pagamento do piso salarial
para os Agentes Comunitários de Saúde e para os Agentes de Combate a Endemias no Município
de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 2. O Procurador da República oficiante declinou da atribuição
ao Ministério Público Estadual ao fundamento de que embora as verbas para o pagamento dos
citados agentes sejam parcialmente oriundas do Fundo Nacional de Saúde, referidos profissionais
são vinculado são Programa de Atenção Básica, gerido pela municipalidade,sendo certo que suas
remunerações são questões de cunho eminentemente municipal, e, além disso, a não obediência ao
piso salarial, eventuais atrasos nos pagamentos ou não concessões de vantagens a uma determinada
categoria, não conduz necessariamente à conclusão, por simples presunção, de que parte dos
recursos foram ou estão sendo desviados. 3. Nos termos do art. 198, § 5º, da CF, compete à União
prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para
o cumprimento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às
endemias; sendo fixado, pelo art. 9º-C, § 3º, da Lei nº 11.350/2006, que o repasse corresponderá a
95% do piso salarial. 4. Há, portanto, uma destinação específica dos recursos federais repassados
ao município, a qual não foi respeitada pelo gestor, evidenciando, assim, interesse da União no
correto emprego da verba em questão. 5. Em caso semelhante, o CIMPF deliberou que a União
sempre será interessada na fiscalização e na apuração de irregularidades envolvendo a má utilização
das verbas localizadas nos fundos de saúde que obtiveram repasses federais e, ainda que se entenda
que os valores repassados se incorporam ao patrimônio dos entes beneficiados, tal assertiva não
tem o condão de afastar o interesse da União em zelar pela correta utilização dessa verba, mormente
tendo em vista que possui responsabilidade solidária pela gestão das ações de saúde para a
população (PA nº 1.27.002.000104/2012-47, Rel. Fátima Aparecida Borghi, 1ª Reunião
Extraordinária de 09.09.2014). 6. No mesmo sentido, já decidiu o STF no julgamento da ACO nº
2.370/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 01/03/2016, quando se consignou que a possibilidade
de responsabilização de agentes públicos pela malversação de recursos públicos federais destinados
a programas de atenção básica à saúde, vinculados ao Sistema Único de Saúde, justifica a atribuição
do Ministério Público Federal. 7. Precedente da 1ª CCR: IC nº 1.27.002.000263/2016-75, Rel(a).
Ela Wiecko Volkmer de Castilho, 286ª Sessão Ordinária, de 06/04/2017; e NF nº
1.28.400.000083/2015-82, Rel(a). Ela Wiecko Volkmer de Castilho, 281ª Sessão Ordinária, de
9.2.2017. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento
da apuração dos fatos, observado o princípio da independência funcional.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da apuração dos
fatos, observado o princípio da independência funcional.

Processo:
Relatora:
Ementa:

Voto: 4670/2017
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1.28.100.000350/2014-15

Decisão:

152.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

151.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
MOSSORO-RN

1.29.000.000282/2014-85
Voto: 5801/2017
Origem: PR/RS
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA DA PFDC. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LEI
DE ACESSO À INFORMAÇÃO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. FIFA. NÃO
DIVULGAÇÃO DO ACORDO DE CIDADE-SEDE. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Suposta
violação da Lei de Acesso à Informação. 2. Matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão
do MPF, conforme deliberado, na reunião realizada em 9/3/2016, entre os Coordenadores da 1ª
CCR e da 5ª CCR, em que ficou definido que o tema referente à transparência nos gastos públicos
pelos entes federados (estados e municípios) permanecerá sob a revisão da 5ª CCR. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Processo:

1.34.010.000337/2017-11

Voto: 5219/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
RIBEIRAO PRETO-SP

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. SISTEMA DE COTAS.
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS ( FCC ). IRREGULARIDADE NA SELEÇÃO DE
COTISTAS. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Supostas irregularidades no concurso público do
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo Edital N° 01/2016, no qual adotou o sistema de cotas para
negros com respaldo na resolução TRE-SP n°378/2016, porém não foi obedecido o requisito raça
negra para utilização do sistema de reserva de 20% das vagas destinadas a candidatos negros,
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consistente em candidatos com fenótipo exclusivo de raça branca, constando na lista de candidatos
aprovados dentro do regime de cota para negros. 2. A defesa dos direitos constitucionais dos
cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de
relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão
(arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41,
parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva
expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos Direitos dos
Cidadãos.

Processo:

1.14.004.000312/2017-99

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
RECURSO DO REPRESENTANTE. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO. SERVIÇO
PÚBLICO.SERVIÇO PÚBLICO. EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POLÍTICA PÚBLICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
EDUCAÇÃO (MPEDUC) PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS E DO ENSINO.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO. 1. Suposta deficiência do ensino público fundamental no
Estado da Bahia que estaria em desconformidade com o princípio constitucional da eficiência, eis
que as notas obtidas pelos alunos da rede pública no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica - IDEB seriam baixas. 2. Indeferimento da instauração do inquérito sob o fundamento de
que a implementação e execução de políticas públicas incumbem ao Poder Executivo, de modo que
a atuação do MP e do Judiciário ocorreria apenas em caráter excepcional. 3. Inconformado com a
decisão, o representante recorreu sustentando a péssima qualidade do ensino fundamental
ministrado nas escolas públicas municipais no Estado do Bahia. 4. Conforme deliberação na 295ª
Sessão Ordinária, o Colegiado da 1ª CCR encaminhou os autos ao GT-Educação para manifestação
sobre as irregularidades apontadas na representação, tendo a Coordenadora do GT, em reunião
realizada em 11 de outubro de 2017, afirmado que "a homologação dos procedimentos deve estar
condicionada à comprovação de implementação do projeto MPEDUC para avaliar as condições das
escolas e do ensino, considerando que há recursos federais destinados a várias ações do FNDE
aplicados ao ensino básico". 5. O Ministério Público pela Educação (MPEduc) é um projeto
desenvolvido para ser executado em parceria entre o Ministério Público Federal e o Ministério
Público dos Estados, cujo principal objetivo é o de estabelecer o direito à educação básica de
qualidade para os brasileiros, tendo em vista que a educação faz toda a diferença para o pleno
desenvolvimento da pessoa, para o exercício de sua cidadania e em sua qualificação para o trabalho,
inclusive, com o fim de fortalecer as parcerias entre as instituições e o controle social. PELO
PROVIMENTO DO RECURSO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
APURAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo provimento do recurso,
com retorno dos autos à origem para apuração.

Decisão:

154.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5806/2017

Voto: 5536/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE FEIRA DE
SANTANA-B

Processo:

1.14.007.000800/2016-95

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE VIT.
CONQUISTA- BA

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA À PFDC. TEMA AFETO A OUTRO
ÓRGÃO. DIREITO DO CIDADÃO. MANIFESTAÇÃO ESTUDANTIL. OCUPAÇÃO DE
PRÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA (IFBA). 1. Inquérito civil instaurado para apurar ocupação de Prédio Público do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia(IFBA- Campus de Vitória da Conquista/Ba),
que possivelmente ocasionou transtornos diversos aos estudantes, funcionários e ex-estudantes do
Instituto que necessitam dos serviços prestados à sociedade e moradores do município de Vitória
da Conquista e região Sudoeste do estado da Bahia. 2. Matéria relacionada à manifestação estudantil
de atribuição da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, pois a defesa dos direitos
constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos
serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos
do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do
Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que
ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO
NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.

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.
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Processo:

1.14.012.000083/2015-41

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LEI DE ACESSO À
INFORMAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE
ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar o não cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009 ao não
disponibilizar acesso ao portal de transparência da Prefeitura Municipal de Andaraí. 2. Matéria
afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, conforme deliberado, na reunião realizada
em 9/3/2016, entre os Coordenadores da 1ª CCR e da 5ª CCR, em que ficou definido que o tema
referente à transparência nos gastos públicos pelos entes federados (estados e municípios)
permanecerá sob a revisão da 5ª CCR. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª
CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 5049/2017

1.15.000.000356/2015-50

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DENÚNCIA
ANÔNIMA. MUNDIAL EDITORA. CURSO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA.
OFERECIMENTO DE CURSO IRREGULAR ONLINE. REMESSA À 3ª CCR. 1. Oferta de
cursos irregulares promovidos pelo portal da educação com a Mundial Editora. 2. Matéria
relacionada à relação de consumo. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da
3ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos
cíveis relativos à defesa do consumidor e da ordem econômica, nos termos da Resolução do CSMPF
nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:
Relatora:
Ementa:

Voto: 6138/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE IRECÊBA

Processo:

Decisão:

158.

59

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Decisão:

157.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

156.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

1.18.000.000211/2014-66
Voto: 5700/2017
Origem: PR/GO
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO
FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. POSSÍVEIS AÇÕES E OMISSÕES
ILÍCITAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). COMPANHIA
ENERGÉTICA DE GOIÁS (CELG). ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Supostas ações e omissões
ilícitas da ANAEEL e da CELG quanto à suspensão de fornecimento de energia elétrica a serviços
públicos de prefeituras no Estado de Goiás. 2. Matéria relacionada à regular atuação fiscalizatória
das agências reguladoras. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:

1.20.000.000198/2015-78

Voto: 5448/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Autuação por transporte de carga com excesso de peso
em rodovia federal. 2. Arquivamento promovido ao fundamento de que os representados tiveram
apenas uma autuação pelo mesmo motivo nos três anos anteriores. 3. No entendimento da 1ª CCR,
para verificação da recorrência, é preciso oficiar à Polícia Rodoviária Federal e ao Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes para que seja informado se há, nos últimos cinco anos (e
não três como aconteceu no presente caso), cinco ou mais autuações por excesso de peso
envolvendo as empresas, para que o MPF avalie a possibilidade de firmar Termo de Ajustamento
de Conduta com as representadas. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO À
ORIGEM, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, OBSERVADO O
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

159.

60

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação, com
retorno à origem, para que sejam tomadas as providências cabíveis, observado o princípio da
independência funcional.

Processo:
Relatora:
Ementa:

1.20.002.000097/2013-15
Voto: 5918/2017
Origem: PRM-SINOP
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA . MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DA ÁREA DE SAÚDE SEM CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Contratação
irregular de profissionais da área de saúde sem a realização de concurso público no período de 2007
a 2009. 2. Conduta supostamente passível de caracterização como ato de improbidade
administrativa, como constante da descrição do objeto da apuração. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:

1.20.005.000092/2014-43

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. OBRAS PÚBLICAS.
CONVÊNIO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE).
PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA).
CONSTRUÇÃO. ATRASO. 1. Procedimento preparatório instaurado, a partir de comunicação do
MP/MT, para apurar improbidade administrativa na execução do Convênio nº 703223/2010,
firmado entre o Município de Rondonópolis/MT e o FNDE, consistente no atraso no cronograma
para construção de três escolas no âmbito do PROINFÂNCIA. 2. Arquivamento promovido ao
fundamento de que duas das três escolas objeto do convênio foram concluídas, restando apenas o
término da construção de uma delas e o simples atraso na obra não caracteriza ato de improbidade
administrativa, pois a Lei nº 8.429/92 não pune o gestor inábil. 3. Verifico que não houve
pronunciamento de ofício da PRM/Rondonópolis vinculado a esta 1ª CCR, sendo necessário dar
prosseguimento à investigação, tendo como foco o cumprimento do convênio celebrado com o
FNDE, devendo ser realizadas diligências para verificação das providências tomadas para a
conclusão da obra e prestação de contas. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS, OBSERVADO O
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação, com
retorno dos autos à origem, para realização das diligências cabíveis, observado o princípio da
independência funcional.

Decisão:

161.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

160.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5037/2017

Voto: 5628/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
RONDONOPOLIS-MT

Processo:

1.22.001.000124/2016-38

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE JUIZ DE
FORA-MG

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA (DEMLURB). TRANSPORTE DE
CARGA COM EXCESSO DE PESO. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E MULTAS . RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILIGÊNCIAS. 1. Suposta ocorrência de tráfego de veículo de
carga com excesso de peso em rodovia federal, atribuída a DEMLURB, constatada pela PRF. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento por entender que não cabe atuação do MPF no
presente caso, pois a defesa do interesse público secundário é da Fazenda Pública. 3. Contudo, está
consolidado, no MPF, o entendimento de que o transporte de carga com excesso de peso em rodovia
causa dano ao patrimônio público (material), à segurança de tráfego (risco moral) e ao mercado de
transporte (concorrencial). Ademais, várias são as decisões judiciais nesse sentido, a exemplo de
manifestações do TRF3, como se pode depreender do julgamento do agravo de instrumento nº
0014432-43.2016.4.03.0000/SP, de 25/8/2016, e, mais recentemente, do julgamento da Apelação
Cível nº 2083115/SP. 4. Assim, é necessária a baixa dos autos à origem para que, caso configurada
a recorrência da conduta, seja tomado compromisso de ajustamento de conduta, prevendo
obrigações de fazer e não fazer voltadas à prevenção da irregularidade, mediante cominações, bem
como obrigação de pagar indenização (dano moral coletivo) e, em caso de negativa, que seja
ajuizada ação civil pública com os mesmos objetivos. 5. Por fim, registre-se que, para verificação
da recorrência, adota-se o critério de oficiar à PRF e ao DNIT, observado o princípio da
independência funcional. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO À ORIGEM.

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.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento.

Processo:

1.22.006.000096/2013-66

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Autuação por transporte de carga com excesso de peso
em rodovia federal. 2. Arquivamento promovido ao fundamento de que a representada não foi
autuada pelo mesmo motivo no período compreendido entre janeiro/2014 e abril/2015, embora o
DNIT tenha constatado 23 autuações entre os dias 30/7/2010 e 23/9/2013. 3. No entendimento da
1ª CCR, para verificação da recorrência, é preciso oficiar à Polícia Rodoviária Federal e ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que seja informado se há, nos últimos
cinco anos, cinco ou mais autuações por excesso de peso envolvendo as empresas, para que o MPF
avalie a possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta com as representadas. 4. No
caso, o DNIT acusou 23 autuações da representada. Assim, necessário o retorno dos autos à origem
a fim de que seja celebrado Termo de Ajustamento de Conduta com a representada e, em caso
negativo, proposta ação civil pública para reparação dos danos causados à rodovia federal. PELA
NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DAS
DILIGÊNCIAS CABÍVEIS, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação, com
retorno à origem, para realização das diligências cabíveis, observado o princípio da independência
funcional.

Voto: 5449/2017

Voto: 5453/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
S.J.DO
R.PRETO/CATAND

Processo:

1.22.006.000112/2013-11

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Autuação por transporte de carga com excesso de peso
em rodovia federal. 2. Arquivamento promovido ao fundamento de que a representada só possuía
uma única autuação no período compreendido entre janeiro/2014 e junho/2015, embora o DNIT
tenha constatado dezenove autuações entre os dias 16/01/2011 e 16/05/2013. 3. No entendimento
da 1ª CCR, para verificação da recorrência, é preciso oficiar à Polícia Rodoviária Federal e ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que seja informado se há, nos últimos
cinco anos, cinco ou mais autuações por excesso de peso envolvendo as empresas, para que o MPF
avalie a possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta com as representadas. 4. No
caso, o DNIT acusou 19 autuações da representada. Assim, necessário o retorno dos autos à origem
a fim de que seja celebrado Termo de Ajustamento de Conduta com a representada e, em caso
negativo, proposta a competente ação civil pública para reparação dos danos causados às rodovias
federais. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO
DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação, com
retorno à origem, para realização das diligências cabíveis, observado o princípio da independência
funcional.

Decisão:

164.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

163.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5459/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
S.J.DO
R.PRETO/CATAND

Processo:

1.22.009.000212/2015-89

Origem:
VALADAR

PRM-GOV

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Autuação por transporte de carga com excesso de peso
em rodovia federal. 2. Arquivamento promovido ao fundamento de que a empresa representada foi
autuada uma única vez pelo mesmo motivo nos dois anos anteriores. 3. A 1ª CCR firmou o
entendimento de que, para a verificação da recorrência, é preciso oficiar à Polícia Rodoviária
Federal e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que seja informado se
há, nos últimos cinco anos (e não dois como aconteceu no presente caso), cinco ou mais autuações
por excesso de peso, a fim de que o MPF avalie a possibilidade de firmar Termo de Ajustamento
de Conduta. 4. Ocorre que esse entendimento é recente e não existia uma orientação da Câmara
sobre que período deveria ser pesquisado. Desse modo, não se pode considerar inadequado o
período diligenciado. 5. Como, no período de dois anos, a empresa foi autuada uma única vez, o
feito comporta arquivamento por conduta não recorrente. Recomenda-se, contudo, que, em casos

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.
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futuros, seja diligenciado o período de 5 anos. PELA HOMOLOGAÇÃO, COM A RESSALVA
DE QUE, EM CASOS FUTUROS, SEJAM PESQUISADOS OS ÚLTIMOS 5 ANOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação, com a
ressalva de que, em casos futuros, sejam pesquisados os últimos 5 anos.
1.22.010.000019/2015-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Autuação por transporte de carga com excesso de peso
em rodovia federal. 2. Arquivamento promovido ao fundamento de que os representados tiveram
poucas autuações (menos de três) pelo mesmo motivo nos dois anos anteriores. 3. A 1ª CCR firmou
o entendimento de que, para a verificação da recorrência, é preciso oficiar à Polícia Rodoviária
Federal e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que seja informado se
há, nos últimos cinco anos (e não dois como aconteceu no presente caso), cinco ou mais autuações
por excesso de peso, a fim de que o MPF avalie a possibilidade de firmar Termo de Ajustamento
de Conduta. 4. Ocorre que esse entendimento é recente e não existia uma orientação da Câmara
sobre que período deveria ser pesquisado. Desse modo, não se pode considerar inadequado o
período diligenciado. 5. Como, no período de dois anos, a empresa foi autuada menos de cinco
vezes, o feito comporta arquivamento por conduta não recorrente. Recomenda-se, contudo, que, em
casos futuros, seja diligenciado o período de 5 anos. PELA HOMOLOGAÇÃO, COM A
RESSALVA DE QUE, EM CASOS FUTUROS, SEJAM PESQUISADOS OS ÚLTIMOS 5
ANOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação, com a
ressalva de que, em casos futuros, sejam pesquisados os últimos 5 anos.

Voto: 5467/2017

Voto: 5446/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
IPATINGA-MG

Processo:

1.22.010.000026/2015-19

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Arquivamento promovido ao fundamento de que as
empresas representadas não foram autuadas pelo mesmo motivo nos dois anos anteriores. 2. A 1ª
CCR firmou o entendimento de que, para a verificação da recorrência, é preciso oficiar à Polícia
Rodoviária Federal e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que seja
informado se há, nos últimos cinco anos (e não dois como aconteceu no presente caso), cinco ou
mais autuações por excesso de peso, a fim de que o MPF avalie a possibilidade de firmar Termo de
Ajustamento de Conduta. 3. Ocorre que esse entendimento é recente e não existia uma orientação
da Câmara sobre que período deveria ser pesquisado. Desse modo, não se pode considerar
inadequado o período diligenciado. 4. Como, no período de dois anos, a empresa não foi autuada,
o feito comporta arquivamento por conduta não recorrente. Recomenda-se, contudo, que, em casos
futuros, seja diligenciado o período de 5 anos. PELA HOMOLOGAÇÃO, COM A RESSALVA
DE QUE, EM CASOS FUTUROS, SEJAM PESQUISADOS OS ÚLTIMOS 5 ANOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela pela homologação, com
a ressalva de que, em casos futuros, sejam pesquisados os últimos 5 anos.

Decisão:

167.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

166.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5454/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
IPATINGA-MG

Processo:

1.22.010.000214/2014-58

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
IPATINGA-MG

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Arquivamento promovido ao fundamento de que as
empresas representadas não foram autuadas pelo mesmo motivo nos dois anos anteriores. 2. A 1ª
CCR firmou o entendimento de que, para a verificação da recorrência, é preciso oficiar à Polícia
Rodoviária Federal e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que seja
informado se há, nos últimos cinco anos (e não dois como aconteceu no presente caso), cinco ou
mais autuações por excesso de peso, a fim de que o MPF avalie a possibilidade de firmar Termo de
Ajustamento de Conduta. 3. Ocorre que esse entendimento é recente e não existia uma orientação
da Câmara sobre que período deveria ser pesquisado. Desse modo, não se pode considerar
inadequado o período diligenciado. 4. Como, no período de dois anos, a empresa não foi autuada,
o feito comporta arquivamento por conduta não recorrente. Recomenda-se, contudo, que, em casos
futuros, seja diligenciado o período de 5 anos. PELA HOMOLOGAÇÃO, COM A RESSALVA
DE QUE, EM CASOS FUTUROS, SEJAM PESQUISADOS OS ÚLTIMOS 5 ANOS.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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168.

Processo:
Relatora:
Ementa:

1.23.000.002098/2010-60
Voto: 5784/2017
Origem: PR/PA
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA PFDC.TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO.
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.
NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Apuração do não cumprimento da Lei Complementar n° 131/2009
em face da não disponibilização de acesso ao portal de transparência das Prefeituras Municipais do
Estado do Pará. 2. Matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, conforme
deliberado, na reunião realizada em 9/3/2016, entre os Coordenadores da 1ª CCR e da 5ª CCR, em
que ficou definido que o tema referente à transparência nos gastos públicos pelos entes federados
(estados e municípios) permanecerá sob a revisão da 5ª CCR. PELO NÃO CONHECIMENTO,
COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:

1.25.005.000175/2014-56

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ASSENTADOS DE
BARRAGENS.
CONSÓRCIO
ENERGÉTICO
CRUZEIRO
DO
SUL
(CECS).
REASSENTAMENTO. TERMO DE ACEITE E QUITAÇÃO. CUMPRIMENTO DO
PACTUADO. REMESSA À PFDC. 1. Irregularidade decorrente de recebimento de imóvel em
razão de reassentamento decorrente da construção de Usina Hidrelétrica por parte do CECS,
consistente em recebimento de indenização possivelmente a menor do valor acordado com o
reassentado. 2. O CECS apresentou o Termo de Aceite e Quitação bem como o Recibo dos valores
recebidos pelo atingido. 3. Após notificação sobre as informações prestadas pelo referido consórcio,
o representante não as contestou. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento em razão do
efetivo cumprimento do pactuado. 4. Matéria afeta à outro órgão, tendo em vista que a Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão coordena a atuação dos Procuradores dos Direitos do Cidadão em
prol do respeito aos direitos humanos econômicos, sociais e culturais de populações atingidas por
barragens, pela prevenção, interrupção e reparação de violações a estes direitos. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Voto: 5738/2017

Voto: 5721/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
LONDRINA-PR

Processo:

1.30.019.000074/2015-47

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ASSÉDIO MORAL.
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TERESÓPOLIS/ RJ (APS). ATRIBUIÇÃO DA 5ª
CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar prática de assédio moral contra funcionária da Agência
de Previdência Social de Teresópolis/ RJ (APS) , por parte de seus superiores, consistentes em
discussões e solicitações para que a representante exerça suas funções em outro setor da autarquia. 2.
Conduta supostamente passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, como
constante da descrição do objeto da apuração. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À
5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

171.

63

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação, com a
ressalva de que, em casos futuros, sejam pesquisados os últimos 5 anos.

Decisão:

170.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

169.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5548/2017

Origem:
PROC.DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO
DE
N.FRIBURGO/TERESÓPOLISRJ

Processo:

1.34.001.007952/2015-03

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SAO
PAULO

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. AGÊNCIA
REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT).
ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE EMPRESA DE TRANSPORTE
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Decisão:

172.

64

EM SITUAÇÃO IRREGULAR. REMESSA À 3ª CCR. 1. Eventual omissão da ANTT na apuração
da irregularidade consistente na existência de empresa irregular de transportes. 2. A ANTT tem por
finalidade regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração
da infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, visando garantir a movimentação de
pessoas e bens, harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas concessionárias,
permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, preservado o interesse
público, arbitrar conflitos de interesses e impedir situações que configurem competição imperfeita
ou infração contra a ordem econômica, conforme disposto no art. 20, inc. II, alíneas "a" e "b" c/c
art. 22 da Lei nº 10.233/2001. 3. Matéria relacionada à regular atuação fiscalizatória de agências
reguladoras, de atribuição da 3ª CCR. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª
CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
1.34.035.000060/2016-67

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA À PFDC. TEMA AFETO A OUTRO
ÓRGÃO. DIREITO DO CIDADÃO. MANIFESTAÇÃO ESTUDANTIL. BLOQUEIO DA
ENTRADA DE ALUNOS DOS CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP). 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar irregularidade no IFSP - Campus Barretos/SP, consistente no
impedimento, aos alunos, de adentrar ao referido Instituto, desde 4 de novembro de 2016, em
decorrência possivelmente da ocupação promovida pelo Grêmio Estudantil. 2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que não houve prejuízos decorrentes das
paralisações ocorridas durante o ano de 2016 visto que as atividades essenciais foram mantidas, tais
como: os serviços administrativos; os eventos já programados; as atividades da unidade agrícola e
as aulas dos alunos concluintes. 3. Aduziu ainda que não houve atraso na conclusão dos cursos
previstos para o ano de 2016. 4. Matéria relacionada à manifestação estudantil de atribuição da
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, pois a defesa dos direitos constitucionais dos
cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de
relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão
(arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41,
parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva
expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Processo:
Relatora:
Ementa:

Decisão:

174.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

173.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 4769/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
BARRETOS-SP

1.12.000.000218/2014-00
Voto: 6078/2017
Origem: PR/AP
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. UNIVERSIDADE
FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP). CHAMADA PÚBLICA. IRREGULARIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. 1. Irregularidades na chamada pública para preenchimento de 30 vagas no
curso de medicina não previstas no edital 21/2013 referentes ao Processo seletivo UNIFAP/2014.
2. Nota técnica do MEC afirmando a ausência de ilegalidade. 2. O Procurador oficiante promoveu
o arquivamento por vislumbrar a ausência de vícios nos atos administrativos apurados, não se
comprovando qualquer prejuízo a qualquer dos candidatos. 3. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.15.000.000239/2017-58

Voto: 5603/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. CRIAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES.
1. Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação referente a uma notícia vaga e
genérica sem indicar elementos suficientes para o início de eventual investigação. 2. O
representante foi notificado para prestar esclarecimentos a respeito dos fatos narrados, contudo, não
houve qualquer resposta, motivo pelo qual resultou no arquivamento do presente procedimento.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
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175.

Processo:

1.15.004.000005/2015-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR . MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE. HOSPITAL MUNICIPAL.
SUPOSTA FALTA DE ESTRUTURA PARA TRATAMENTO DE EPIDEMIA DE DENGUE.
NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis
irregularidades consistentes na suposta ausência de estrutura do Hospital do município de
Arneiroz/CE para o combate de epidemias como a Dengue. 2. A Secretaria Municipal de Saúde de
Arneiroz informou que o hospital municipal não realiza procedimentos laboratoriais, uma vez que
tais procedimentos são referenciados total e completamente ao Laboratório Central de Saúde
Pública - LACEN, unidade Tauá, oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 3. Por sua vez, o
Ministério da Saúde esclareceu que a realização de exames diagnósticos e controle de qualidade
das sorologias são de responsabilidade dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN). Estes
são vinculados às Secretarias de Saúde Estaduais e recebem os kits diagnósticos da Coordenação
Geral de Laboratórios (CGLAB). 4. Quanto à alegação de ocorrência de epidemia, o Ministério da
Saúde informou "que após o início de uma epidemia, as confirmações passam a ser feitas por
critérios clínico epidemiológico e não por laboratório". Nesse contexto, detalhou, ainda, os recursos
transferidos à Prefeitura Municipal de Arneiroz/CE nos anos de 2014 e 2015, direcionados para o
custeio de ações de controle e prevenção da dengue e assistência ao paciente enfermo. 5. Por fim,
o Procurador oficiante promoveu o arquivamento tendo em vista a constatação da ausência de
inércia dos órgãos responsáveis. 6. Assim, é cabível a homologação do arquivamento quando não
comprovada a ocorrência de irregularidades, tornando-se desnecessária a continuidade do presente
procedimento. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5494/2017

Voto: 6076/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CRATEÚS/TAUÁ-CE

Processo:

1.16.000.004726/2014-18

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
REQUISITOS PARA O CARGO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE BRASÍLIA (UNB).
IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Irregularidade no Edital n° 179/2014 voltado
ao provimento do cargo de professor de Magistério Superior. 2. O Procurador oficiante promoveu
o arquivamento sob o fundamento de que o certame é voltado principalmente para a área de
conhecimento denominada "Desenvolvimento do Produto", considerada uma subárea da
Engenharia de Produção, sendo o foco portanto na área de engenharia e não de Design, sem que
haja irregularidade ou qualquer favorecimento para candidatos engenheiros. 3. Não comprovação
de irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.17.002.000057/2014-40

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. REPASSE DE VERBAS
PÚBLICAS. PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. DESCUMPRIMENTO
DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.452/97. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E
ACATADA. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Suposto descumprimento de disposições
contidas na Lei 9.452/97 referentes à notificação obrigatória das Câmaras Municipais sobre a
liberação de recursos federais. 2. Recomendação expedida e acatada pela referida municipalidade.
3. Irregularidade sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.18.001.000160/2017-13

Voto: 5709/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

Decisão:

178.

65

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

177.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

176.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6114/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
COLATINA-ES

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO
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Relatora:
Ementa:

Decisão:

179.

Processo:
Relatora:
Ementa:

Decisão:

180.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

66

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS (IFG). MEDIDAS PUNITIVAS ADOTADAS
CONTRA SERVIDORES E ESTUDANTES. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
Irregularidade na aplicação de punições contra servidores e estudantes em resposta a eventual
descumprimento de itens do Edital de n° 005/2015 - PROPPG. 2. O Procurador oficiante promoveu
o arquivamento sob o fundamento de que não houve descumprimento de itens do edital, mas apenas
que os orientadores/alunos deixaram de cumprir requisitos imprescindíveis para a avaliação e
certificação, principalmente a submissão dos relatórios finais a plataforma SUGEP, para a avaliação
em substituição ao seminário que não ocorreu, não se comprovando irregularidade. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.19.000.001474/2011-11
Voto: 5768/2017
Origem: PR/MA
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL.
QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Suposta deficiência de pessoal e de estrutura na autarquia
agrária. 2. Arquivamento promovido com base na existência de vários procedimentos
administrativos em curso e feitos judiciais próprios, conforme extratos do Sistema único anexos.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.20.000.000219/2015-55

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE
TRABALHO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO (IFMT). AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PONTO DE SERVIDORES. NÃO
COMPROVAÇÃO. 1. Suposta ausência de registro de ponto de servidores. 2. Oficiado, o IFMT
apresentou vasta documentação que demonstra atividades acadêmicas efetivamente desenvolvidas
pelos servidores ora investigados. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por
vislumbrar que "não constam dos autos documentos que levassem a conclusão de que os referidos
servidores atuassem de forma desidiosa com relação as suas atribuições, pelo contrário, possuem
extensos currículos, o que leva a concluir que, de regra, sempre atuaram de forma engajada suas
vidas acadêmicas". 4. Não comprovação de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

181.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5786/2017

Voto: 5490/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Processo:

1.21.000.001188/2015-12

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MATO
GROSSO DO SUL

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
RECURSO DO REPRESENTANTE. INDEFERIMENTO DE PLANO DA REPRESENTAÇÃO.
REMESSA DA 5ª CCR. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR (PNAE). FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
(FNDE). EVENTUAL NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS
PELO FNDE (NO MÍNIMO 30%) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PREMATURO O INDEFERIMENTO.
NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILIGÊNCIAS. 1. Notícia de fato
autuada noticiando eventual inobservância do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da
educação básica, tendo em vista suposta não aplicação dos recursos recursos financeiros repassados
pelo FNDE para aquisição, no mínimo de 30%, de gêneros alimentícios diretamente d agricultura
familiar e do empreendedor da reforma agrária. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento por entender que "o argumento de que os produtos comprados pelo Município junto
ao CEASA viriam de fora não prospera, pois o Estado também contribui no total de produtos
comercializados", concluindo inexistir lesão aos direitos e interesses cuja proteção cabe ao
Ministério Público. 3. Inconformada com o indeferimento de plano, a representante interpôs
recursos sob as seguintes justificativas: a) "(...) fiquei decepcionada quando tomei ciência do
indeferimento de plano, porque pensava que o Ministério Público Federal iria, ao menos, efetuar
diligências cabíveis, para concluir pela procedência, ou não, da representação"; b) "(...) Se 30% dos
recursos tem que ser destinados para as compras de produtos da agricultura familiar. O citado artigo
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Decisão:

182.

67

14 da Lei 11.947 fala de gênero alimentícios e não que tais produtos tenham que ser somente
hortifrutigranjeiros"; c) "(...) a agricultura familiar deve produzir outros gêneros alimentícios para
ampliar a geração de trabalho e renda, cortar desperdício, agregar valores aos produtos, inclusive,
agroecológicos, pois tais mercadorias deveriam ser incluídas no edital da chamada pública para
alimentação escolar"; d) "(...) os produtos comercializados no CEASA que representam 16,69% da
produção da região de Campo Grande são de agricultores que não são familiares e não estão
organizados para comercializar nos programas institucionais"; e) "(...) a lesão está quando temos
direito de participar com nossos panificados para gerar trabalho e renda aos nossos associados, mas
estamos tendo esse direito privado por não concederem a nós essa oportunidade"; f) "(...) essa
inclusão de variedades de produtos também é solicitada para a alimentação escolar estadual que
hoje já publica os editais regularmente, mas não coloca as variedades já citadas produzidas pela
agricultura familiar, limitando-se apenas aos hortifrutigranjeiros"; g) "(...) o próprio FNDE em
participação aqui no Estado de eventos sobre alimentação escolar acha estranho que uma única
entidade por anos consecutivos ganhe a chamada pública municipal", encaminhando ofícios à
SEMED "solicitando essa alteração nos editais das chamadas públicas que não atrapalharia em nada
o processo, mas possibilitaria a participação de um número maior de agricultores familiares"; 4)
Diante das informações prestadas pela representante, entendo ser prematuro o indeferimento de
plano da representação, sendo necessária a adoção de diligências para melhor esclarecimentos dos
fatos ora apurados. PELO PROVIMENTO DO RECURSO COM RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA DILIGÊNCIAS JUNTO ÀS ENTIDADES COMPETENTES (FNDE,
PREFEITURA MUNICIPAL ETC), SEM EMBARGO DE OUTRAS QUE ENTENDER
CABÍVEIS, RESPEITADA A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo provimento do recurso
com retorno dos autos à origem para diligências junto às entidades competentes (FNDE, Prefeitura
Municipal etc), sem embargo de outras que entender cabíveis, respeitada a independência funcional.
1.21.000.002295/2014-87

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSELHO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS). MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME (MDS). MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS. AUSÊNCIA DE
CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DO CMAS. INEXISTÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO PELO CMAS DOS PROGRAMAS/SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.
IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Suposta ausência de capacitação de membros do CMAS e
eventual inexistência de acompanhamento e fiscalização pelo CMAS dos programas/serviços
assistenciais, provenientes do MDS. 2. Oficiada, a referida municipalidade providenciou a
contratação de profissional habilitado para capacitar os Conselheiros do CMAS, bem como
implementou ações para o acompanhamento dos mencionados programas/serviços assistenciais por
parte do CMAS. 3. Assim, infere-se que as irregularidades em questão restaram sanadas. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5701/2017

1.21.002.000295/2016-94

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO.
EXONERAÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Cessão indevida de funcionária pública
municipal ao serviço de inspeção federal para realizar função que, em tese, seria privativa do cargo
de Fiscal Federal Agropecuário. 2. Consta dos autos informação da concessão de liminar no bojo
da ACP n. 0014166-95.2016.4.01.3400 no sentido de que o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento suspenda a celebração de novos acordos de cooperação técnica com os municípios,
voltados para a cessão, por parte das prefeituras, de servidor para exercer as funções de fiscal federal
agropecuário. 3. Oficiado, o referido Ministério esclareceu que a mencionada funcionária
investigada foi efetivamente exonerada, restando sanada a irregularidade. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.22.000.000770/2015-24

Relatora:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho

Voto: 5195/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MATO
GROSSO DO SUL

Processo:

Decisão:

184.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

183.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5870/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

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.
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Ementa:

Decisão:

185.
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES). FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
(FNDE). RECUSA AO REAJUSTE DE MENSALIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Supostas irregularidades praticada pelo FNDE
consistentes na recusa em arcar com a totalidade dos valores devidos quando do reajuste das
mensalidades por parte das Instituições de Ensino. 2. A autarquia federal esclareceu que as receitas
do FIES estão sujeitas a dotação orçamentária, estabelecida por lei orçamentária anual, pois, caso
haja aumento da mensalidade, deverá ser observado o percentual limite fixado pelo FNDE, o que é
legítimo e consentâneo com a gestão democrática dos recursos públicos, que financiam também
outras áreas. 3. Ademais, adota também medidas para supervisionar e controlar a majoração das
mensalidades feitas de forma abusiva pelas instituições de Ensino, como a criação do Grupo de
Trabalho, que analisa as justificativas pelos aumentos superiores ao percentual fixado. 4. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento da inexistência de irregularidade
concreta, tendo em vista que o FNDE adota medidas visando à regularização da situação
apresentada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.22.000.001454/2015-70

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
EDITAL N. 01/2015. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO NO EDITAL DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS
SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1.
Suposta ausência de previsão de isenção de taxa de inscrição para candidatos sem condições
financeiras. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por vislumbrar que o referido
edital prevê critério objetivo para a isenção da taxa de inscrição para os candidatos
comprovadamente hipossuficientes. 3. Não comprovação de irregularidades. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5706/2017

1.22.000.002756/2016-46

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA (CRO).
INSCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. 1. Alegada ilegalidade na conduta do CRO do Estado de Minas Gerais que exige
dos odontologistas recém-formados a comprovação de pagamento da contribuição sindical para o
sindicato da categoria como condição para inscrição no referido Conselho de Classe. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento por considerar legal a mencionada exigência. 3.
Contudo, a cobrança e a fiscalização da quitação do Contribuição Sindical não se inserem na
atribuição dos Conselhos de Fiscalização Profissional. 4. Tal atribuição incumbe ao Sindicato da
categoria. 5. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da apelação cível n. 501604171.2011.404.7000/PR, firmou o entendimento, com base nos artigos 582 e 585 da CLT, que "cabe
ao empregador o recolhimento em folha da contribuição devida pelo empregado e que pode o
profissional liberal optar pelo pagamento direto ao sindicato da respectiva profissão, desde que
exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados". 6. Registrou ainda
o referido acórdão que "atribuir ao Conselho o dever de exigir comprovante de quitação demonstra
a tentativa do Sindicato de eximir-se de tarefa que lhe é própria", concluindo que "cabe ao Sindicato
zelar por suas contas e buscar, mediante ação executiva própria de competência da Justiça do
Trabalho (art. 114, CF/88), a satisfação de seu crédito. Ao Conselho compete, conforme previsão
legal, disciplinar a profissão e zelar por seu exercício competente e correto". 7. Contudo, tem em
vista a extinção da exigência obrigatória do desconto da contribuição sindical dos trabalhadores,
bem como o recolhimento compulsório das empresas para entidades laborais (Lei 13.467/2017 c/c
arts. 578 e 579 da CLT), o objeto do procedimento está prejudicado. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.22.002.000128/2015-25

Relatora:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho

Voto: 5238/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

Decisão:

187.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

186.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5193/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERABA-MG

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

Decisão:

188.

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil.PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 4475/2017

Voto: 5289/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERABA-MG

Processo:

1.22.003.000005/2013-12

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
TRANSPORTE DE CARGAS. EXCESSO DE PESO. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E
ACATADA. AUTUAÇÃO OCORRIDA EM 2011 CONVERTIDA EM ADVERTÊNCIA NOS
TERMOS DA LEI Nº 13.103/2015. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Após diligências junto
aos órgãos fiscalizadores, constatou-se a ocorrência de infrações por excesso de peso em âmbito
nacional, considerando as placas registradas no estado do Rio Grande do Sul, sede da referida
empresa. 2. Consta dos autos informação sobre a expedição da Recomendação n. 80/2015/MPF
para que a empresa se abstivesse de praticar o transporte de carga por rodovias federais acima do
limite legal de peso estipulado pela legislação pertinente, comprometendo-se plenamente o sócioadministrador aos termos recomendados pelo MPF. 3. Consta ainda que os órgãos fiscalizatórios
federais afirmaram que nenhuma reiteração de infração por excesso de peso em rodovia federal
havia sido apurada em nome da empresa em questão. 4. O DNIT destacou que a autuação ocorrida
em agosto de 2011 fora convertida em advertência nos termos da Lei n. 13.103/2015 e do Decreto
n. 8.433/2015. 5. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento diante da "significância
moderada do número de infrações apuradas no curso dos últimos 5 (cinco) anos, considerando-se a
magnitude da frota registrada no estado sede, bem assim a não identificação de reiterada conduta
ilegal". 6. Constatada a ausência de recorrência da conduta após recomendação, não se justifica a
atuação do Ministério Público Federal na perspectiva da responsabilização civil. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.22.003.000200/2014-23

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil.PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.22.003.000256/2014-88

Voto: 4474/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Processo:

Decisão:

191.
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1.22.002.000135/2014-46

Decisão:

190.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

189.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5919/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERABA-MG

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERABA-MG

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.
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Relatora:
Ementa:

Decisão:

192.

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RECURSOS MINERAIS.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM). COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (CODEMIG). DUPLICIDADE DE
PATRIMÔNIO. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Irregularidade consistente na
existência de dois processos juntos à autarquia federal em nome da CODEMIG para uma mesma
área de exploração. 2. Oficiado, o DNPM asseverou: "Diante de todo o exposto, não há qualquer
irregularidade na existência e vigência dos processos 3.510/1946, 35.101/1946 e 35.102/1946 - pois
estão atrelados a um único título minerário, com área total de 841,92ha. Não se depreende, ainda,
qualquer indício de fraude patrimonial frente à existência dos processos auxiliares". 3. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento por não vislumbrar a comprovação de quaisquer
irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO.
RODOVIA FEDERAL. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por transporte de carga
com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas administrativas previstas no art.
231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência de recorrência da conduta, não
se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva da responsabilização civil. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 4470/2017

Voto: 4469/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERLANDIA-MG

Processo:

1.22.006.000119/2013-32

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil.PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5575/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
S.J.DO
R.PRETO/CATAND

Processo:

1.22.011.000157/2014-05

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. TAC FIRMADO. 1. Inquérito Civil instaurado para
apurar irregularidade no transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que houve a celebração de
TAC entre o MPF e empresa representada e de que foi instaurado procedimento de
acompanhamento. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

195.
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1.22.003.000799/2015-86

Decisão:

194.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

193.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6039/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE SETE
LAGOAS-MG

Processo:

1.23.000.000571/2015-89

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. DIPLOMAS/CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO CURSO. UNIVERSIDADE ANHANGUERA/UNIDERP/BELÉM.
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Demora na expedição de
diplomas aos estudantes graduados pela instituição. 2. O Procurador Oficiante promoveu o

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.
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Decisão:

196.

arquivamento sob o fundamento da efetiva entrega do Diploma pela faculdade. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. EXAME NACIONAL DE ENSINO
MÉDIO/ENEM. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA). EVENTUAL
IRREGULARIDADE NO PROCESSO SELETIVO 2015. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Suposta
irregularidade na inscrição para o PS 2015 da UFPA para o curso de ciências contábeis vespertino.
2. Oficiada, a UFPA comprovou a "informação de que os candidatos deveriam fazer a opção pelo
bônus de 10%, no ato de sua inscrição, o que não foi feito pela candidata, bem como que a opção
para concorrer sem o bônus de 10 % também esteve constante em seu boleto de pagamento". 3. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento por vislumbrar que a "UFPA não cometeu nenhuma
irregularidade, agindo de acordo com os ditames da lei, do edital e da transparência". PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5757/2017

Voto: 6141/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Processo:

1.23.000.001327/2014-52

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARÁ (UFPA). IRREGULARIDADES NO JULGAMENTO DOS RECURSOS. CONCURSO
ANULADO. PERDA DO OBJETO. 1. Irregularidades no julgamento de recursos para o concurso
público de professor efetivo da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Escola de
Música da UFPA. 2. Concurso anulado razão pela qual o objetivo do presente procedimento foi
atingido. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5463/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Processo:

1.23.000.002249/2014-11

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ATIVIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ
(CREA/PA). 1. Procedimento preparatório instaurado em virtude de representação formulada pelo
CREA/PA, solicitando o cumprimento do art. 59, § 2º, da Lei nº 5.194/66 pelos municípios de
Bagre, Breves, Muaná, Ponta de Pedras, Oeiras e São Sebastião da Boa Vista, cuja disposição é:
"As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que tenham atividade na
engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos trabalhos de profissionais dessas
categorias, são obrigadas, sem quaisquer ônus, a fornecer aos Conselhos Regionais todos os
elementos necessários à verificação e fiscalização da presente lei". 2. Arquivamento promovido ao
fundamento de que não é atribuição do MPF exigir o cumprimento da Lei nº 5.194/66, pois o
próprio diploma estatui serem atribuições dos Conselhos Regionais "cumprir e fazer cumprir a
presente lei, as resoluções baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que para isso
julguem necessários" (art. 34, k); de modo que cabe ao CREA/PA procurar as medidas judiciais e
extrajudiciais cabíveis para exigir o cumprimento da lei, não podendo o Ministério Público se
substituir na atividade-fim da autarquia. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

199.

71

1.23.000.000572/2015-23

Decisão:

198.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

197.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5715/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Processo:

1.23.001.000009/2014-64

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA).
EVENTUAL IRREGULARIDADE EM NORMA REGULAMENTADORA. PROGRAMA
NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Suposta
irregularidade em norma que regulamenta a concessão de subsídios por parte do INCRA, no âmbito
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200.
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do PNHR, consistente na liberação de recursos apenas para a modalidade 'reforma', sem possibilitar
para a modalidade 'construção'. 2. Consta dos autos que a regulamentação e a gestão do PNHR
encontram-se compreendidas nas atribuições dos Ministérios da Fazenda e das Cidades, no âmbito
de suas respectivas competências administrativas, nos termos do disposto no art. 17 da Lei n.
11.977/2009. 3. Nos termos da Portaria Interministerial MC/MP/MDA n. 78/2003 (art.1º, § 3º), "os
beneficiários do PNRA que já obtiveram Crédito Instalação nas modalidades Aquisição de
materiais de Construção ou Recuperação de materiais de Construção somente poderão participar
do PNHR na modalidade Reforma". 4. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por
vislumbrar que "as casas do PA São Geraldo foram objeto do projeto de concessão de crédito n.
54600.001470/2006-54, construídas pelo INCRA e, portanto, enquadradas na exceção acima, cuja
norma não extrapola o poder regulamentar conferido pela lei de regência e nem se afigura
discriminatória ou desproporcional". 5. Aduziu ainda que, "diante dos recursos disponíveis e do
programa de governo respectivo, em conceder a subvenção apenas na modalidade reforma aos que
anteriormente foram beneficiados com programas habitacionais de construção, encontra-se
compreendida em sua competência discricionária e em seu poder regulamentar, encontrando
fundamento de validade na Lei n. 11.977/2009". 6. Não comprovação de irregularidades. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.24.000.000808/2017-56

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
Dificuldades na obtenção de extratos no INSS, que conteriam informações exigidas pela Receita
Federal do Brasil - RFB para fins de declaração de imposto de renda da Pessoa Física - IRPF. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a dificuldade na obtenção
de extrato se deu em razão da adoção de procedimento diverso do que deveria ser seguido, não se
comprovando irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6112/2017

Voto: 5765/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Processo:

1.24.000.002754/2014-11

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
MINISTÉRIO DA FAZENDA. NOMEAÇÃO. POSSE. REGULARIDADE. 1. Suposta utilização
indevida de vagas do órgão para remoção interna de servidores. 2. O referido Ministério esclareceu
que os representantes tomaram posse e entraram em exercício no cargo efetivo de Assistente
Técnico Administrativo, tendo, inclusive, juntado cópia dos termos de posse, não se comprovando
irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

202.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

201.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.24.001.000035/2016-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
(FNDE-MEC). MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO/PB. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
REGULARIZAÇÃO. 1. Ausência de serviço de transporte escolar em razão da quebra de ônibus
escolar que atende aos estudantes da Região do Sítio Alecrim. 2. O Procurador Oficiante promoveu
o arquivamento sob o fundamento de que o caso objeto do presente procedimento encontra-se
solucionado, uma vez que o gestor do Município de Umbuzeiro/PB comprovou o conserto do
ônibus e providenciou a inclusão da rota que atende os alunos residentes na região do Sítio do
Alecrim. 3. Comprovação da regularização do serviço de transporte escolar municipal. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5442/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAMPINA GRANDE-PB
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203.

Voto: 5979/2017
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1.25.000.003395/2014-81

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. REGISTRO NACIONAL DE DOADORES DE
MEDULA ÓSSEA (REDOME). LIMITAÇÃO INDEVIDA À QUANTIDADE DE PESSOAS
QUE DESEJAM SE CADASTRAR VOLUNTARIAMENTE COMO DOADORES.
IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Irregularidade na Portaria n. 844, de 02 de
maio de 2012, do Ministério da Saúde, que restringe o número de doadores de medula óssea. 2. O
Procurador Oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que Sistema Nacional de
Transplantes do Ministério da Saúde vem otimizando a organização do Registro Brasileiro de
Doadores Voluntários de medula óssea da melhor forma possível. 3. Aduziu ainda que não cabe ao
poder judiciário interferir na discricionariedade dos atos de gestão dos agentes da Administração
Pública especializada, eis que inexistem indícios de ineficiência ou desvio de interesse. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5795/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

Processo:

1.25.002.000217/2014-89

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). NÚCLEO DE CASCAVEL NA
ASSISTÊNCIA DE INDIVÍDUOS HIPOSSUFICIENTES PRESOS POR OCASIÃO DA
LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. COMPARECIMENTO PESSOAL
DO DEFENSOR. ANÁLISE DO ÂMBITO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL QUE LHE É
CONFERIDA PELA LEI. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Acompanhamento
de eventuais medidas em relação à atuação da DPU quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante. 2. A Defensoria esclareceu que o comparecimento pessoal de defensor a uma Delegacia
da Polícia Federal para instruir o assistido depende da análise do caso concreto com base na
independência funcional que lhe confere a lei. 3. Em consulta junto à 2ª CCR feita pelo Procurador
oficiante, aquela esclareceu que "a ausência de defensor público no momento do interrogatório
policial de preso em flagrante não gera qualquer nulidade nem prejudica a persecução penal
promovida pelo MP, haja vista ser um procedimento pré processual de caráter inquisitorial, não
havendo necessidade desta 2ª CCR adentrar nesse mérito. Além disso, não há na lei qualquer
obrigatoriedade nesse sentido, sendo que as hipóteses de comparecimento obrigatório do Defensor
Público encontram-se previstos expressamente na lei". 4. Não comprovação de irregularidades.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

205.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

204.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.25.003.009434/2014-24

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS
DO SUS. CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. DIVULGAÇÃO DA
ESCALA DE MÉDICOS E ODONTÓLOGOS E REGISTRO DE FREQUÊNCIA.
IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E
INTEGRALMENTE ACATADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado a partir de ofício
circular oriundo da 5° CCR, encaminhando minutas de recomendações aos Estados e Municípios
brasileiros, a fim de garantir: certidão de não atendimento no serviço de saúde a todos os usuários
do SUS, divulgação da escala de médicos e odontólogos e respectivo registro de frequência,
implantação do ponto eletrônico. 2. Expedição de recomendação ministerial ao município de Entre
Rios do Oeste/PR com essa finalidade. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento tendo
em vista que, após vistoria in loco, constatou-se que a referida municipalidade adotou todas
medidas necessárias para o integral cumprimento da recomendação expedida. 4. Diante do
acatamento da Recomendação e das providências tomadas pela referida Prefeitura Municipal, a
atuação ministerial restou exaurida, tornando-se desnecessária a continuidade do presente
procedimento. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5367/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUACU-PR
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Voto: 5537/2017
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1.25.015.000018/2009-64

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE RADIOFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. EVENTUAIS FALHAS NA FISCALIZAÇÃO
QUANTO AO REGULAR FUNCIONAMENTO DE RÁDIO COMUNITÁRIA.
IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Eventual irregularidade consistente na vinculação de
propaganda de cunho político partidário durante a programação diária de rádio comunicação Vale
do Iguaçu - serviço de radiodifusão comunitária explorado pela Associação de Desenvolvimento
Cultural e Artístico da Comunidade de São João do Triunfo. Portaria n°003/2010. 2. Oficiado, o
Ministério das Comunicações esclareceu que foi instaurado processo de apuração da infração nº
53000.043870/2010, em desfavor da aludida entidade, que resultou na aplicação de sanções
administrativas de multa, quanto à transmissão de publicidade, e de advertência em relação às outras
duas irregularidades apuradas. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por vislumbrar
que o referido Ministério aplicou, administrativamente ao executante de serviço de radiodifusão
comunitária no município de São João do Triunfo - PR, as penalidades de advertência e multa
devidas. 4. Irregularidade sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5549/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE UNIÃO
DA VITÓRIA

Processo:

1.26.000.003231/2014-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNICAÇÃO SOCIAL. OUTORGA DE SERVIÇO
DE RETRANSMISSÃO DE TV. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO DE OUTORGAS DE RETRANSMISSORAS.
NÃO COMPROVAÇÃO. REGULAR ATUAÇÃO MINISTERIAL. 1. Eventuais irregularidades
na atualização de outorgas de retransmissoras de TV secundárias, que atuam sem autorização, com
pendências na documentação ou para cadastrar aquelas interessadas em prestar serviços de
retransmissão, em virtude do acampamento de pessoas nas calçadas próximas à sede da Anatel em
Recife, com o propósito de pegar as primeiras senhas de atendimento para repassá-las a
determinadas empresas. 2. Oficiada, a ANATEL prestou esclarecimentos no sentido de que a
outorga do Serviço de Retransmissão de Televisão é de competência exclusiva do Ministério das
Comunicações, que publicou o edital nº 35 de 02/09/14, convocando as pessoas jurídicas
interessadas em executar o Serviço de Retransmissão de Televisão. 3. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, "em reunião realizada em 06/11/2014, foi
esclarecido que o critério de escolha - ordem de chegada - é porque havia várias concorrentes, sem
que o Estado tivesse definido um critério para dizer quem era a melhor - mais apta - a prestar o
serviço". 4. Consta ainda dos autos Nota de Informação do Ministério das Comunicações no sentido
de que houve publicação de ato para disciplinar o procedimento de autorização do serviço de
retransmissão de caráter secundário, utilizando a tecnologia digital, durante o período de transição
de tecnologia, pela Portaria nº 6.738, de 21 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial da
União do dia 23 de dezembro de 2015. 5. Posteriormente, o referido Ministério encaminhou Ofício
ao Estado de Pernambuco, contendo a referida Nota Informativa, juntamente com os anexos das
portarias relativas a respeito do tema, para observância. 6. Portanto, infere-se a regular atuação
fiscalizatória do Ministério das Comunicações concernente à outorga do Serviço de Retransmissão
de Televisão. 7. Assim, é cabível a homologação do arquivamento ante a não comprovação de
irregularidade, tornando-se desnecessária a continuidade do presente procedimento. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

208.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

207.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5787/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Processo:

1.26.000.003938/2014-23

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . EDUCAÇÃO. PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). PREFEITURA DE
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIO
CONTRATADOS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Suposta ausência indevida de pagamento
aos funcionários contratados pelo Programa Mais Educação, decorrente do atraso no repasse de
verbas à municipalidade por parte do FNDE. 2. A autarquia federal esclareceu que o atraso deu-se
por conta da indisponibilidade de limites orçamentários, contudo, comprovou a liberação do
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Decisão:

209.

recursos financeiros. 3. A Prefeitura municipal informou que as pendências de pagamento aos
monitores voluntários do programa haviam sido sanadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL.
ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA/ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
UNIVERSIDADE DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASP). CONDIÇÕES DE
SEGURANÇA. ADEQUADAS. SATISFAÇÃO DO OBJETO. 1. Apuração das condições de
segurança fornecidas pela UNIVASF em seus campi. 2. Oficiado, o Comando do 5º BPM informou
que já vem realizando o patrulhamento ostensivo e a preservação da ordem pública nos arredores
do campus, inclusive, reforçando o policiamento nas paradas de ônibus localizadas nas
proximidades da Universidade federal, visando a coibir ao máximo o número de assaltos e
promover a integridade física dos que se utilizam de tal meio de transporte. 3. A universidade
apresentou documentação sobre a prestação de serviços de segurança armada patrimonial que
comprova a sua regular atuação, demonstrando que as condições de segurança se encontram
adequadas. 4. Satisfação do objeto. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5764/2017

Voto: 5736/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
PETROLINA/JUAZEIRO

Processo:

1.26.004.000011/2013-11

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
SERVIÇO
PÚBLICO.
CRIAÇÃO/EXTINÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS OU CARGOS PÚBLICOS.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). PLANO DE SEGURANÇA. EVENTUAL REDUÇÃO
DO NÚMERO DE SEGURANÇAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. 1.
Acompanhamento da atualização do Plano de Segurança referente às agências da Caixa Econômica
Federal sob atribuição da PRM/SGO, com vistas à redução do número de seguranças em suas
agências, tendo em vista a implantação da Central de Monitoramento 24 horas e outros itens de
segurança. 2. A redução pretendida pela CEF no número de vigilantes das suas agências somente
ocorrerá quando houver a devida autorização da Polícia Federal, após análise dos Planos de
Segurança, em consonância com a Portaria 3233/2012-DPF. 3. Consta dos autos informação no
sentido de que a Polícia Federal ainda não concedeu a referida autorização. 4. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento tendo em vista informação da CEF de que não houve e nem
haverá redução no número de segurança das agências antes de autorização do DPF, não se
comprovando qualquer irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6029/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
SALGUEIRO/OURICURI

Processo:

1.27.000.000774/2014-45

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO.
PREFEITURA DE BARRO DURO/PI. TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Irregularidade na transparência das
informações no SUS concernente ao fornecimento de certidões para o usuário não atendido pelo
SUS e ao controle de horário de trabalho de profissionais de saúde. 2 Expedida recomendação à
municipalidade para implementar as medidas necessárias para a regularização. 3. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o município atendeu prontamente as
recomendações. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

212.
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1.26.001.000234/2013-16

Decisão:

211.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

210.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6105/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.27.000.001088/2014-91

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE.
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES/PI. TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA. INSTAURAÇÃO DE
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Decisão:

213.

PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de ofício
circular oriundo da 5ª CCR, que encaminhou minuta de recomendação elaborada pelo Grupo de
Trabalho da 5ª CCR, acerca da atuação que envolve a transparência no SUS, para a regularização
da alimentação do Banco de Preços em Saúde (BPS). 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que foi instaurado procedimento de acompanhamento visando
verificar o cumprimento integral da recomendação expedida pelo Ministério Público Federal 3.
Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA LUZ PARA
TODOS. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PIAUÍ/PI. EVENTUAL IRREGULARIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. 1. Suposta irregularidade consistente no não cadastramento de certa
propriedade no referido programa social. 2. Oficiado, o Coordenador do programa comprovou a
instalação de energia elétrica no Município de São Luís do Piauí/PI, incluindo a referida unidade
consumidora, acrescentando que a universalização do fornecimento de energia elétrica no
município de São Luís do Piauí tem previsão para ser alcançada até dezembro de 2018. 3. Não
comprovação de irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5762/2017

Voto: 5928/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE PICOS-PI

Processo:

1.27.002.000263/2016-75

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL. PISO SALARIAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. 1. Inquérito Civil
instaurado para verificar atrasos de salários de 21 (vinte e um) agentes comunitários de saúde no
município de Isaías Coelho/PI, apesar de ter havido repasse de valores pela União para esse fim. 2.
Declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual não homologado por esta 1ª CCR, conforme
Voto 534/2017/EWC, 286ª Sessão Ordinária, tendo em vista que há destinação específica dos
recursos federais repassados ao município, evidenciando, assim, interesse da União no correto
emprego da verba em questão. 3. Após diligências, verificou-se o pagamento do salário pendente
do mês de setembro de 2016 em 28/10/2016. 4. Promovido arquivamento pelo fato de a situação
ter sido regularizada e não repetida. 5. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios
fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.28.000.002263/2014-21

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NÃO CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ/RN. CONVÊNIO. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
Irregularidade consistente na não concessão de empréstimos consignados a ocupantes de cargo em
comissão na municipalidade. 2. Oficiada, a CEF esclareceu que "o problema operacional que
ensejou a suspensão do convênio firmado com a Câmara Municipal de Santa Cruz/RN já fora
solucionado, de modo que o sobredito convênio encontra-se ativo", não se comprovando
irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:
Relatora:
Ementa:

Voto: 5767/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
FLORIANO-PI

Processo:

Decisão:

216.
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1.27.001.000036/2012-26

Decisão:

215.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

214.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

1.29.000.000738/2015-98
Voto: 6071/2017
Origem: PR/RS
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR. PROMOÇÃO. COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR. CRITÉRIOS DE
PROMOÇÃO DOS MILITARES DE CARREIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE
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Decisão:

217.
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IRREGULARIDADE. 1. Irregularidade quanto aos critérios de promoção dos militares de carreira,
bem como negativa do Comando da 3ª Região Militar em prestar informações acerca da questão
contrariando, em tese, a lei n. 12.527/2011. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento
sob o fundamento de que os fatos relatados não configuram ilegalidade nos critérios de promoção
a Terceiro - Sargento estabelecidos pela lei 12.872/13, não havendo contradição à lei 6.880/80,
tendo em vista que uma estabelece o critério de antiguidade para que o militar possa ser promovido
e a outra determina o intervalo de tempo que deverá ser observado a fim de que os cabos possam
concorrer a promoção. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.29.000.001325/2015-21

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INGRESSO E
CONCURSO. COMANDO DO EXÉRCITO (CE). POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO
ALEGRE (PMPA). CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES CIVIS. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. REGULARIDADE. 1. Irregularidades consistentes na contratação de trabalhadores
civis sem o devido processo seletivo pela PMPA pertencente ao CE. 2. O Diretor da PMPA
esclareceu que "a forma de ingresso no quadro de Pessoal da Policlínica Militar de Porto Alegre se
dá por concurso público" e que "não há contratação, para o quadro de pessoal da Policlínica Militar
de Porto Alegre, sem concurso público". 3. Em relação à psicóloga citada na representação, a PMPA
asseverou que ela não possuía vínculo e que sua relação decorria de Contrato com a Organização
Civil de Saúde (OCS), oriundo do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 08/2010, para
credenciamento de profissionais de saúde. 4. Conforme documentação juntada, a inexigibilidade
de licitação deu-se em razão da inviabilidade de competição nos termos do artigo 25 da Lei n.
8.666/93, tendo em vista apenas o credenciamento de profissionais de saúde, não havendo se falar
em competição, já que todos os interessados ficam credenciados junto à Administração para prestar
determinado serviço. 5. O Procurador oficiante asseverou que "a contratação por meio de
credenciamento dos profissionais de saúde que prestam serviço à Policlínica Militar de Porto
Alegre, a partir da inexigibilidade de licitação insculpida no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93,
conforme já referido, não exclui, por si só, outros interessados em contratar com a Administração".
6. Não comprovação de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5793/2017

Voto: 5362/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Processo:

1.29.000.002469/2015-02

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CERTIDÃO
DE NÃO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. FORNECIMENTO. RECOMENDAÇÃO
EXPEDIDA E INTEGRALMENTE ACATADA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar eventual
irregularidade consistente no não fornecimento de certidão ou documento equivalente ao usuário
não atendido pelo SUS no município de Minas do Leão. 2. Recomendação expedida para o efetivo
fornecimento de certidão em razão de eventual não atendimento no serviço de saúde solicitado, que
restou integralmente acatada. 3. Diante do acatamento da Recomendação e das providências
tomadas pela referida Prefeitura Municipal, a atuação ministerial resta exaurida, tornando-se
desnecessária a continuidade do presente procedimento. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

219.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

218.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5480/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Processo:

1.29.002.000199/2011-43

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE CAXIAS
DO SUL-RS

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
FISCALIZAÇÃO. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA RODOVIA. ESTADO REGULAR DE
CONSERVAÇÃO.
INSTAURAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
PRÓPRIO
PARA
ACOMPANHAMENTO DO ESTUDO DE VIABILIDADE. 1. Inquérito civil instaurado para
apurar eventuais irregularidades concernentes às condições de segurança da rodovia federal BR116, no trecho urbano de Caxias do Sul/RS. 2. O DNIT esclareceu que "os problemas indicados no
trecho são referentes à manutenção corriqueira da rodovia e de seus respectivos dispositivos de
drenagem e obra de arte existentes", consignando que, "à data do início dos serviços do contrato de
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Decisão:

220.

Processo:
Relatora:
Ementa:

Decisão:

221.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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restauração e manutenção (CREMA 1ª etapa), a BR encontrava-se em condições regulares". 3.
Após reunião com os representantes do DNIT, constatou-se que os estudos acerca da segurança da
via estão sendo efetuados, que são objeto do Contrato PP-940/2014-00, no qual foi contratada
determinada empresa. 4. Diante das referidas informações, foi instaurado o Inquérito civil nº
1.29.002.000331/2015-41, cujo objeto é acompanhar o andamento do referido Contrato, firmado
entre o DNIT e o Consórcio Prosul/APPE, para a execução de estudos de viabilidade
especificamente no trecho da BR-116/RS ora em apuração. 5. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento tendo em vista informação de que o "próprio DNIT entendeu que a rodovia se
encontrava em estado regular de conservação", bem como por vislumbrar que incumbe ao MPF, a
partir de agora, tão somente zelar pela eficiência e eficácia do DNIT na administração da rodovia
BR-116 - o que se fará por meio do IC especialmente instaurado para isso". 6. Acolhimento da
promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.29.008.000189/2014-09
Voto: 5747/2017
Origem: PRM-S.MARIA
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
REMESSA
DA
PFDC.
CONCURSO
PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO. UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM). CRITÉRIOS DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO. LEGALIDADE. 1. Nomeação de candidatos aprovados para localidade diversa para
qual inscritos. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por vislumbrar que o
procedimento adotado pela UFSM quanto ao preenchimento de vagas em localidade diversa não
desrespeitou a legalidade, porque, em concursos anteriores a 2013, não havia previsão expressa nos
editais publicados, sendo de praxe da administração nomear candidatos pela proximidade
geográfica. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.30.001.004041/2013-01

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS ENVOLVIDOS. 1. Suposta
irregularidade consistente na falta de iluminação pública na Rodovia Rio-Santos (BR 101), em
trecho entre o distrito de Itacuruçá, município de Mangaratiba/RJ, e o bairro de Campo de Grande,
município do Rio de Janeiro/RJ. 2. Conforme informação dos órgãos competentes, "o DNIT não é
responsável pela iluminação pública de estradas, sendo de competência dos municípios, com
autorização do DNIT e seguindo regras definidas pela ABNT, mencionando ainda projeto de
iluminação com utilização de energia solar, que ainda estaria em estágio embrionário". 3. Por sua
vez, a Prefeitura do Rio de Janeiro "esclareceu que já existe projeto para implantação de iluminação
pública no trecho em questão, estando a aguardar recursos para execução orçamentária". 4. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de não comprovação de omissão
dos órgãos competentes, bem como em razão de tratar-se de matéria sujeita ao mérito
administrativo. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

222.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5627/2017

Processo:

1.30.001.006638/2013-82

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. PERCEPÇÃO.
IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Suposta irregularidade no processo para
percepção de Gratificação de Qualificação na ANS. 2. Os critérios de avaliação e classificação
foram definidos pela Lei nº 10.871/2004 e pelo Decreto nº 7.922/2013, sendo objetivamente
consideradas as atividades ensejadoras de pontuação, sem margem para preferências ou violação à
isonomia. 3. Arquivamento promovido com base na inexistência de lesão ao patrimônio público.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5776/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO
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Voto: 5735/2017
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1.30.008.000324/2014-97

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). MUNICIPALIDADE. PROCESSO
SELETIVO DE BENEFICIÁRIOS. TRANSPARÊNCIA. PUBLICIDADE. REGULARIDADE. 1.
Apuração da regularidade dos processos seletivos dos beneficiários do PMCMV, especialmente no
que se refere à transparência e publicidade. 2. Após análise de documentação juntada pelos
Municípios, o Procurador oficiante promoveu o arquivamento por não vislumbrar a comprovação
de "indícios de irregularidades nos processos seletivos de beneficiários do PMCMV, destacandose que restou demonstrado que o perfil dos selecionados encontra-se de acordo com aquele
estabelecido para o referido programa". PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5912/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
RESENDE-RJ

Processo:

1.30.020.000431/2013-76

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. AUTOPISTA
FLUMINENSE S/A. MUNICÍPIO DE TANGUÁ/RJ. FECHAMENTO DE ACESSO À
MUNICIPALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Irregularidade referente ao fechamento do
acesso à cidade de Tanguá/RJ. 2. Oficiada, a Autopista Fluminense S/A afirmou que o acesso à
cidade de Tanguá do Km 272 da BR-101 nunca se encontrou obstruído, mesmo antes da paralisação
das obras da balança de pesagem, além de se tratar de um acesso secundário, sendo que o principal
seria cerca de 1 Km adiante. 3. Os técnicos especializados da procuradoria, após realização de
diligências, declararam, com a apresentação de fotos da localidade, que o acesso do Km 272 na
BR-101, próximo à obra paralisada de balança de pesagem, não encontrava-se obstruído e que não
havia indícios de obstrução anterior. Além disto, identificou-se que o acesso principal ao Município
de Tanguá encontra-se cerca de 2 Km após o acesso em questão, supostamente obstruído. 4. Não
comprovação de obstrução no acesso à municipalidade em questão. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

225.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

224.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5922/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Processo:

1.32.000.000419/2013-25

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
AMAZONAS

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO.
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO AMAZONAS E DE
RORAIMA (CRECI DA 18ª REGIÃO). IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SOB REGIME CELETISTA. LACUNA LEGISLATIVA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). QUESTÃO JUDICIALIZADA. ENUNCIADO Nº 6
DESTA 1ª CCR. 1. Supostas irregularidades na contratação de pessoa no concurso público
conduzido pelo CRECI da 18ª Região, Edital nº 01/2008, ao indicar o regime da CLT aos aprovados
em seu concurso. 2. Após diligências, o Conselho alegou que a matéria ainda não se mostrou
pacificada, e que há ausência de lei específica que defina os planos de cargos e salários para a
categoria, além disso há ausência de previsão orçamentária para arcar com as despesas decorrentes
daquele ato. 3. Arquivamento promovido em virtude da existência de lacuna legislativa, cuja
responsabilização não pode ser atribuída à autarquia. 4. O assunto abarca não somente a necessidade
de se realizar concurso público para contratação de pessoal nos Conselhos Profissionais, mas
também a necessidade de se definir qual o regime jurídico a ser adotado, uma vez que a matéria
ainda se encontra em discussão e não há outra providência a ser exigida até que haja o
pronunciamento do STF. Há precedente nesta 1ª CCR, a exemplo do Voto 2045/2017, Processo
1.13.000.000409/2014-26, Ata 292ª Sessão Ordinária, em 08/08/2017, que contém análise
detalhada da questão. 5. Assim, não se pode exigir, neste momento, que os conselhos de fiscalização
profissional adotem o regime estatutário, porque a edição de leis criando os cargos e estabelecendo
as remunerações é o pressuposto necessário para tal exigência, providência que não depende de
uma atuação, pura e simples, de tais autarquias ou do Ministério Público, por meio de outros
instrumentos de atuação, sejam judiciais (como a ação civil pública) ou extrajudiciais (como o
termo de ajustamento de conduta, a recomendação, etc). 6. Diante desse quadro de atuação
institucional e da complexidade que envolve a matéria, não há outra providência a ser adotada,
neste momento, a não ser aguardar o pronunciamento do STF nos autos da ADC nº 36/DF, da ADPF
nº 367/DF e da ADI 5.367/DF, do qual, certamente, virá uma solução definitiva para a questão. 7.
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226.

80

Questão judicializada, aplicação do Enunciado nº 6 desta 1ª CCR. PELA HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.33.000.001341/2016-71

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PÓSGRADUAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). NÃO
PUBLICAÇÃO DA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS APROVADOS.
IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar falta de transparência
no processo seletivo do Programa de Pós Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), consistente na não divulgação da pontuação e da classificação dos candidatos. 2. A 1 CCR
retornou os autos à origem para que fosse diligenciado se as informações quanto às notas e
classificações dos candidatos estão realmente disponíveis na internet. 3. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento de que houve a publicação da pontuação e da
classificação dos candidatos aprovados na página do PPGMGA. 4. É cabível a homologação do
arquivamento quando houver nos autos a comprovação de que as disposições do compromisso de
ajustamento de conduta foram integralmente cumpridas ou foram atendidas as medidas
recomendadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6188/2017

Voto: 5579/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.015.000014/2014-71

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito
Civil instaurado para apurar irregularidade por transporte de carga com excesso de peso em rodovia
federal. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a empresa
representada foi autuada quando estava agindo justamente a serviço do DNIT, para reparar os danos
existentes na rodovia, não utilizando-a como meio viário, mas transitando apenas para realizar a
tarefa de recuperação, não constatado embarque irregular e nem prejuízo do patrimônio público. 3.
Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

228.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

227.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.34.004.000210/2014-38

Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. MUNICÍPIO DE
CAMPINAS/SP. FISCALIZAÇÃO. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. 1.
Inquérito civil instaurado para averiguar a ocorrência de atendimento farmacêutico adequado na
dispensação adequada de medicamentos nas unidades básicas de saúde no município de
Campinas/SP. 2. Consta dos autos que o referido município ajuizou ação de tutela inibitória em
face do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN, requerendo que o mencionado
conselho se abstenha de praticar qualquer ato em face do município e de seus servidores como
fundamento e motivo a atuação dos profissionais de enfermagem nos dispensários de medicamentos
das Unidades Básicas de Saúde, sob pena de multa cominatória. 3. O pedido da ação foi julgado
improcedente, podendo o Coren continuar sua fiscalização em relação à municipalidade a fim de
garantir que a dispensação de medicamentos seja realizada por farmacêutico e não enfermeiros. 4.
Consta ainda dos autos que todas as unidades básicas de saúde mantidas pela municipalidade
contam com profissionais farmacêuticos e/ou técnicos de farmácia. 5. Diante das mencionadas
informações, o Procurador oficiante promoveu o arquivamento por não vislumbrar adoção de outras
diligências, no presente caso, em razão da não comprovação de irregularidade. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5613/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE MAFRASC

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAMPINAS-SP
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Relatora:
Ementa:

Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. QUESTÕES
FUNCIONAIS. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE SERGIPE
(CRECI/SE). AFASTAMENTO IRREGULAR DE EX-FUNCIONÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
Suposto afastamento irregular de ex-funcionário do CRECI/SE em razão de emissão de edital de auto
de infração em desfavor de conselheiro licenciado pelo fato de não ter pago a anuidade. 2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento por que "a demissão do representante não pode ser alvo de maiores
contornos, tendo em vista que era um cargo em comissão, e como se sabe, até mesmo pelo senso
comum, são cargos de livre exoneração e nomeação". 3. Foi juntada vasta documentação demonstrando
o parcelamento da anuidade pelo referido Conselheiro. 4. Por fim, o Procurador oficiante esclareceu
que existe procedimento instaurado na Procuradoria com vistas à análise de eventual falta de
transparência no mencionado Conselho. 5. Não comprovação da irregularidade em questão. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.13.000.000599/2017-24

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS . ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1.
Inquérito Civil instaurado para apurar a responsabilidade, tanto cível quanto criminal, do exprefeito e do ex- secretário Municipal de Saúde de Beruri/AM, no que tange à falta de prestação de
contas referentes aos recursos repassados pelo Ministério da Saúde - Fundo Nacional de Saúde - ao
referido município no ano de 2016. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da
5ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos
relativos aos atos de improbidade administrativa e conexos, bem como nos crimes praticados por
funcionário público contra a administração em geral; crimes praticados por particular contra a
administração em geral; crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira;
crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores e crimes previstos na lei das licitações e
conexos, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM
REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Voto: 6121/2017

Voto: 6173/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
AMAZONAS

Processo:

1.22.000.000778/2017-52

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. FACULDADE PRIVADA. TAXA ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA 3ª
CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade praticada por faculdade
particular, consistente na cobrança de taxa para a realização de prova especial. 2. Pela regra da
especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior
incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à defesa do consumidor e da ordem
econômica, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO,
COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Decisão:

232.

Voto: 5790/2017

81

1.35.000.001484/2014-47

Decisão:

231.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

230.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6361/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.24.001.000291/2015-23

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAMPINA GRANDE-PB

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÕES. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1.
Inquérito Civil instaurado para apurar direcionamento de licitações, no município de Montadas/PB,
por servidores públicos municipais e representantes de diversas empresas que atuariam naquela
localidade. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos relativos aos atos
de improbidade administrativa e conexos, bem como nos crimes praticados por funcionário público
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Decisão:

233.

contra a administração em geral; crimes praticados por particular contra a administração em geral;
crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira; crimes de
responsabilidade de prefeitos e vereadores e crimes previstos na lei das licitações e conexos, nos
termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA
À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Notícia de Fato
autuada para apurar violação de direitos decorrentes de discriminação, negligência e outras situação
que agravam a condição de vida da representante, que é pessoa com deficiência. 2. A defesa dos
direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes
Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos
Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do
CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade
com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos Direitos dos
Cidadãos.

Voto: 6140/2017

Voto: 5566/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Processo:

1.34.001.003262/2017-39

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. TRANSPARÊNCIA. LEI
DE ACESSO À INFORMAÇÃO. MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARNAÍBA/SP. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar notícia de falta de transparência em gastos
públicos por parte da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba/SP. 2. Após instrução
probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o declínio de atribuições ao
fundamento de que não seriam observados elementos aptos atrair a competência da Justiça Federal,
conforme art. 109/CF, eis que tratar-se-ia de interesse meramente local. 3. Matéria afeta à 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do MPF, conforme deliberado, na reunião realizada em 9/3/2016, entre
os Coordenadores da 1ª CCR e da 5ª CCR, em que ficou definido que o tema referente à
transparência nos gastos públicos permanecerá sob a revisão da 5ª CCR. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.
1.15.000.000070/2015-74

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. FACULDADE DE
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL - FADIRE. POSSÍVEL OFERTA DE
CURSO SUPERIOR SEM REGISTRO NO MEC. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório
instaurado com o objetivo de investigar suposta oferta de curso superior sem registro no Ministério
da Educação (MEC) por instituição de ensino privada. 2. Pela regra da especialidade, a matéria
sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão nos termos da Resolução do CSMPF
nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:

1.15.000.000169/2015-76

Relator:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim

Voto: 6137/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE OSASCOSP

Processo:

Decisão:

236.
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1.28.000.001215/2017-68

Decisão:

235.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

234.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6193/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ
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Ementa:

Decisão:

237.

83

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 1.
Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar suposto acúmulo indevido de
cargos públicos por professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - UNILAB (autarquia federal em regime especial), eis que exerceria de forma
concomitante o cargo de Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e de Coordenadora do
Curso de Bacharelado em Administração Pública. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeitase à revisão da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão
dos feitos relativos aos atos de improbidade administrativa e conexos, bem como nos crimes
praticados por funcionário público contra a administração em geral; crimes praticados por particular
contra a administração em geral; crimes praticados por particular contra a administração pública
estrangeira; crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores e crimes previstos na lei das
licitações e conexos, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
1.15.000.001040/2017-47

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CIDADÃO. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação
formulada pelo Presidente do Conselho Comunitário de Defesa Social de Caucaia/CE, solicitando
ajuda humanitária para cidadão portador de paralisia cerebral, tetraplegia e obstrução crônica,
postulando, ao final, alimentação integral, moradia e assistência médica. 2 . A Procuradoria da
República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que, quanto às
demandas de alimentação e medicação, tratar-se-ia de interesse individual a obstaculizar a atuação
do Ministério Público. 3. Já no que se refere à moradia, asseverou que a mãe do portador de
necessidade especial já estaria inscrita na relação de prioridade para o próximo empreendimento
habitacional na região. 2. A defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir
seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria
atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob
coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3.
Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da
PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM
REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Voto: 5902/2017

1.15.000.002033/2017-62

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO
INDIVIDUAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar negativa de fornecimento de informação sobre ação de exoneração de
alimentos ajuizada na 4ª Vara de Família de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. 2. A
defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos
Poderes Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos
Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do
CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade
com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Processo:

1.15.000.002066/2017-11

Relator:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim

Voto: 6373/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

Decisão:

239.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

238.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6279/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ
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Ementa:

Decisão:

240.

84

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT).
EXTRAVIO DE PRODUTOS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar o extravio de produtos pelos Correios. 2. Pela regra da especialidade, a
matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de
atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à defesa do consumidor e da ordem econômica, nos
termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA
À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
1.15.000.002092/2017-31

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO PENAL.
CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E RIXA. ATRIBUIÇÃO DA 2ª CCR. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar a ocorrência dos crimes de cárcere privado e rixa contra a
representante. 2. Conduta que configura, em tese, infração penal. PELO NÃO CONHECIMENTO,
COM REMESSA À 2ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 6165/2017

Voto: 5895/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.15.002.000111/2015-11

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. DOAÇÃO DE
TERRENOS PARTICULARES. . 1. Trata-se de Inquérito Civil instaurado para investigar suposta
irregularidade na execução do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV no município de
Solonópole/CE eis que teria havido paralisação irregular das obras, bem como notícia de que
particulares estariam doando seus próprios terrenos para construção das residências por meio do
programa. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem determinou o
arquivamento do feito ao fundamento de ausência de irregularidades. Quanto à paralisação das
obras, pontuou que foi rescindido o contrato anterior com empresa de engenharia e contratado novo
construtor, que inclusive já teria entregado novas unidades habitacionais. Já quanto à doação de
terrenos, o Banco Bonsucesso, operador financeiro do programa para a localidade, informou que se
trata da modalidade operacional "reposição de unidades habitacionais isoladas", em que o
beneficiário cede seu terreno para demolição e posterior construção de nova unidade, não advindo
daí qualquer irregularidade. 3. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª
Câmara de Coordenação e Revisão nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

242.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

241.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5948/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
J.
NORTE/IGUATU-CE

Processo:

1.15.002.000130/2015-39

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
J.
NORTE/IGUATU-CE

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. OFERTA DE CURSO
SUPERIOR SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o
objetivo de investigar possível oferta de curso superior (psicologia) por faculdade particular,
supostamente sem registro no Ministério da Educação e Cultura - MEC. 2. Em instrução probatória,
o MEC registrou que a instituição de ensino superior seria devidamente credenciada para ofertar
cursos de graduação em psicologia e também cursos de extensão na área. 3. Logo em seguida,
determinou-se o arquivamento do feito ao fundamento de ausência de irregularidades. 4. Pela regra
da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão nos termos
da Resolução do CSMPF nº 148/2014 e do precedente do CIMPF n. 1.00.000.012967/2017-35 .
PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
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243.

Processo:

1.15.002.000288/2017-71

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO À
SAÚDE. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Notícia de Fato autuada para apurar a não disponibilização,
pelo SUS, de medicamento de que a representante necessita por ser acometida de osteoporose grave,
por não integrar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 2. A defesa dos
direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes
Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos
Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do
CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade
com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Voto: 6226/2017

Voto: 5823/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
J.
NORTE/IGUATU-CE

Processo:

1.16.000.000251/2017-25

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. COMUNIDADE
TRADICIONAL. 1. Procedimento administrativo instaurado para acompanhar e assegurar a
distribuição dos autos nº 0065706-22.2015.4.01.3400, em tramitação na 1ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, em razão do objeto da lide referir-se diretamente a interesse da
Comunidade Quilombola Mesquita. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da
6ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos
cíveis relativos à defesa dos direitos e interesses das populações indígenas e relacionados às
comunidades tradicionais, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 6ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
1.16.000.001523/2017-12

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. CONTROLE
EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REGISTRO DE ARMA DE FOGO.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. ATRIBUIÇÃO DA 7ª CCR. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar irregularidade no descumprimento do prazo de 90 dias, estabelecido no site
da Polícia Federal e nos Decretos 6715/2008 e 5123/2008, para que se realize o registro de arma de
fogo de uso restrito das forças de segurança. 2. Nos termos do art. 1º da Resolução CNMP nº
20/2007, estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma do art. 129, inciso VII,
da Constituição Federal, da legislação em vigor e da presente Resolução, os organismos policiais
relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer
outro órgão ou instituição, civil ou militar, a qual seja atribuída parcela de poder de polícia,
relacionada com a segurança pública e persecução criminal. 3. Pela regra da especialidade, a
matéria sujeita-se à revisão da 7ª CCR, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos
cíveis e criminais relativos ao controle externo da atividade policial e aos estabelecimentos penais,
nos termos da Resolução CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA
À 7ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 7ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:

1.22.000.000873/2015-94

Relator:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim

Voto: 6368/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

Decisão:

246.

85

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

245.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

244.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6022/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

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

Decisão:

247.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

86

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. FISCALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (ANTT). IRREGULARIDADE NA
COBRANÇA DE PEDÁGIO. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado
com o objetivo de investigar suposta irregularidade na cobrança de pedágio referente ao trecho da
BR-040 compreendido entre o trevo de Ouro Preto/MG e Conselheiro Lafaiete/MG, uma vez que
a cobrança de valores teria iniciado antes mesmo da duplicação da rodovia e de outras melhorias
em sua trafegabilidade. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem
promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades eis que a
cobrança de pedágio estaria em conformidade com o estabelecido no Contrato de Concessão VIA
040, item 18.1. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de
Coordenação e Revisão nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:

1.24.000.000329/2015-78

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT). 1. Tratase de Procedimento Preparatório instaurado para investigar suposta deficiência na prestação do
serviço dos Correios, Agência Jacumã/PB, eis que só haveria um funcionário para atender toda a
população. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o
arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades eis que consoante
informações da EBCT, a referida agência contaria, em realidade, com dois funcionários, e que este
número estaria de acordo com a ferramenta de dimensionamento utilizada pela empresa. 3. Pela
regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos
termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. 4. No mesmo sentido, o Enunciado nº 23 desta 1ª
CCR, segundo o qual "não é de atribuição da 1ª CCR analisar procedimento relacionado a serviços
postais ou a bancos postais oferecidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) no
mercado de consumo, porque sobre a relação jurídica formada entre a empresa e o usuário incidem
as regras previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)".
PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

248.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5905/2017

Processo:

1.24.000.002099/2013-10

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SUPOSTA
COBRANÇA ILEGAL. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. PELO RECEBIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COMO
DECLÍNIO E PELA REMESSA DOS AUTOS AO MPT. 1. Trata-se de Inquérito Civil instaurado
com o objetivo de investigar possível prática de abuso de poder por parte da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA -, ao cobrar de forma supostamente ilegal a contribuição
sindical relativa aos anos 2011 e 2012 de cidadão. 2. Consoante precedente do STJ "compete à
Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, III, da CF/88, na redação dada pela Emenda
Constitucional 45/2004, processar e julgar as ações de cobrança de contribuição sindical, salvo
quando houver sentença de mérito proferida pela Justiça Comum Estadual antes do advento da EC
45/2004 (31.12.2004). Precedentes: CC n. 69.560 / RS, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 11.10.2006; CC n. 57.832 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
julgado em 11.10.2006; CC n. 56.861/GO, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 8.3.2006; REsp. n. 817189 / MG, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
27.6.2006" (CC 137136/SP, Relator Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/09/2015). No mesmo
sentido o julgado do STF AG/REG. NO REX 491.7238/PR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe
22/11/2007. (Precedente da 1a. CCR n. 1.29.000.000351/2017-01, julgado na 291º sessão ordinária,
em 22/06/17). PELO RECEBIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COMO
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES E PELA REMESSA DOS AUTOS AO MPT.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições e pela remessa dos autos ao MPT.

Decisão:

Voto: 5111/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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Voto: 5965/2017
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1.26.000.001551/2015-13

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. SISTEMAS DE
COTAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE COTAS PARA INGRESSO EM
INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR PARA ALUNOS ORIUNDOS DE
ESCOLAS PÚBLICAS. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar
supostas irregularidades no acesso às instituições federais de educação superior eis que alunos
oriundos de escolas particulares estariam, em tese, fazendo ao final de ensino médio curso supletivo
público com a finalidade de burlar as regras vigentes e ingressando nas Universidades Federais
como alunos cotistas oriundos de escolas públicas, em afronta às regras vigentes. 2. Após instrução
probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao
fundamento de ausência de irregularidades eis que o uso da certidão de supletivo em escola pública
não ofenderia a isonomia dos candidatos pretendentes às vagas oriundas da Lei n. 12.711/2012 (Lei
de Cotas), se tal documento fosse aceito pelas instituições de ensino superior, tendo em vista a
autonomia universitária garantida constitucionalmente. 3. A defesa dos direitos constitucionais dos
cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de
relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão
(arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41,
parágrafo único). 4. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva
expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.
Voto: 5903/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Processo:

1.29.002.000122/2012-54

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. AQUISIÇÃO DIRETA.
CONTRATO PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Trata-se de
Inquérito civil instaurado com o objetivo de investigar supostas irregularidades na execução de
projeto habitacional financiado através da CEF com recursos no PMCMV no município de
Vacaria/RS, tais como defeitos na construção do imóvel, entrega sem liberação da CEF e eventuais
cobranças indevidas, dentre outras eventuais irregularidades. 2. Após instrução probatória, a
Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de
inexistência de falha "a ser atribuída à Caixa, seja pela aferição da obra - visto que os defeitos
apresentados foram todos consertados - seja na avaliação do imóvel, não há que se falar em
responsabilização ou adoção de medidas pelo MPF" (fl. 305), tendo a empresa pública atuado como
mera financiadora da obra já que se trata de modalidade de aquisição direta entre comprador e
construtora. 3. Quanto às demais irregularidades, pontuou que caracterizado o vinculo obrigacional
particular comprador/construtora, faleceria atribuição ao MPF para atuar no feito ante
impossibilidade de representação judicial de interesses privados. 4. Pela regra da especialidade, a
matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão nos termos da Resolução do
CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

251.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

250.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5900/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE CAXIAS
DO SUL-RS

Processo:

1.33.001.000828/2015-46

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
BLUMENAU-SC

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC.
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL - PNE. . 1. Tratase de Procedimento Preparatório instaurado para investigar suposta irregularidade ocorrida em
concurso público realizado pelo Instituto Federal Catarinense - IFC (Edital n. 259/2013),
consistente, em suma, em eventual nomeação irregular de candidata portadora de visão monocular
e outra candidata cadeirante. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem
promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades. 3. Como visto,
a apuração dos fatos revela-se diretamente orientada a assegurar a efetividade do direito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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252.
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constitucional dos portadores de necessidades especiais, cidadãos destinatários de especial proteção
constitucional ( art. 227, § 1º, II, CF). PELO NÃO CONHECIMENTO E PELA REMESSA DOS
AUTOS À PFDC
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.
1.34.007.000261/2015-11

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. NÃO ACEITAÇÃO DE ATESTADO ODONTOLÓGICO. 1. Trata-se de
Procedimento Preparatório instaurado para investigar suposta irregularidade praticada por
Instituição de Ensino Superior privada, eis que não teria abonado a ausência de aluno, mesmo diante
da apresentação de atestado odontológico. 2. Logo em seguida, a Procuradoria da República na
origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de perda do objeto, eis que a faculdade
teria aceitado o atestado apresentado. 3. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão
da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO
NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 5957/2017

Voto: 6294/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
MARILIA/TUPÃ/LINS

Processo:

1.34.008.000335/2016-90

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. SISTEMAS DE
COTAS. CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE).
INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE PREVALÊNCIA. CONCORRÊNCIA: VAGAS PARA
PESSOA PRETA OU PARDA (PPP). CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DE DESEMPATE. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para verificar irregularidades, por parte do CESPE, na classificação do resultado final
de concurso público para provimento de vagas no cargo de Técnico do Seguro Social/INSS, em
inobservância ao Decreto nº 6.944/2009. Além disso, o CESPE não teria respeitado o quantitativo
de vagas para o tipo de concorrência PPP. 2. A defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos
destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de relevância
pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e
12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo
único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a
atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Decisão:

254.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

253.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6491/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
PIRACICABA/AMERICA

Processo:

1.34.035.000013/2015-32

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
BARRETOS-SP

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP. ATRASO NO PAGAMENTO DE EMPREGADOS E
EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUANTO À FORMA DE SUA CONTRATAÇÃO E
QUANTO À ORIGEM DA VERBA PARA O SEU PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES QUANTO À MATÉRIA DE ATRIBUIÇÃO DA 1A. CCR. REMESSA
AO MPT. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado para investigar supostas irregularidades
eventualmente ocorridas na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Barretos/SP,
consistentes, em suma, em possível atraso no pagamento dos empregados prestadores de serviço ao
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, além de eventual irregularidade quanto à forma de
sua contratação e quanto à origem da verba. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da
República na origem declinou de suas atribuições ao Ministério Público do Trabalho - MPT/SP (fl.
27/28), eis que entendeu não haver indícios de desvio de recursos federais nem de irregularidades
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no processo seletivo simplificado para a contratação temporária e excepcional de empregados pela
referida Secretaria, acrescentando, por fim, que a solução acerca da controvérsia relativa à relação
de trabalho entre a secretaria municipal e os empregados temporários seria de competência da
Justiça do Trabalho, conforme expressa dicção constitucional (art. 114/CF). 3. Contudo, esta
egrégia 1a. CCR deixou de homologar a promoção de declínio ao fundamento de que a decisão se
revelaria precipitada, sendo mister a continuidade das investigações quanto à causa, frequência e
amplitude no atraso do pagamento dos empregados da referida secretaria municipal (fl. 32). 4. Após
o cumprimento das diligências determinadas pela Câmara, promoveu-se novo declínio de
atribuições ao MPT/SP, eis que se verificou que os atrasos nos pagamentos dos empregados foram
pontuais e que em nenhum momento teria havido suspensão do repasse de verbas pelo Ministério
do Desenvolvimento Social, não havendo, portanto, qualquer irregularidade ou desídia por parte da
União. Já quanto à forma de contratação de pessoal, restou esclarecido que os critérios de seleção
já teriam sido impugnados em juízo através da propositura de Ação Popular na Justiça Estadual
(APL n. 1001908-18.2016.8.26.0066- SP, Rel. Osvaldo de Oliveira, Publicação 20/04/2017). Por
fim, pontuou-se, novamente, que a solução acerca da controvérsia relativa à relação de trabalho
entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e os empregados temporários seria de competência
da Justiça do Trabalho, conforme expressa dicção constitucional. 5. Assim, quanto matéria de
atribuição dessa egrégia 1a. CCR, ante a ausência de indícios de irregularidades, mister o
recebimento da promoção de declínio como arquivamento e sua homologação. Já quanto a matéria
de índole trabalhista, impõe-se a homologação do declínio de atribuições pelos próprios
fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MPT PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS QUANTO À MATÉRIA DE ÍNDOLE TRABALHISTA E,
QUANTO À MATÉRIA DE ATRIBUIÇÃO DA 1A. CCR, PELO RECEBIMENTO DO
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES COMO ARQUIVAMENTO E PELA SUA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuições ao MPT pelos próprios fundamentos quanto à matéria de índole trabalhista
e, quanto à matéria de atribuição da 1a. CCR, pelo recebimento do declínio de atribuições como
arquivamento e pela sua homologação.

Processo:

08105.000234/99-02

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A. CCR. ATOS ADMINISTRATIVOS
EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ÓRGÃOS FEDERAIS DO
ESTADO DO CEARÁ. REGULARIDADE DO PROVIMENTO DAS FUNÇÕES DE
CONFIANÇA ANTE O ADVENTO DA EC N. 19/98. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado em 1999 com o objetivo de
verificar o atendimento por parte dos órgãos federais no Estado do Ceará da regularidade do
provimento de funções de confiança ante a alteração promovida pela Emenda Constitucional n.
19/98 no texto da Constituição Federal. 2. Após longa instrução probatória (fls. 08/1890), a
Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de
perda do objeto do IC, eis que não se vislumbraria a utilidade na continuação da investigação,
ante o lapso temporal transcorrido, vez que muitos quadros funcionais já teriam sofrido alterações,
bem como diversas carreiras profissionais já teriam sofrido mudanças, esclarecendo, ao final, que
eventuais irregularidades quanto ao objeto do procedimento deveriam ser analisadas de forma
pontual acaso surgissem notícias de irregularidades. 3. Diante do elevado tempo decorrido desde
a instauração do inquérito civil (18 anos), sem comprovação de irregularidades, mister o
arquivamento do feito pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

256.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5945/2017

Processo:

1.12.000.000034/2016-01

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA PROJOVEM URBANO.
NÃO RECEBIMENTO DE CERTIFICADO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar o não recebimento de certificado de conclusão de curso do Programa
PROJOVEM URBANO, o que estaria impedindo os alunos de se matricularem nos
estabelecimentos de ensino. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento
de que os certificados estão sendo devidamente entregues aos alunos participantes do referido
programa. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver
sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 6419/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
AMAPÁ
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Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA AO MPT. ENUNCIADO 12. AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). CONDIÇÕES DE TRABALHO.
ATRIBUIÇÃO DO MPT. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades nas condições
do meio ambiente do trabalho da Unidade Regional da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ) em Manaus e a acessibilidade das suas instalações. 2. Matéria que se insere
na esfera de atribuição do Ministério Público do Trabalho (art. 114, I, II e III, CF c/c art. 83 LC
75).3. Aplicação do Enunciado nº 12, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim dispõe:
"A apuração de descumprimento de normas de segurança, saúde e higiene no trabalho não é da
atribuição do Ministério Público Federal mas sim do Ministério Público do Trabalho, ainda que
pela administração pública direta e o regime jurídico de seus servidores seja estatutário ou jurídicoadministrativo." PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5947/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
AMAZONAS

Processo:

1.14.002.000141/2015-56

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA
(SISU). UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF.
NEGATIVA DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de
Procedimento Preparatório instaurado para investigar suposta irregularidade na recusa de matrícula
de candidata para a vaga do Sistema de Seleção Unificada - SISU pela Universidade Federal do
Vale do São Francisco - UNIVASF, campus Senhor do Bonfim/BA. 2. Após instrução probatória,
a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de
ausência de irregularidade eis que o pedido de matrícula da representante teria sido negado ante o
descumprimento do prazo de entrega do questionário socioeconômico e postagem dos documentos
comprobatórios de renda. Ademais, acrescentou tratar-se de nítida hipótese de direito individual a
obstaculizar a atuação do MPF. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de
ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.14.004.000224/2013-63

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. REPASSE DE VERBAS DO SUS. SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE REAJUSTE DA TABELA REMUNERATÓRIA DO
SUS PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o objetivo de investigar suposta
defasagem na tabela remuneratória do Sistema Único de Saúde para contratação de profissionais
médicos na especialidade ortopedia no município de Feira de Santana/BA, eis que, segundo a
representação, fariam aproximadamente oito anos que a tabela não seria reajustada. 2. Após
instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos
ao fundamento de falta de interesse de agir, vez que, de acordo com as informações prestadas pela
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, a tabela remuneratório do SUS teria sido
reajustada em 2012, em média em 20% para os valores da tabela de procedimentos, medicamentos,
órtese e próteses e materiais especiais, além de um incrementos de 80% nos valores pagos para os
serviços profissionais e hospitalares, não se confirmando, portanto, os termos da representação. 3.
É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o
prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.15.000.000709/2015-11

Voto: 6150/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICÍPIO DE CAMPO
FORMOSO-BA

Processo:

Decisão:

260.

Voto: 6321/2017
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1.13.000.000429/2016-69

Decisão:

259.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

258.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6024/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE FEIRA DE
SANTANA-B

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ
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Relator:
Ementa:

Decisão:
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Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. CONTROLE SOCIAL E CONSELHOS DE
SAÚDE. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. NÃO APRESENTAÇÃO DA
PROGRAMAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO DOS
RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1.
Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar possível não apresentação de
programação para realização de audiências públicas para o ano de 2015 com a finalidade de
divulgação dos Relatórios Quadrimestrais de Gestão, bem como do recebimento da Prestação de
Contas da Gestão da Saúde no ano de 2014 no município de Paramoti/CE. 2. Após instrução
probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao
fundamento de ausência de irregularidades eis que a matéria já teria sido resolvida
administrativamente com regular marcação das datas para as audiências públicas de apresentação
dos Relatórios Quadrimestrais e de prestação de contas. É cabível a homologação do arquivamento
na hipótese de ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.15.000.001365/2015-68

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO
DIDÁTICO (PNLD). MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. NÃO DISTRIBUIÇÃO DE LIVRO
PARA ESCOLA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Inquérito
civil instaurado para investigar suposta não distribuição de livros didáticos para escola municipal
na cidade de Fortaleza/CE no ano de 2015. 2. Após regular instrução probatória, a Procuradoria da
República na origem determinou o arquivamento do feito ao fundamento de que o caso teria sido
solucionado, não havendo indícios de irregularidades ou de ato ímprobo quanto ao recebimento e
distribuição do material didático adquirido por meio do Programa Nacional do Livro Didático PNLD na referida escola. A escola municipal esclareceu que recebeu em março de 2015 os livros
de artes dos 6º, 8º e 9º anos e que em agosto/2015 fez a retirada no depósito da Secretaria Municipal
de Educação de livros de todas as matérias do 6º ao 9º ano, tudo conforme a carência de material
da escola (fl. 34). Por fim, acrescentou-se que a Secretaria Municipal de Educação vem adotando
regularmente as medidas exigidas pela Resolução n. 42/2012 - FNDE quanto à correta orientação,
conservação, instrução e recolhimento dos livros didáticos. 3. É cabível a homologação do
arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5884/2017

1.15.000.001997/2015-21

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE TRABALHO. POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL (PRF). DESCONTO FINANCEIRO INDEVIDO. DENÚNCIA GENÉRICA E SEM
INDICAÇÃO DE PROVAS. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar
supostos descontos financeiros indevidos nos contracheques de servidores da Delegacia da Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Ceará eis que as eventuais ausências funcionais teriam sido
justificadas por atestados médicos. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na
origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que tratar-se-ia de representação
genérica e imprecisa, sem indícios mínimos de irregularidades aptas a embasarem a propositura de
Ação Civil Pública. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a representação for
genérica ou não trouxer a exposição dos fatos de modo compreensível, além de não indicar qualquer
meio para obtenção da prova ou documentos pertinentes às suas alegações. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.15.000.002040/2013-31

Relator:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim

Voto: 6023/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

Decisão:

263.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

262.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6461/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ
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Ementa:

Decisão:

264.
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar prática ilegal de locação
de veículos, nas dependências do Aeroporto Internacional de Fortaleza 2. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o objeto da presente investigação foi
judicializado. 3. Questão judicializada.4. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de
Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.15.000.002311/2017-81

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Procedimento Preparatório instaurado para
apurar abandono de praça, com lixo exposto e alambrados danificados, no município de
Fortaleza/CE. 2. Inexistência de interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público
Federal (art. 109, I, CF c/c art. 37, I, LC 75).3. 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 concreta (irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de
recursos federais, por exemplo)." PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6283/2017

Voto: 5990/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.16.000.001718/2016-73

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE
GRADUAÇÃO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL. EXIGÊNCIA DE
CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS
(CELPE-BRAS), NÍVEL INTERMEDIÁRIO SUPERIOR, COMO CONDIÇÃO PARA
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR.
IRREGULARIDADE SANADA. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para
investigar possível exigência ilegal de Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para
Estrangeiros (CELPE-BRAS), nível intermediário superior, como condição para revalidação de
Diploma de Medicina obtido no exterior pela Universidade Estadual de Londrina - UEL. 2. Após
instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos
ao fundamento de que a irregularidade já teria sido sanada, com a exclusão da exigência da
apresentação do certificado de proficiência em língua portuguesa, acrescentando, por fim, que o
diploma da representante já teria sido revalidado. 3. É cabível a homologação do arquivamento na
hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

266.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

265.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6522/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
LONDRINA-PR

Processo:

1.17.000.000987/2014-13

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). DEMORA NA COMUNICAÇÃO DOS
ESTELIONATOS PREVIDENCIÁRIOS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Trata-se de
Procedimento instaurado para investigar as razões da demora do INSS em comunicar os indícios
de estelionatos previdenciários ao MPF, eis que a grande maioria das comunicações já chegaria ao
órgão ministerial com prazo de prescrição consumado, com prejuízo aos cofres públicos. 2. Após
instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos
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Processo:
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ao fundamento de que as irregularidades teriam sido sanadas eis que a autarquia federal teria
tomado diversas providências idôneas a corrigir satisfatoriamente as falhas na detecção e no
cancelamento de benefícios previdenciários pagos após o óbito do titular, além de ter
implementado, consoante sugestões do TCU, o Projeto de Cartório de Registro Civil, a criação da
Coordenação de Monitoramento de Benefícios e a promoção da cobrança administrativa e judicial
de valores pagos indevidamente. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que
irregularidade tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.18.000.000456/2015-74
Voto: 5899/2017
Origem: PR/GO
Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. . CONCURSO
PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG).
CONTRADIÇÃO . AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento
Preparatório instaurado para investigar suposta contradição nos termos do edital de processo
seletivo para ingresso em Programa de Residência Médica da Secretaria de Saúde do Estado de
Goiás, certame este sob a responsabilidade do Centro de Seleção da Universidade de Goiás - UFG,
consistente, em suma, na existência de cláusulas editalícias do Edital Complementar n. 03/2014GAB/SES-GO supostamente em dissonância com o Edital n. 02/2014-GAB/SES-GO, instaurador
do processo seletivo. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem
promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades eis que não
haveria a contradição indicada na representação inicial, tendo o Edital Complementar apenas a
função de dispor sobre a convocação de candidatos em primeira e segunda chamadas. 3. É cabível
a homologação do arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.18.001.000369/2016-98

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. IMÓVEL FUNCIONAL. BASE
AÉREA DE ANAPÓLIS/GO (BAAN). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no abandono de imóveis da União
na Vila dos Sargentos. O representante alega que os imóveis estão desocupados, uma vez que
necessitam de manutenção, porém existem militares dispostos a realizarem a manutenção por conta
própria dos imóveis, para poderem ocupá-los, ao invés de pagarem aluguel. 2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que as casas desocupadas estavam em
reforma e de que foi realizada reunião de distribuição e ocupação de PNR's, existindo imóveis
disponíveis para ocupação por interessados que preencham os requisitos estabelecidos na instrução
do Comando da Aeronáutica. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver
irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

269.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5726/2017

Voto: 5987/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Processo:

1.20.000.000807/2015-99

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRANSITO DE COMBINAÇÃO VEICULAR DE CARGA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para
investigar possível irregularidade quanto à assinatura eletrônica aposta em Autorização Especial de
Trânsito - AET - de Combinação Veicular de Carga, emitida pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT -, eis que a Polícia Rodoviária Federal teria abordado uma
combinação veicular de carga autorizada a transitar, cuja unidade tratora possuiria apenas tração
simples, mesmo exigindo a Resolução n. 211/06 do CONTRAN tração dupla. 2. Após instrução
probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao
fundamento de ausência de irregularidades. Pontuou-se que as suspeitas de quaisquer
irregularidades ou de falsificação da assinatura na AET foram sanadas, já que as informações
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constantes na AET são inseridas no Sistema de Gerenciamento de Autorizações Especiais de
Transito - SIANET - pelo próprio transportador interessado, constituindo-se, portanto, em ato
puramente declaratório e sob sua única responsabilidade. Por fim, determinou-se a remessa de cópia
dos autos a um dos ofícios criminais da PRM local para fins de investigação quanto à eventual
prática de falsidade ideológica. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de
ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.20.000.002102/2014-25

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(CEF). DISTRIBUIÇÃO DE PISO PARA AS CASAS ENTREGUES SOMENTE NO
CONTRAPISO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento
Preparatório instaurado para investigar possível irregularidade praticada pela CEF, consistente, em
suma, em eventual não distribuição equânime de pisos para os beneficiários do Programa Minha
Casa Minha Vida - PMCMV - que teriam adquirido suas casas no Residencial Nilce Paes Barreto,
em Cuiabá/MT, casas estas entregues tão somente no contrapiso, estando a residência da
representante com as obras paralisadas por ausência do material. 2. Após instrução probatória, a
Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de
ausência de irregularidades, eis que a CEF teria prestado todos os esclarecimentos necessários e
juntado provas documentais de que a mutuária teria recebido regularmente os pisos para colocação
em sua residência. Ademais, acrescentou-se que tratar-se-ia de nítida hipótese de direito individual,
a obstaculizar a atuação do MPF. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de
ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:
Relator:
Ementa:

Decisão:

272.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

271.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5989/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

1.21.000.000624/2015-36
Voto: 6054/2017
Origem: PR/MS
Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. BENS PÚBLICOS.
CONSERVAÇÃO E GUARDA DE BENS. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
DO SUL (UFMS). DESTINAÇÃO DE VERBA FEDERAL PARA MANUTENÇÃO DO
ESTÁDIO PEDRO PEDROSSIAN (MORENÃO). AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada para investigar suposta irregularidade na destinação mensal
de verba oriunda do orçamento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
- para manutenção corretiva do Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), eis que, de acordo com a
representação, não teria havido qualquer melhoria no estádio ou em suas adjacências desde o ano
de 2010. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o
arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades, eis que os gastos com a
manutenção do estádio foram integralmente comprovados e as melhorias estão sendo
implementadas de acordo com o volume de verbas destinadas para tanto, sendo aguardada a
liberação de outros valores para maiores investimentos. 3. É cabível a homologação do
arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.21.002.000045/2015-73

Voto: 6345/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE TRES
LAGOAS-MS

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
CONSERVAÇÃO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES (DNIT). BURACOS EM RODOVIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO
GROSSO DO SUL. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório
instaurado para apurar a possível má conservação da rodovia BR - 267, na altura do município de
Bataguassu/MS, km 51, ante a existência de dois buracos de grandes proporções na rodovia, a
prejudicar as condições de trafegabilidade no local. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da
República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que a irregularidade
teria sido sanada eis que o DNIT teria feito o reparo na rodovia. Acrescentou-se, por fim, que se
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trata de rodovia em excelente estado de conservação e com todos os dispositivos de drenagem e
sinalização preservados. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que
irregularidade tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.21.006.000024/2017-80

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE TRABALHO. UNIVERSIDADE
FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL (UFMS). DESCUMPRIMENTO DA JORNADA DE
TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar descumprimento de carga horária de trabalho de servidora pública
municipal, cedida para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que não há descumprimento da jornada
de trabalho pela servidora, o que foi constatado por diversas diligências realizadas na UFMS, em
dias e horários diversos e durante o horário de expediente da referida servidora, por servidor lotado
na procuradoria. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade
capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6312/2017

Voto: 6123/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE COXIMMS

Processo:

1.22.000.001111/2017-77

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CRONOGRAMA DE PROVAS.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
(IFMG). REMARCAÇÃO DE PROVA. RECOMENDAÇÃO ACATADA. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar irregularidade na realização de concurso público para o cargo
de auxiliar de biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
(IFMG), consistente na remarcação da prova em tempo inábil, sem considerar as regras de
publicidade necessária para a ciência dos candidatos do certame. 2. O Ministério Público Federal
expediu recomendação para que, em situações em que sejam necessárias a anulação da prova, a
retificação do edital, a remarcação de data e hora de prova e o provimento de demais informações
ou orientações que se fizerem necessárias, deverá ser feita ampla divulgação com publicação no
Diário Oficial, e respeitado o prazo mínimo de antecedência de 30 dias para tanto. 3. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a recomendação foi integramente
acatada. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando houver nos autos a comprovação de
que as disposições do compromisso de ajustamento de conduta foram integralmente cumpridas ou
foram atendidas as medidas recomendadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

275.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

274.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6288/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.22.000.001230/2017-20

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. TRANSPARÊNCIA . CONSELHO
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE MINAS GERAIS. NÃO NOMEAÇÃO DE
CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar irregularidades no concurso público do Conselho Regional de Educação
Física da 6ª Região Minas Gerais (CREF6), consistentes em: a) não nomeação da representante, b)
descumprimento à Lei 12527/2011. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que o Conselho comprovou que está nomeando candidatos aprovados na medida
em que vão surgindo vagas, posto que o concurso ainda está vigente, tendo os candidatos aprovados
no cadastro de reserva mera expectativa de direito à nomeação e de que o edital prevê que as
informações acerca do andamento do concurso são divulgados no site da banca organizadora e não
do Conselho, podendo o candidato ainda obter informações por meio do telefone indicado no edital.
3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar
o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.22.000.001666/2017-19

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no serviço de atendimento ao
cidadão, na Unidade da Defensoria Pública da União em Minas Gerais. 2. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com informações da DPU, não
houve negativa de atendimento ao cidadão, apenas, mero inconformismo com a decisão de
arquivamento do PAJ, que foi proferida e fundamentada, no âmbito da independência funcional do
defensor público e, com a devida comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão da DPU, 3. É
cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o
prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6370/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.22.000.002053/2005-65

Relator:
Decisão:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
Retirado de pauta.

Processo:

1.22.000.004714/2014-88

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL.
IRREGULARIDADE/ILEGALIDADE DE ACORDO/CONVÊNIO/CONTRATOS/PARCERIA
PÚBLICO PRIVADA. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA IFMG. CAMPUS OURO PRETO/MG. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar
suposta contratação irregular de empregados terceirizados para a realização de atividades-fim pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFMG, Campus Ouro Preto/MG. 2. Após
instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos
ao fundamento de ausência de irregularidades, eis que os serviços desempenhados pelos contratados
(inspetor de alunos, porteiro, recepcionista, técnico de informática, auxiliar de serviço de
manutenção, motorista, inspetor de pátio, cozinheiro, pedreiro, auxiliar de cozinha, lavador de
veículos, auxiliar de faxina e auxiliar de serviços gerais) não seriam revestidos de essencialidade e
não deveriam ser considerados inerentes às atividades-fim da instituição de ensino. 3. É cabível a
homologação do arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

279.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

277.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5097/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Voto: 5904/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.22.000.004891/2014-64

Voto: 6329/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. CONSELHO
FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Trata-se de Inquérito
civil instaurado para apurar eventual deficiência na fiscalização da atividade profissional de
Nutricionista, eis que, consoante os termos da representação, Instituições de Ensino Superior
estariam oferecendo cursos na área de saúde em que as disciplinas de nutrição e alimentação
estariam sendo ministradas por profissionais de outras áreas. 2. Após instrução probatória, a
Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de
ausência de irregularidades, eis que o referido Conselho profissional estaria adotando medidas para
normalização da situação, não havendo, portanto, qualquer omissão ou leniência da autarquia
profissional. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de ausência de
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Decisão:

280.

Processo:
Relator:
Ementa:

Decisão:

281.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.22.001.000326/2012-56
Voto: 5906/2017
Origem: PRM-JUIZ FORA
Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
BURACOS EM RODOVIA . IRREGULARIDADE SANADA. 1. Trata-se de Inquérito civil
instaurado a partir de representação que noticia grande quantidade de buracos e falhas no asfalto na
rodovia federal BR - 393, no trecho que liga Além Paraíba a Pirapetinga/MG, em que pese recente
obra para sua recuperação. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem
promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que as irregularidades teriam sido sanadas,
estando o percurso atualmente em boas condições de trafegabilidade e sinalização. 3. É cabível a
homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.22.001.000553/2014-43

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . SAÚDE. PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO
PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB). MINISTÉRIO DA SAÚDE. CRITÉRIO
DE ALOCAÇÃO DOS CANDIDATOS NAS VAGAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE
INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com
o objetivo de investigar suposta irregularidade no processo seletivo do Programa de Valorização
do Profissional da Atenção Básica - PROVAB (Edital SGTES n. 01/2014) quanto ao critério de
alocação de candidatos nas vagas disponíveis nos municípios. 2. Após instrução probatória, a
Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que a
representante teria deixado de se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito,
permanecendo inerte. Além disso, acrescentou que o Ministério da Saúde manifestou-se
regularmente sobre a situação narrada na representação inicial. É cabível a homologação do
arquivamento na hipótese de ausência de interesse no prosseguimento do feito. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

282.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5901/2017

Voto: 6484/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.22.002.000278/2012-96

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERABA-MG

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERABA/MG. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento
Preparatório instaurado a partir de representação de Conselheiro Municipal de Saúde do Município
de Uberaba/MG, em que sustenta que o Relatório da Auditoria n. 6219 realizado pelo Departamento
Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - DENASUS não refletiria a realidade do serviço
público de saúde local, eis que a Secretaria Municipal de Saúde não prestaria contas ao Conselho
Municipal - CMS, além de não submeter a celebração de contratos e convênios à sua aprovação e
não comunicar a aquisição de um veículo. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da
República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de
irregularidades eis que, consoante os termos da auditoria realizada pelo DENASUS, haveria provas
da prestação de contas pela Secretaria Municipal e da apresentação de contratos e convênios ao
CMS. Além disso, acrescentou-se que a aquisição do veículo respeitou as regras inerentes aos
processo licitatório, não advindo daí qualquer irregularidade. Por fim, consta que o MPE já teria
expedido Recomendação ao Secretário de Saúde local no sentido de apresentar trimestralmente o
demonstrativo de gastos em serviços de saúde. 3. É cabível a homologação do arquivamento na
hipótese de ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
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283.

Processo:

1.22.003.000254/2014-99

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A. CCR. BENS PÚBLICOS.
RECURSOS MINERAIS. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
(DNPM). SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS DE PESQUISA E LAVRA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar
supostas irregularidades em requerimentos de lavra junto ao DNPM (atual Agência Nacional de
Mineração - ANM), eis que, segundo a representação, um determinado procedimento almejaria a
pesquisa e lavra de manganês e outro, a lavra de ouro e de prata, contudo esta segunda área de
pesquisa englobaria a primeira, havendo, em tese, sobreposição irregular de áreas de pesquisa e
lavra. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o
arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades, eis que os termos da
representação não se confirmaram, não havendo qualquer sobreposição de áreas de pesquisa e lavra
mineral, consoante informações do próprio DNPM. 3. É cabível a homologação do arquivamento
na hipótese de ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6032/2017

Voto: 6407/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.22.003.000412/2014-19

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
EDUCAÇÃO.
PROCESSO
SELETIVO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU). NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE
VAGAS OCIOSAS DO CURSO DE MEDICINA PARA TRANSFERÊNCIA DE DISCENTES.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para
investigar suposta não oferta de vagas eventualmente ociosas no Curso de Medicina da
Universidade Federal de Uberlândia - UFU - para transferência de discentes. 2. Após instrução
probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao
fundamento de ausência de irregularidades, eis que a referida instituição de ensino teria procedido
conforme os termos das Normas Gerais de Graduação (Resolução n. 015/2011 do Conselho de
Graduação), tendo sido oferecidas regularmente as três vagas ociosas conforme edital publicado
em sítio eletrônico. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de ausência de
irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 4472/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERLANDIA-MG

Processo:

1.22.005.000260/2014-26

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

286.

98

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

285.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

284.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6394/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE MONTES
CLAROS-MG

Processo:

1.22.005.000272/2014-51

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE MONTES
CLAROS-MG

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
CONSERVAÇÃO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES (DNIT). MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA BR 135. ADOÇÃO DE
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Decisão:

287.

99

PROVIDÊNCIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE. 1. Trata-se de Procedimento
Preparatório instaurado para investigar suposta má conservação da rodovia federal BR 135, no
trecho entre os municípios de Itacarambi e Montalvânia, no norte de Minas Gerais. 2. Após
instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos
ao fundamento de ausência de omissão ilícita do DNIT, eis que já teria sido promovido o
asfaltamento de parcela significativa do citado trecho da rodovia, além da contratação do
asfaltamento da fração remanescente, estando o último trecho ainda em fase de estudos ambientais.
3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que estão sendo adotadas as
providências necessárias a sanar a irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.22.010.000010/2012-55

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. BENS PÚBLICOS. RODOVIA
FEDERAL. EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. QUESTÃO JUDICIALIZADA.
1. Autuação por transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal.2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a questão encontra-se judicializada,
uma vez que existe Ação Civil, em trâmite no Distrito Federal, de âmbito nacional, que abarca todas
as filiais da empresa em análise com relação às infrações por excesso de peso por ela cometida em
qualquer ponto do país. 3. Questão judicializada. 4. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de
Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6504/2017

Voto: 6046/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.22.010.000075/2015-43

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. CONSERVAÇÃO E GUARDA DE
BENS. MUNICÍPIO DE JOANÉSIA/MG. MÁ CONSERVAÇÃO DE IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para
investigar possíveis irregularidades quanto à utilização de equipamentos agrícolas pelo município
de Joanésia/MG, eis que algumas dessas máquinas, que teriam sido adquiridas com recursos do
Ministério da Agricultura, foram completamente consumidas pela ferrugem em virtude de eventual
falta de zelo e manutenção. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem
promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que os referidos bens teriam sido adquiridos
no ano de 2001, o que revelaria um lapso temporal de aproximadamente treze anos de uso e normal
deterioração por exposição a toda sorte de condições climáticas, a implicar, portanto, a ausência de
irregularidades. Por fim, acrescentou que eventual ação civil pública por ato de improbidade
administrativa já estaria alcançada pela prescrição. 3. Com efeito, quanto à matéria de atribuição
da 1a. CCR, mister o arquivamento do feito pelos próprios fundamentos, já que ausentes indícios
de irregularidades. Já quanto à possível caracterização de ato improbidade administrativa, impõese a remessa dos autos à 5A. CCR para análise de matéria de sua atribuição. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS, COM REMESSA DOS AUTOS À 5A CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da
promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos, com remessa dos autos à 5A.CAM 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise.

Decisão:

289.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

288.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6391/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
IPATINGA-MG

Processo:

1.22.010.000140/2011-15

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
MANHUAÇU/MURIAÉMG

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
CONSERVAÇÃO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
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Decisão:

290.

TRANSPORTES (DNIT). MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR 482.
IRREGULARIDADE SANADA. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o objetivo de
investigar suposta má conservação da rodovia federal BR 482, na altura do km 31, em Minas Gerais,
bem como eventual bloqueio no acesso às propriedades privadas adjacentes. 2. Após instrução
probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao
fundamento de ausência de irregularidades e de inexistência de omissão do DNIT, além de não
haver interesse público que pudesse subsidiar a atuação do MPF. Apontou que as obras de
recuperação do citado trecho da rodovia já teriam sido totalmente concluídas e que, após a
conclusão das obras, o acesso aos sítios limítrofes à rodovia seria questão meramente patrimonial,
envolvendo particulares, devendo ser buscada a solução pela via própria. 3. É cabível a
homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 4471/2017

Voto: 6126/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE SETE
LAGOAS-MG

Processo:

1.22.012.000073/2014-53

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA.
IMÓVEL DA UNIÃO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar
irregularidade na ocupação de imóvel da União, situado em Divinópolis/MG. 2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a questão encontra-se judicializada,
com o acompanhamento da Advocacia Geral da União. 3. Questão judicializada.4. Aplicação do
Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.22.012.000271/2017-60

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE.1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.22.013.000149/2014-31

Relator:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim

Voto: 6127/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO
DE
DIVINÓPOLIS-MG

Processo:

Decisão:

293.
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1.22.011.000147/2015-42

Decisão:

292.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

291.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6424/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO
DE
DIVINÓPOLIS-MG

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE-MG

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

Ementa:

Decisão:

294.

101

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE TRABALHO. INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS IFSULDEMINAS. DESCUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar
suposto não cumprimento da jornada regular de trabalho por professor do IFSULDEMINAS. 2.
Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos
autos ao fundamento de ausência de irregularidades, eis que, ao contrário do afirmado na
representação, restou comprovado nos autos não só o integral cumprimento da jornada de trabalho
pelo docente, inclusive com saldo de horas em seu favor, como também o atendimento do
calendário acadêmico. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de ausência de
irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.22.013.000401/2015-92

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. EXAME NACIONAL DE ENSINO
MÉDIO/ENEM. CONCESSÃO DE TEMPO ADICIONAL PARA ALGUNS ALUNOS.
IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade na
aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, consistente na concessão de uma hora a
mais para realizar a prova para alunos de uma escola em Santa Rita do Sapucaí/MG. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o INEP informou que
alguns participantes utilizaram tempo adicional indevidamente e que a Comissão de Demandas do
INEP decidiu reaplicar o ENEM a esses participantes. 3. É cabível a homologação do arquivamento
quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6366/2017

Voto: 6445/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE-MG

Processo:

1.23.000.000044/2015-74

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. MESTRADO
EM FILOSOFIA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA. IRREGULARIDADES NA
REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de Procedimento
Preparatório instaurado para investigar supostas irregularidades ocorridas na aplicação da prova
escrita do processo seletivo de mestrado em filosofia, turma 2015, da Universidade Federal do Pará,
consistente, em suma, em possível entrada tardia de candidato em sala cujo exame já teria se
iniciado; eventual existência de candidatos que se apresentaram sem o comprovante de inscrições
no certame; prorrogação irregular do prazo de inscrição na seleção e adiamento da data das provas
para beneficiar eventuais candidatos. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na
origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades eis que
o atraso de um dos candidatos teria sido registrado e explicado em ata e teria ocorrido antes do
início da realização da prova. Quanto à ausência de comprovantes de inscrição, a Universidade
explicou que, em substituição, admitiu a apresentação de documento de identificação com
fotografia, não restando daí qualquer mácula para a segurança do certame. Além disso, pontuou-se
que a prorrogação das inscrições e o adiamento da data da prova teria se dado de forma isonômica,
não se verificando qualquer indício de fraude ou beneficiamento de candidatos. 3. É cabível a
homologação do arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

296.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

295.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Processo:

1.23.000.000273/2015-99

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. EXAME NACIONAL DE
ENSINO MÉDIO/ENEM. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO EDITALÍCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO EM
FACE DA PROVA DE REDAÇÃO NO ENEM/2014. AUSÊNCIA DE
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IRREGULARIDADE. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para
investigar possível irregularidade ocorrida no Exame Nacional do Ensino Médio - 2014,
ante a inexistência de previsão editalícia quanto à possibilidade de interposição de
recurso administrativo voluntário em face do resultado da prova de redação. 2. Em
instrução probatória, a Procuradoria da República na origem verificou que o tema em
debate já teria sido objeto de Termo de Ajustamento de Conduta entre o MPF, através
da PFDC e da PR-DF, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira INEP -,, em que o parquet federal reconheceu que o recurso de ofício da prova de
redação supriria a ausência do recurso administrativo voluntário. Além disso
acrescentou-se que a Defensoria Público da União - DPU já teria ingressado com Ação
Civil Pública objetivando a anulação do referido TAC para que fosse incluída a
possibilidade de recurso administrativo voluntário, tendo a referida ação sido julgada
improcedente (ACP n. 0004981-89.2013.4.05.8100, Seção Judiciária do Ceará). 3. Em
seguida, promoveu-se o arquivamento do feito ao fundamento de que o MPF já teria se
posicionado institucionalmente ao reconhecer a regularidade do sistema de correção das
provas do ENEM, não havendo outras medidas a serem tomadas no âmbito do MPF. 4.
É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de
justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento.

Processo:

1.23.000.000905/2015-14

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA).
PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar
suposta irregularidade em concurso público realizado pela Universidade Federal do Pará - UFPA para o cargo de Técnico de Enfermagem (Edital n. 77/2012), consistente, em suma, em eventual
preterição de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no Edital por empregado
submetido ao regime celetista. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem
promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades, eis que, além
de a representante não ter sido aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital, o que lhe
garantiria o direito subjetivo à nomeação no caso de efetiva preterição, não haveria indícios
mínimos da suposta contratação de empregado celetista para a mesma função, não sendo
confirmados, portanto, os termos da representação. É cabível a homologação do arquivamento na
hipótese de ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

298.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:
Relator:
Ementa:

Voto: 5829/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

1.23.000.001052/2013-76
Voto: 5868/2017
Origem: PR/PA
Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A. CCR. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
DESVIO DE FUNÇÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 7º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE FLUVIAL/PA. EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Inquérito
civil instaurado a partir de representação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público
Federal no Estado do Pará - SINTSEP-PA, noticiando que servidores do Ministério da Saúde
cedidos à Secretaria Estadual de Saúde estariam executando atividades fora de suas atribuições
(vigilância patrimonial). 2. Logo em seguida a Procuradoria da República na origem declinou de
suas atribuições para o MPE ao fundamento de que o interesse a ser tutelado no presente caso seria
o do serviço estadual e não dos servidores federais. 3. Contudo, a egrégia 5a. CCR deixou de
homologar o declínio vez que entendeu que se cuidaria de desvio de finalidade de convênio firmado
com a União, a configurar, portanto, o interesse federal. 4. Após instrução probatória, determinouse o arquivamento do feito ao fundamento de que seu objeto estaria prejudicado eis que, além do
serviço de vigilância ter sido prestado de forma voluntária, de comum acordo com a Coordenação
do Centro Regional de Saúde, teria ocorrido por curto período de tempo em função da supressão
do contrato local de vigilância patrimonial. 5. Por fim, a 5a. CCR remeteu os autos a esta egrégia
1a. CCR ao fundamento de se tratar de questão relacionada ao controle dos atos administrativos em
geral. 6. Com efeito, tendo o serviço sido prestado de forma voluntária e excepcional, por curto
período de tempo e com a finalidade exclusiva de preservação do patrimônio público, realmente
não há irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.23.000.001602/2013-57

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES (DNIT). CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE LOMBADA FÍSICA.
IRREGULARIDADE SANADA. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado para apurar eventual
construção irregular de lombada física no km 112 da BR 316, no Estado do Pará, bem como que o
material usado para a sua construção teria sido cedido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria/PA.
2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento
dos autos ao fundamento de que a irregularidade teria sido sanada eis que o DNIT teria removido
as lombadas com o apoio operacional da Polícia Rodoviária Federal. Por fim, acrescentou-se que
não restou comprovado que a prefeitura local teria contribuído para a construção irregular das
lombadas. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver
sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6346/2017

Voto: 5898/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Processo:

1.23.000.003077/2014-95

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . EDUCAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE
ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). MUNICÍPIO DE COLARES/PA.
AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES NOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012..
IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Inquérito Civil instaurado com o objetivo de investigar
suposta ausência de transmissão de informações sobre investimentos públicos em educação ao
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE pelo Município de
Colares/PA nos exercícios de 2011 e 2012. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da
República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que a situação que
ensejou a instauração do IC encontrar-se-ia resolvida, uma vez que o referido município já teria
prestado as informações devidas ao sistema SIOPE. 3. É cabível a homologação do arquivamento
na hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

301.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

300.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.23.001.000275/2012-25

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). MAU ATENDIMENTO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o objetivo de
investigar suposto mau atendimento aos representantes pelos servidores do INCRA no Estado do
Pará, eis que os denunciantes estariam acampados na Fazenda Barreira Branca, em Marabá/PA,
averiguando a possível criação de projeto de assentamento rural na localidade, mas, os servidores
da autarquia federal não estariam repassando nenhuma informação sobre uma possível vistoria. 2.
Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos
autos ao fundamento de ausência de irregularidades, eis que, consoante os termos do art. 2º,
parágrafo 6º, da Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais sobre a reforma
agrária, o "imóvel rural público ou particular objeto de esbulho possessório ou invasão motivada
por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será vistoriado, avaliado ou desapropriado
nos dois anos seguintes a sua desocupação ou no dobro desse prazo no caso de reincidência" (fl.
18), havendo, assim, base legal para a não realização da pretendida vistoria. 3. É cabível a
homologação do arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 6410/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARA/CASTANHAL

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
MARABA-PA
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Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. PONTE
INTERDITADA. TRANSTORNO E RISCO AOS USUÁRIOS. IRREGULARIDADE SANADA.
1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar a impossibilidade de utilização de ponte
existente na BR 230, no trecho que liga os municípios de Remígio/PB e Barra de Santa Rosa/PB,
uma vez que a ponte estaria interditada há um ano sem o devido conserto, causando transtorno e
risco aos usuários da rodovia. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que consta nos autos termo de aceitação definitiva da obra do desvio e imagens do
local apontado na representação, demonstrando que o trecho da rodovia, que antes estava
interditado e em estado precário de circulação em virtude da interdição da ponte, atualmente
apresenta boas condições de tráfego. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a
irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6343/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAMPINA GRANDE-PB

Processo:

1.24.002.000008/2012-19

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A. CCR. BENS PÚBLICOS.
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES (DNIT). CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS EM ÁREA DE DOMÍNIO DA UNIÃO ÀS MARGENS DA RODOVIA
FEDERAL BR 230. EXAURIMENTO DO OBJETO DO IC. QUESTÃO JUDICIALIZADA 1.
Trata-se de Inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade nas construções de
moradias e estabelecimentos comerciais em faixa de domínio da União, às margens da BR - 230,
sob a administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT,
especificamente na área que abrange o entorno da cidade de Sousa/PB. 2. Após instrução
probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao
fundamento de que o objeto do IC teria sido exaurido eis que a Procuradoria Federal junto ao DNIT
teria ajuizado cerca de 79 ações demolitórias de invasões em faixa de domínio da União às margens
de rodovias federais no Estado da Paraíba, dentre as quais 15 localizadas no município de Sousa/PB.
3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de exaurimento do objeto do Inquérito
Civil pela judicialização da questão. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE SOUSAPB

Processo:

1.24.002.000075/2017-30

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA. PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. BLOQUEIO
DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar irregularidade no bloqueio do benefício do
Programa Bolsa Família da representante, por ser cônjuge de pessoa com deficiência
possuidora de benefício assistencial. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que a exclusão ocorreu em razão de alteração
cadastral, uma vez que a representante possui renda per capita mensal superior à
permitida para o recebimento do benefício. 3. É cabível a homologação do arquivamento
quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento.

Decisão:

305.

Voto: 6392/2017
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1.24.001.000309/2016-78

Decisão:

304.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

303.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.24.002.000375/2014-76

Relator:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO
DE SOUSA-PB

Voto: 6399/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE SOUSAPB
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Ementa:

Decisão:

306.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA.
INTERRUPÇÃO DE ESTRADA VICINAL RURAL UTILIZADA COMO SERVIDÃO DE
PASSAGEM EM TERRENO DO INCRA. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Trata-se de
Procedimento Preparatório instaurado para investigar suposta interrupção de estrada vicinal rural
utilizada como servidão de passagem, em terreno do INCRA, no município de Aparecida/PB,
trecho utilizado pelas comunidades rurais de Vaca Morta, Clareão e Várzea do Menino Jesus para
acesso à BR 230. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu
o arquivamento dos autos ao fundamento de perda do objeto do procedimento, eis que o bloqueio
da estrada vicinal já não existiria mais, estando livre o acesso à população local. 3. É cabível a
homologação do arquivamento na hipótese em que a irregularidade tiver sido sanada. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.25.000.001567/2013-00

Voto: 6225/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. 1. Inquérito Civil instaurado
para apurar a previsão de contratação, pelo regime celetista, dos aprovados em concursos públicos
promovidos pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região do Estado
do Paraná (CREFITO/PR) e pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região
(CRTR/PR). 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.717/DF, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 58 e seus parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Lei n. 9.649/98,
afirmando que os conselhos de fiscalização possuem natureza de autarquia de regime especial.
Entretanto, o art. 58, § 3º, que submete os empregados desses conselhos à legislação trabalhista,
permaneceu em vigor, porquanto, nesse ponto, o STF considerou prejudicada a ADI, por impugnar
o art. 39 da CF, em sua redação originária, que já não estava mais em vigor, pois havia sido alterado
pela Emenda Constitucional 19/98. 3. Ocorre que o STF, ao apreciar a ADIn 2.135/DF, deferiu
medida cautelar para suspender a eficácia do art. 39, "caput", da Constituição, com redação dada
pela EC 19/98, em razão de inconstitucionalidade formal, por ofensa ao art. 60, § 2º, da CF/88, que
exige votação em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, para aprovação de proposta de
emenda à Constituição. Com isso, voltou a viger a exigência de regime jurídico único, prevista na
redação original do art. 39 da Constituição da República, ressalvando-se o período compreendido
entre a data da publicação da EC 19/98 (DOU de 5/6/98) e a da declaração de inconstitucionalidade,
ocorrida na ADI 2.135/DF, na sessão de 2/8/07. 4. Desse modo, o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98
voltou a conflitar com o art. 39 da Constituição Federal (redação originária atualmente em vigor).
Em razão disso, o Procurador-Geral da República resolveu questionar a constitucionalidade desse
dispositivo legal e também do art. 31 da Lei nº 8.042/90 e do art. 41 da Lei nº 12.378/10, por
incompatibilidade material com a Constituição Federal, na ADI 5.367/DF, que foi apensada à ADC
36/DF, proposta pelo Partido da República - PR (decisão publicada no Dje de 23/9/2015). 5. O PGR
também ajuizou a ADPF 367/DF, na qual sustenta que não foram recepcionadas pela Constituição
da República, por incompatibilidade com o art. 39, os seguintes dispositivos legais: a) art. 35 da
Lei nº 5.766/71; b) art. 19 da Lei nº 5.905/73; c) art. 20 da Lei nº 6.316/75; d) art. 22 da Lei nº
6.530/78; e) art. 22 da Lei nº 6.583/78; f) art. 28 da Lei nº 6.684/79. 6. Na ADPF 367/DF e na ADI
5.367/DF, o PGR formulou os seguintes pleitos: a) aprovação de lei de criação de cargos públicos
para os conselhos de fiscalização de atividades profissionais, a fim de que se adote o regime jurídico
estatutário; b) O(s) diploma(s) legal(is) a ser(em) elaborado(s) deverá(ão) regular não só a estrutura
de cargos dos conselhos profissionais, mas também, entre outros aspectos, a situação dos agentes
públicos admitidos nos quadros autárquicos em descompasso com o art. 39 da CR; c) suspensão de
concursos públicos e de contratação de pessoal por conselhos de fiscalização profissional, até que
seja(m) aprovada(s) e sancionada(s) a(s) lei(s) de estruturação de cargos dessas entidades, a fim de
não perpetuar a situação atual de inconstitucionalidade; d) declaração de inconstitucionalidade sem
pronúncia de nulidade das normas impugnadas na ADI 5.367/DF, mantendo sua vigência por 24
meses, tempo razoável para que a Presidente da República tome providências necessárias a
instaurar processo legislativo sobre a matéria, consoante o art. 61, § 1º , II, a, da CR, e para que o
Congresso Nacional aprove as leis necessárias; e e) declaração de não recepção, pela Constituição
da República, dos dispositivos legais indicados na ADPF 367/DF. 7. É certo que a jurisprudência
tem se firmado no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional, por possuírem natureza
especial, devem se submeter ao regime jurídico administrativo, razão pela qual, além de ter que
realizar concurso público para contratação de pessoal sob o regime estatutário e promover licitação
para contração de obras, serviços, compras e alienações (art. 37, incisos II e XXI, da CF), devem
respeitar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. 8. Ocorre que tais autarquias não possuem cargos ou quadro de pessoal criados por lei,
que, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, é de iniciativa privativa
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do Presidente da República. Isso dificulta, ou mesmo impede, a observância do regime jurídico
único por essas entidades autárquicas. 9. Assim, não se pode exigir, neste momento, que os
conselhos de fiscalização profissional adotem o regime estatutário, porque a edição de leis criando
os cargos e estabelecendo as remunerações é o pressuposto necessário para tal exigência,
providência que não depende de uma atuação, pura e simples, de tais autarquias ou do Ministério
Público, por meio de outros instrumentos de atuação, sejam judiciais (como a ação civil pública)
ou extrajudiciais (como o termo de ajustamento de conduta, a recomendação, etc). 10. Diante desse
quadro de atuação institucional e da complexidade que envolve a matéria, não há outra providência
a ser adotada, neste momento, a não ser aguardar o pronunciamento do STF nos autos da ADC nº
36/DF, da ADPF nº 367/DF e da ADI 5367/DF, do qual, certamente, virá uma solução definitiva
para a questão. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.25.000.002540/2007-88

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FINANCIAMENTO DO SUS. ESTADO DO
PARANÁ. NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS NA ÁREA DE SAÚDE
CONFORME
EXPRESSA
DETERMINAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
QUESTÃO
JUDICIALIZADA. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o objetivo de investigar suposta
não destinação do percentual mínimo do produto da arrecadação de impostos aos serviços e ações
de Saúde pelo Estado do Paraná, tal como dispõe expressamente o texto da Constituição Federal.
2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento
dos autos ao fundamento de que a questão já estaria judicializada, eis que o Ministério Público
Estadual já teria proposto diversas ações civis públicas a fim de corrigir a aplicação dos recursos
na área de Saúde pelo Estado do Paraná. 3. Questão judicializada. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6402/2017

Voto: 6048/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

Processo:

1.25.004.000215/2015-51

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
MÉDICA. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado
para investigar possível demora na marcação de perícia médica pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS -, em Guarapuava/PR. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na
origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que o procedimento teria atingido
sua finalidade, eis que a perícia médica solicitada pela representante já teria sido realizada. 3. É
cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

309.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

308.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6196/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
GUARAPUAVA-PR

Processo:

1.25.014.000209/2014-01

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE PATO
BRANCO-PR

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE.
TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RECOMENDAÇÃO
EXPEDIDA E ACATADA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento Preparatório
instaurado a partir de ofício circular oriundo da 5ª CCR, que encaminhou minuta de recomendação
elaborada pelo Grupo de Trabalho da 5ª CCR, acerca da atuação que envolve a transparência no
SUS, para a regularização da alimentação do Banco de Preços em Saúde (BPS). 2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, quanto aos municípios que acataram
a recomendação, o procedimento cumpriu seu escopo, e de que foi ajuizada ação civil pública em
relação aos municípios que se negaram a cumprir a recomendação. 3. Questão Judicializada. 4.
Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "Cabível
a homologação do arquivamento quando o objeto do procedimento ou do inquérito civil, inclusive
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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.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.26.000.000690/2015-20

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EDITAL.
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). CONTRATAÇÃO DE
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EXISTÊNCIA DE
OUTRO PROCEDIMENTO COM OBJETO PARCIALMENTE COINCIDENTE. 1. Trata-se de
Procedimento Preparatório instaurado para investigar possível irregularidade praticada pela
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, eis que a empresa pública federal teria iniciado
processo licitatório para a contratação de serviços técnicos de advocacia, terceirizando de forma
supostamente ilegal a atividade de assessoria e consultoria jurídicas. Além disso, haveria omissão
no Edital de Concorrência n. 01/2015 quanto aos eventuais impedimentos que a contratação de
advogados pela CONAB acarretaria sobre os vencedores do certame, eis que estariam impedidos
de advogar em face da Administração Federal. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da
República na origem determinou o arquivamento do feito ao fundamento de que a alegada
incompatibilidade do exercício de advocacia privada com a função de advogado de empresa pública
careceria de cogência legal, vez que o art. 30, inciso I, do Estatuto da OAB não seria aplicável ao
caso. Segundo constou do despacho de arquivamento, "o artigo 30, inciso I da Lei 8.906 de 4 de
julho de 1994(Estatuto da OAB), norma cujo incidente a OAB alegou, não poderá ser aplicado nos
casos de contratação por licitação, uma vez que não há norma que equipare os advogados
contratados através de processo licitatório aos servidores públicos para fins de impedimento da
advocacia". 3. Ademais, quanto à possível terceirização ilegal da atividade de assessoramento
jurídico, haveria procedimento em curso naquela Procuradoria da República em fase de instrução
probatória mais adiantada, razão pela qual foram trasladadas cópias de documentos para os citados
autos para continuidade das investigações. 4. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese
de ausência de irregularidades e de existência de outro feito com objeto parcialmente coincidente.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6082/2017

1.26.000.000732/2015-22

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CLASSIFICAÇÃO E/OU
PRETERIÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A. REGIÃO - TRF-5. NÃO
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar
eventual preterição de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Analista
Judiciário - Área Judiciária no Tribunal Regional Federal da 5a. Região - TRF-5, Seção Judiciária
de Pernambuco, eis que, consoante os termos da representação, servidores efetivos de outros órgãos
e entes federativos estariam ocupando funções comissionadas naquela Seção em detrimento dos
candidatos aprovados em concurso. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na
origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades eis que
não haveria vaga para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária na Seção Judiciária de
Pernambuco, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na condução do concurso ou na
convocação de candidatos. Além disso, acrescentou-se que a existência de vaga dependeria de
previsão legal e que a elaboração de lei criadora de cargos passaria pelo crivo da discricionariedade
da Administração Pública, não cabendo ao MPF intervir na questão. 3. É cabível a homologação
do arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.26.000.000738/2015-08

Relator:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim

Voto: 6337/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Processo:

Decisão:

312.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

311.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6161/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

Ementa:

Decisão:

313.

108

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL CULTURAL E
ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN. AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para
investigar supostas irregularidades ocorridas no concurso público para o cargo de Técnico de
Enfermagem do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE -, realizado
pelo IDECAN (Edital n. 02/2014 - EBSERH/HC - UFPE), eis que o tempo de experiência
profissional do representante não teria sido regularmente computado pela banca examinadora. 2.
Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos
autos ao fundamento de que não teria sido constatada qualquer irregularidade, ameaça ou lesão
concreta a direitos coletivos ou de relevância social tuteláveis pelo Ministério Público. Por fim,
acrescentou-se que o representante deixou de atender às cláusulas editalícias do concurso público
(item 5.3 e seguintes) que exigiam a cópia autenticada da Carteira de Trabalho e a declaração do
empregador quanto às atividades efetivamente desempenhadas. 3. É cabível a homologação do
arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito.
PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.26.000.001062/2017-23

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE). PROCESSO SELETIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PUBLICIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS ETAPAS. FAVORECIMENTO DE
CANDIDATA. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar irregularidades na seleção extra de mestrado 2017 do Programa de Pósgraduação em Neuropsiquiatria e Ciência do Comportamento da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), consistentes em: a) violação ao princípio da publicidade; b) descumprimento
das etapas previstas no Regimento Interno do Programa e c) favorecimento de determinada
candidata. 2. O Ministério Público Federal expediu recomendação à UFPE para que anulasse todas
as etapas, e todos os atos delas decorrentes. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento
sob o fundamento de que a recomendação foi integramente acatada pela UFPE, tendo anulado todas
as etapas do certame. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando houver nos autos a
comprovação de que as disposições do compromisso de ajustamento de conduta forma
integralmente cumpridas ou foram atendidas as medidas recomendadas. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6130/2017

1.26.000.002959/2016-93

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. COMPANHIA DE PESQUISA DE
RECURSOS MINERAIS (CPRM). PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM
CONCURSO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na não convocação dos candidatos
aprovados no concurso público da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM),
enquanto existem funcionários terceirizados desempenhando as atividades referentes a esses
cargos. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a questão de
contratação de terceirizados por parte do CPRM já se encontra judicializada na Justiça do Trabalho
e que o Ministério Público do Trabalho da 6ª Região vem acompanhando o cumprimento do acordo
judicial. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.26.000.003797/2014-49

Relator:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim

Voto: 6527/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Processo:

Decisão:

315.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

314.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6168/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PERNAMBUCO
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PARALISAÇÃO DE AULAS.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO IFPE.
AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA
DE
PROFESSOR.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar
suposta irregularidade ocorrida no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Estado de Pernambuco - IFPE, consistente, em suma, em eventual ausência injustificada de
professor do curso de refrigeração e climatização. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da
República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que as irregularidades
apontadas na representação inicial não teriam sido comprovadas eis que, consoante resposta do
IFPE, toda a carga horária prevista nos componentes curriculares para o referido professor teria
sido regularmente cumprida. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver
irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.26.005.000151/2011-17

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA.
SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU. REGULARIZAÇÃO DAS
HABITAÇÕES DOS MORADORES DE BAIXA RENDA EM TERRAS SUPOSTAMENTE
PERTENCENTES À UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE ANGELIM/PE, POR ONDE PASSAVA A
ANTIGA LINHA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL - RFFSA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o objetivo de acompanhar a
regularização das habitações dos moradores de baixa renda que estariam na posse das terras
supostamente pertencentes à União nas localidades do agreste pernambucano por onde passava a
antiga linha da extinta Rede Ferroviária Federal - RFFSA. 2. Oficiada, a SPU asseverou que "os
imóveis transferidos à União precisam ser incorporados após um estudo para determinar sua
vocação de destinação ", e que, " em relação às residências cujas ocupações foram feitas de forma
regular, existia um contrato com a RFFSA e os moradores forma provocados pela SPU para
promover suas regularizações", sendo que, "no caso das ocupações irregulares, é preciso aguardar
o estudo para destinação" (fl. 71). 3. Logo em seguida, a Procuradoria da República na origem
promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades e de demanda
que pudesse atrair a atribuição do MPF, eis que a Secretaria de Patrimônio da União - SPU - estaria
atuando regularmente, sem qualquer indício de irregularidade que pudesse comprometer a lisura
das transferências, incorporações e regularizações dos imóveis em discussão, além de se tratar de
demanda de natureza individual. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver
irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

317.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6176/2017

Processo:

1.27.000.000720/2014-80

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS
DO SUS. MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE/PI. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE
SERVIDORES VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CERTIDÃO DE RECUSA
DE ATENDIMENTO. RECOMENDAÇÃO ACATADA. 1. Trata-se de Inquérito Civil instaurado
em virtude de orientação da 5a. CCR no sentido de estimular a atuação do MPF junto aos
municípios brasileiros, nos limites de atribuição de cada unidade ministerial, com o objetivo de
fossem instalados registros eletrônicos de frequência de servidores vinculados ao Sistema Único de
Saúde, em especial de médicos e odontólogos, e o fornecimento de certidões quanto à eventual
recusa de atendimento. 2. Foram expedidas as Recomendações n. 24/2014 e 25/2014 ao Município
de Lagoa Alegre/PI que posteriormente comprovou o atendimento dos seus termos. 3.Diante disso,
a Procuradoria da República na origem determinou o arquivamento do feito ao fundamento de que
o objeto do procedimento teria sido exaurido com o cumprimento das Recomendações ministeriais.
4. Recomendação Acatada. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 6132/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
GARANHUNS/ARCO
VER

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI
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Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS
DO SUS. MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU/PI. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE
SERVIDORES VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CERTIDÃO DE RECUSA
DE ATENDIMENTO. RECOMENDAÇÃO ACATADA. 1. Trata-se de Inquérito Civil instaurado
em virtude de orientação da 5a. CCR no sentido de estimular a atuação do MPF junto aos
municípios brasileiros, nos limites de atribuição de cada unidade ministerial, com o objetivo de
fossem instalados registros eletrônicos de frequência de servidores vinculados ao Sistema Único de
Saúde, em especial de médicos e odontólogos, e o fornecimento de certidões quanto à eventual
recusa de atendimento. 2. Foram expedidas as Recomendações n. 28/2014 e 29/2014 ao Município
de Morro do Chapéu do Piauí/PI, que posteriormente comprovou o integral atendimento dos seus
termos. 3. Diante disso, a Procuradoria da República na origem determinou o arquivamento do feito
ao fundamento de que o objeto do procedimento teria sido exaurido com o cumprimento das
Recomendações ministeriais. 4. Recomendação Acatada. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5897/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.27.000.000775/2014-90

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . SAÚDE. CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS.
MUNICÍPIO
DE
BARRA
D'ALCÂNTARA/PI.
AUSÊNCIA
DE
TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o
objetivo de investigar a transparência nas informações do Sistema Único de Saúde - SUS acerca
das negativas de atendimento ao cidadão e dos horários de médicos e odontólogos no Município de
Barra D'Alcântara/PI. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem expediu
as Recomendações n. 24 e 25/2014 à Secretaria de Saúde e à Prefeitura municipal objetivando o
fornecimento de certidão ou documento equivalente a todos os usuários do SUS nos casos de recusa
de atendimento, bem como a instalação de registro eletrônico de frequência dos servidores
vinculados ao SUS, em especial médicos e odontólogos. 3. Logo em seguida, promoveu-se o
arquivamento dos autos ao fundamento de que as Recomendações estariam sendo cumpridas, não
havendo mais irregularidades a serem sanadas. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6333/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.27.000.000799/2014-49

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS DO SUS. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS DO SUS. MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI. RECOMENDAÇÃO ACATADA . 1. Trata-se de Inquérito Civil
instaurado a partir de ofício circular oriundo da 5ª CCR, que encaminhou minuta de recomendação
elaborada pelo Grupo de Trabalho da 5ª CCR, acerca da atuação que envolve a transparência no
SUS, para a implementação de medidas para a expedição de certidão de não atendimento no serviço
de saúde solicitado e o controle de frequência dos profissionais de saúde, em especial de médicos
e odontólogos. 2. Recomendação expedida com essa finalidade ao município de São João do
Arraial/PI, que restou integralmente acatada. 3. Diante do acatamento da Recomendação e das
providências tomadas pela referida Prefeitura Municipal, a atuação ministerial resta exaurida,
tornando-se desnecessária a continuidade do presente procedimento. PELA HOMOLOGAÇÃO
DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

321.

Voto: 6129/2017
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1.27.000.000729/2014-91

Decisão:

320.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

319.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6219/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.27.000.000907/2014-83

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE PICOS-PI

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. PROVA OBJETIVA. INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI). SUPOSTA
VIOLAÇÃO DOS ENVELOPES DAS PROVAS OBJETIVAS. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o objetivo de investigar
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possíveis irregularidades na aplicação das provas do concurso público para Técnico de Assuntos
Educacionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) eis que,
segundo a representação, o envelope das provas estaria com o lacre violado. 2. Após instrução
probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao
fundamento de ausência de irregularidades eis que pequeno rasgo no envelope das provas não seria
capaz de indicar violação ao conteúdo da prova e que a absoluta inviolabilidade se daria tão somente
em relação aos malotes onde os envelopes seriam guardados, e que teriam chegado às salas de aula
totalmente lacrados. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver
irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.27.000.001112/2014-92

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE.
MUNICÍPIO DE CAPITÃO DE CAMPOS/PI . ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS EM
SAÚDE - BPS. RECOMENDAÇÃO ACATADA. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o
objetivo de instar o Município de Capitão de Campos/PI a alimentar o Banco de Preços em Saúde,
consoante os termos do Ofício - circular n. 05/2014 da egrégia 5a. CCR. 2. A Procuradoria da
República na origem expediu Recomendação Legal à Prefeitura local e à Secretaria de Saúde do
referido município, além de ter oficiado ao Conselho Municipal de Saúde, à Câmara de Vereadores
e ao Promotor de Justiça quanto à ciência e o efetivo cumprimento da Recomendação ministerial.
3. Em resposta, a Municipalidade asseverou que o Banco de Preços em Saúde já teria sido
regularmente implementado. 4. Arquivamento promovido, pois o presente inquérito civil exauriu o
seu objeto. 5. Recomendação atendida. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6192/2017

Voto: 5896/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.27.000.001407/2015-40

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXAME DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA . FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). APLICAÇÃO DA
PROVA. . 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de investigar
supostas irregularidades na aplicação da prova prática processual da disciplina de Direito
Empresarial do XVI Exame de Ordem da OAB realizado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV,
consistente, em suma, em eventuais erros formais que impossibilitariam a resolução adequada das
questões da prova. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu
o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades eis que os padrões de
reposta apresentados pela banca examinadora estariam "em conformidade com a doutrina pátria
consolidada, a boa técnica e o ordenamento jurídico brasileiro" (fl. 35). 3. Consoante remansosa
jurisprudência do STF e do STJ, é vedado ao Poder Judiciário, no controle de legalidade de
concurso público, substituir-se à banca examinadora para avaliar a correção das provas, as respostas
dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, cabe ao Judiciário a análise
da legalidade e da observância às regras contidas no edital, bem como o juízo de compatibilidade
do conteúdo das questões do concurso com o previsto no respectivo edital. (Precedentes: STF - RE
632853, Relator: Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 23/04/2015. Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 2906-2015 ; e STJ - AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Min Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe
07/03/2013). 4. Não compete ao MPF analisar os critérios de avaliação da prova aplicada pela banca
examinadora, sob pena avançar sobre o mérito administrativo. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

324.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

323.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6198/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.27.001.000317/2017-93

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE PICOS-PI

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LISTA DE CONTEMPLADOS. RETIRADA DO
NOME. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE . 1. Procedimento Preparatório instaurado
para apurar irregularidade na retirada do nome do representante da lista de contemplados do
Programa Minha Casa Minha Vida. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que a desclassificação do representante operou-se por existir em um dos seus
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números de CPF restrição atinente ao CADIN, em que pese tenha o referido representante
informado a existência do cancelamento deste número, todavia, não se vislumbra na situação lesão
ou ameaça de lesão a interesses coletivos ou difusos, tampouco a interesses individuais
indisponíveis.3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz
de justificar o prosseguimento do feito.PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.28.200.000142/2014-98

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS
DO SUS. CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO MÉDICO. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE.
MUNICÍPIO DE ACARI/RN. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA - TAC. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE
ACOMPANHAMENTO (PA). 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo
de apurar o cumprimento de Recomendações expedidas ao município de Acari/RN com o objetivo
de garantir a fiscalização do cumprimento da jornada dos profissionais do Sistema Único de Saúde
- SUS, do fornecimento de certidão de não atendimento aos usuários do SUS e à alimentação do
Banco de Preços em Saúde para aquisição de insumos. 2. A Procuradoria da República na origem
celebrou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o referido município estabelecendo prazos
e sanções pelo seu eventual descumprimento, determinado, logo após, o arquivamento do presente
feito ante o exaurimento do seu objeto e a instauração de Procedimento de Acompanhamento do
ajuste. 3. É cabível a homologação do arquivamento de inquérito civil fundamentado na instauração
de PA para o acompanhamento de termo de ajustamento de conduta. PELA HOMOLOGAÇÃO
DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6190/2017

Voto: 5828/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE CAICÓRN

Processo:

1.29.000.002347/2015-16

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
LICITAÇÃO.
MODALIDADE/LIMITE/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE. INFRAERO. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar
suposta realização de licitação desnecessária para compra de setecentos mictórios para o Aeroporto
Salgado Filho em Porto Alegre/RS, além de possível favorecimento à empresa privada uma vez
que marca e modelos dos produtos seriam eventualmente exigidos. 2. Após instrução probatória, a
Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de
ausência de irregularidades eis que, consoante informações da INFRAERO, não houve licitação
para aquisição de mictório, mas sim Pregão Eletrônico para contratação de empresa para
fornecimento de sistema desorizador para mictórios. 3. Quanto ao suposto favorecimento à empresa
privada, esclareceu que participaram da disputa cinco empresas e que o aviso de licitação foi
divulgado em jornal de grande circulação local além da publicação no DOU. 4. Por fim, registrou
que a indicação de marca ocorreu devido à exigência de padronização do mictório e que o TCU
possuiria entendimento consolidado quanto a possibilidade de "indicação de marca, desde que
estritamente necessário para a atender exigências de padronização" (TCU/Súmula n. 270) (fl. 52).
5. Assim, diante da ausência de indícios de irregularidades no âmbito das matérias de atribuição
desta 1a. CCR, mister o arquivamento do feito neste aspecto, com remessa dos autos à 5a. CCR
para análise de eventual prática de improbidade administrativa. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS COM A
REMESSA DOS AUTOS À 5A. CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da
promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos, com remessa dos autos à 5A.CAM 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise.

Decisão:

327.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

326.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6027/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Processo:

1.29.001.000090/2015-40

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE BAGE-RS

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA.
CONFLITO ENVOLVENDO TRABALHADORES SEM TERRA/POSSEIROS. ESBULHO
POSSESSÓRIO EM LOTE DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA . ATUAÇÃO
REGULAR DO INCRA. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado com objetivo de
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investigar suposto esbulho possessório em lote de assentamento de reforma agrária em Hulha
Negra/RS, havendo notícia nos autos de que o antigo possuidor, ora representante, teria abandonado
o terreno. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o
arquivamento dos autos ao fundamento de que o INCRA estaria ciente da situação e averiguando
regularmente os fatos, inclusive com abertura de procedimento administrativo para apurar o
eventual abandono do terreno e a sua real motivação, não se verificando, até o momento, qualquer
omissão por parte da autarquia federal. Por fim, acrescentou-se que tratar-se-ia de nítida hipótese
de direito individual, a obstaculizar a atuação do MPF. 3. É cabível a homologação do arquivamento
quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.29.002.000137/2013-01

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA. SUPOSTA INVASÃO
DE ANTIGO LEITO DE RODOVIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. 1. Trata-se de
Inquérito Civil instaurado com o objetivo de investigar suposta invasão de trecho de rodovia
localizada no Município de Vacaria/RS. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República
na origem determinou o arquivamento do feito ao fundamento de que, "com base nas informações
prestadas pelo DNIT e SPU, conclui-se que não há qualquer registro, efetuado pelo extinto DNER
ou pelo DNIT, que identifique a Estrada como sendo bem pertencente à União." (fl. 80/81). 3. Por
outro lado, também constou da promoção de arquivamento que "a questão referente a ocupação da
via estaria afeta atualmente ao próprio Município, e já é objeto de ação movida pelo próprio
representante no que se refere ao direito de passagem". 4. Desse modo, inexistindo atribuição do
Ministério Público Federal para atuar no caso e já estando a questão judicializada por iniciativa do
representante, o caso é de homologação do arquivamento pelos seus próprios fundamentos.. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5079/2017

Voto: 6295/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE CAXIAS
DO SUL-RS

Processo:

1.29.003.000615/2016-16

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(CEF). ALIENAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO CONDOMÍNIO CENTENÁRIO.
1. Apuração de irregularidades no PMMV quanto à prática de alienação de algumas unidades
habitacionais, pelo síndico, no condomínio situado em Sapiranga/RS. 2. Após diligências,
verificou-se que a CEF está adotando as providências para regularizar a ocupação. 3. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento por não vislumbrar outra medida a ser adotada. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

330.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

329.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6189/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE NOVO
HAMBURGO-RS

Processo:

1.29.008.000273/2016-86

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
S.MARIA/SANTIAGO

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. CIRURGIA. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE
SANTA MARIA (HUSM). MOROSIDADE NA MARCAÇÃO DE CIRURGIA.
IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar morosidade
na realização de cirurgia em idosa internada no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). 2.
O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a representante foi
submetida ao procedimento cirúrgico e que o HUSM organizou o protocolo para atendimento de
pacientes idosos portadores de fratura de fêmur proximal, com escopo de evitar que ocorram
novamente fatos semelhantes aos que prejudicaram o atendimento da representante. 3. É cabível a
homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada.PELA
HOMOLOGAÇÃO.

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.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.29.008.000542/2016-12

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIREITO DE GREVE. AGÊNCIAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (APS). INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE DESCONTO DOS DIAS PARADOS NA
REMUNERAÇÃO. 1. Procedimento Preparatório para averiguar possível descumprimento de
ordem interna de desconto dos dias parados na remuneração de servidores públicos que aderiram
ao movimento paredista em 2015. 2. Após diligências, a Diretoria de Gestão de Pessoas do INSS
informou que, ao término do movimento grevista, foram firmados o Termo de Acordo de Greve e
o Termo de Acordo de Reposição nº 1/2015, que disciplinaram sobre o retorno dos servidores às
atividades, com a consequente devolução dos valores, ora descontados, em virtude da paralisação
deflagrada no período de julho a setembro de 2015, documentos que foram remetidos aos Gestores
do INSS, mediante Memorando Circular nº 19 PRESS/INSS para o devido cumprimento. 3. É
cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:
Relator:
Ementa:

Decisão:

333.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

332.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6291/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
S.MARIA/SANTIAGO

1.30.001.000204/2015-31
Voto: 6017/2017
Origem: PR/RJ
Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REGISTRO FUNCIONAL.
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
ELOGIO
PROFISSIONAL
EM
ASSENTO
FUNCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o objetivo de investigar suposta
conduta irregular da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, eis que teria deixado de
registrar nos assentos funcionais da representante elogio profissional por ela recebido. 2. Após
instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos
ao fundamento de ausência de irregularidade eis que o ato administrativo pretendido pela
representante ostentaria natureza discricionária consoante expressa previsão da Lei n. 8112/90.
Ademais, acrescentou-se que tratar-se-ia de nítida hipótese de direito individual, a obstaculizar a
atuação do MPF. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de ausência de
irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.30.001.001410/2015-68

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO
PÚBLICO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉ-REQUISITO DE
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. 1. Trata-se de Inquérito
civil instaurado com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na convocação de candidatos
aprovados em concurso público para o cargo de Especialista em Ciência e Tecnologia e Inovação
em Saúde Pública (Perfil XE1523 - Sistemas de Qualidade em Biotecnologia) sem a comprovação
dos requisitos estabelecidos pelo Edital n. 22/2014 da FIOCRUZ, em especial quanto ao prérequisito de tempo mínimo de experiência profissional. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria
da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que não caberia ao
Poder Judiciário imiscuir-se na função precípua da banca examinadora, salvo no caso de
ilegalidade, o que não teria ocorrido no caso. 3. Há notícia nos autos de que a representante já teria
judicializado a questão, inclusive com a propositura de Ação Cautelar de Exibição de Documentos
perante a 17a. Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro/RJ (Processo n. 014599839.2014.4.02.5101), o que revela a ausência de interesse no prosseguimento do feito. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5946/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

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.
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Voto: 5944/2017
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1.30.001.001772/2015-59

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO
PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. 1.
Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar suposta ilegalidade quanto ao
processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores substitutos pela UFRJ,
eis que o prazo de inscrição no certame, a divulgação do sistema de pontuação e as informações
das datas de realização das provas estariam em afronta à legislação de regência. 2. Após instrução
probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao
fundamento de ausência de irregularidades eis que, consoante informações prestadas pela reitoria
da Universidade Federal, a seleção de candidatos pelo processo seletivo simplificado para atender
necessidades temporárias e excepcionais da Administração Pública seria diferente do processo
seletivo simplificado para contratação de professor substituto, tendo o representante se equivocado
em suas alegações junto ao MPF. Além disso pontuou que o período de inscrição no certame foi
abreviado com o objetivo de evitar que alunos da instituição ficassem sem aulas e ressaltou o amplo
acesso a todos os candidatos dos critérios de pontuação nas provas. Por fim, registrou que, por se
tratar de processo seletivo simplificado, as próprias unidades de ensino da UFRJ entregariam ao
candidato o calendário do certame. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de
ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.30.004.000062/2017-43

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO.
ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
POLÍTICA PÚBLICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA EDUCAÇÃO (MPEDUC) PARA AVALIAR AS
CONDIÇÕES DAS ESCOLAS E DO ENSINO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. 1. Trata-se
de Notícia de Fato instaurada a partir de representação que sustenta que o ensino público
fundamental no Estado do Rio de Janeiro estaria sendo ministrado em desconformidade com o
princípio constitucional da eficiência, eis que as notas obtidas pelos alunos da rede pública no Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB seriam baixas. Sugere o representante, por fim,
que tanto a metodologia utilizada pelo referido Estado quanto a oferta de vagas no ensino
fundamental se dariam de forma equivocada. 2. Logo em seguida determinou-se o arquivamento
do feito ao fundamento de que "o caso narrado na presente representação afasta-se da atribuição do
Ministério Público Federal, tratando-se de questão relacionada à política pública, tendo em vista
especialmente o caráter abstrato dos fatos narrados." (fl. 30) 3. Inconformado com a decisão, o
representante recorreu repisando os termos da inicial e sustentou a péssima qualidade do ensino
fundamental ministrado nas escolas públicas municipais no Estado do Rio de Janeiro e que tratarse-ia de tema essencial para qualquer projeto sério de inclusão social. 4. Conforme deliberação na
295ª Sessão Ordinária, o Colegiado da 1ª CCR encaminhou os autos ao GT - Educação para
manifestação sobre as irregularidades apontadas na representação, tendo a Coordenadora do GT,
em reunião realizada em 11 de outubro de 2017, afirmado que "a homologação dos procedimentos
deve estar condicionada à comprovação de implementação do projeto MPEDUC para avaliar as
condições das escolas e do ensino, considerando que há recursos federais destinados a várias ações
do FNDE aplicados ao ensino básico". 5. O Ministério Público pela Educação (MPEduc) é um
projeto desenvolvido para ser executado em parceria entre o Ministério Público Federal e o
Ministério Público dos Estados, cujo principal objetivo é o de estabelecer o direito à educação
básica de qualidade para os brasileiros, tendo em vista que a educação faz toda a diferença para o
pleno desenvolvimento da pessoa, para o exercício de sua cidadania e em sua qualificação para o
trabalho, inclusive, com o fim de fortalecer as parcerias entre as instituições e o controle social.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
APURAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.30.008.000045/2015-12

Voto: 4856/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

Decisão:

336.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

335.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5949/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ITAPERUNA-RJ

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO

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.
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Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

MUNICIPIO
RESENDE-RJ
Relator:
Ementa:

Decisão:

337.

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIÇO
PÚBLICO. SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar
suposta deficiência nos serviços prestados por agência do Sistema Nacional de Emprego - SINE no município de Resende/RJ, eis que o representante estaria cadastrado há mais de seis anos e nunca
teria sido escolhido para uma vaga de emprego. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da
República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de
irregularidades, eis que a agência teria efetivamente prestado o serviço de intermediação de
emprego em favor do representante, que inclusive estaria atualmente empregado. 3. É cabível a
homologação do arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.33.000.000623/2013-17

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. CESSÃO DE USO. ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ALESC. APROVAÇÃO DE PROJETO
DE LEI N. 120.8/2012 QUE RETIRA ÁREA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC PARA DUPLICAÇÃO DE
AVENIDA EM FLORIANÓPOLIS/SC. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE A UFSC E A
PREFEITURA LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.
Trata-se de Inquérito civil instaurado para investigar suposta aprovação de projeto de lei n.
120.8/2012 pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC com o objetivo de
retirar área do patrimônio público da UFSC para a duplicação de avenida no município de
Florianópolis/SC. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem determinou
o arquivamento do feito ao fundamento de que não se vislumbrariam mais providências a serem
adotadas diante do acordo firmado entre a UFSC e a Prefeitura local, com a aprovação da cessão
do terreno à prefeitura pelo Conselho Universitário da UFSC. 3. Assim, diante do acordo firmado
entre as partes para a cessão do terreno, não há mais interesse no prosseguimento do feito. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6258/2017

1.33.000.000643/2015-41

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL.
CONSELHOS
PROFISSIONAIS.
ESTRUTURA/ORGANIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO.
CONSELHO
REGIONAL
DE
NUTRICIONISTAS DA DÉCIMA REGIÃO. DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Trata-se de
Procedimento Preparatório instaurado para investigar possível deficiência no serviço de
atendimento ao público pelo Conselho Regional de Nutricionistas da Décima Região, eis que
haveria número insuficiente de funcionários em atividade. 2. Após instrução probatória, a
Procuradoria da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de
ausência de irregularidades, ilegalidades ou deficiência no serviço prestado já que, ao contrário do
afirmado na representação, haveria número suficiente de funcionários trabalhando e que
cumpririam o expediente regularmente, consoante o registro de ponto acostado aos autos. 3. É
cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o
prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.33.000.001853/2016-38

Relator:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim

Voto: 6158/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

Decisão:

339.

DE

Processo:

Decisão:

338.
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Voto: 6314/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SANTA
CATARINA

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.
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Ementa:

Decisão:

340.

117

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS DO SUS. TRANSPARÊNCIA NO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1.
Inquérito Civil instaurado a partir de ofício circular oriundo da 5ª CCR, que encaminhou minuta de
recomendação elaborada pelo Grupo de Trabalho da 5ª CCR, acerca da atuação que envolve a
transparência no SUS, relativa a informações sobre negativas de atendimento e dos horários de
médicos e odontólogos. 2. Recomendação expedida com essa finalidade ao município de São
José/SC, que restou integralmente acatada. 3. Diante do acatamento da Recomendação e das
providências tomadas pela referida Prefeitura Municipal, a atuação ministerial resta exaurida,
tornando-se desnecessária a continuidade do presente procedimento. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.33.008.000494/2014-60

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. TERRENO DE MARINHA.
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO EMBARCADOURO
LOCAL. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o objetivo
de investigar supostas irregularidades na utilização de patrimônio público, qual seja, a eventual
restrição de acesso a embarcadouro localizado na praia de Canto Grande em Bombinhas/SC pela
associação de pescadores local. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na
origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades eis que
o impasse na utilização do referido trapiche já teria sido superado, havendo inclusive notícia nos
autos de celebração de acordo judicial firmado entre a associação de pescadores e o município de
Bombinhas/SC. 3. Sanadas as irregularidades e havendo notícia nos autos de judicialização da
questão, realmente não há mais interesse no prosseguimento do feito PELA HOMOLOGAÇÃO
DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5955/2017

Voto: 6139/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ITAJAI/BRUSQUE

Processo:

1.34.012.000024/2017-42

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARTÃO CIDADÃO. CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DIFICULDADE DE OBTENÇÃO, DESBLOQUEIO E USO
DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para
apurar dificuldade na obtenção, desbloqueio e uso do cartão cidadão. 2. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a Caixa Econômica Federal informou que para
ter o cartão cidadão basta comparecer presencialmente a qualquer agência, portando documento de
identificação original e realizar a solicitação, independentemente de ter ou não benefício a receber.
3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar
o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

342.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

341.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6216/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE SANTOSSP

Processo:

1.34.012.000131/2008-80

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE SANTOSSP

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA.
SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU. SUPOSTA OCUPAÇÃO DE
TERRENO DA UNIÃO NA CIDADE DE SANTOS/SP. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
1. Trata-se de Inquérito civil instaurado com o objetivo de investigar suposta irregularidade
ocorrida em terreno da União na Avenida Martins Fontes, lote 1186, na cidade de Santos/SP, eis
que haveria no local exploração ilegal de comércio. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria
da República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de
elementos que pudessem elucidar eventual prática de improbidade administrativa, além de não
haver sido localizado o possível comércio irregular na área. 3. É cabível a homologação do
arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito.
PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.34.021.000409/2014-58

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO - CNPQ. SELEÇÃO DE BOLSISTAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para investigar eventual irregularidade
ocorrida na seleção para participação no Programa Ciência sem Fronteiras/VLUHR - Flemis Higher
Education Council - n. 186/2014, vez que o nome da representante não constaria da relação final
de alunos selecionados a bolsistas, ainda que tivesse recebido mensagem eletrônica informando a
sua aprovação. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem promoveu o
arquivamento dos autos ao fundamento de que as irregularidades apontadas na inicial não teriam
sido comprovadas, não havendo qualquer indício de desvio de finalidade ou má conduta pelo
CNPQ, restando esclarecido ao final que a aprovação na primeira e segunda etapas do programa
não teria o condão de garantir a aprovação final do candidato a aluno bolsista. 3. É cabível a
homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o
prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6217/2017

Voto: 5932/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE JUNDIAISP

Processo:

1.34.024.000138/2014-19

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE.
MUNICÍPIOS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP. REGULARIZAÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE - BPS. RECOMENDAÇÃO
ACATADA. 1. Trata-se de Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Recomendações
expedidas pela Procuradoria da República no município de Ourinhos/SP aos municípios daquela
Subseção Judiciária para que procedessem à regularização da alimentação do Banco de Preços em
Saúde - BPS no portal do Ministério da Saúde. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da
República na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de que todos os
municípios que integram aquela subseção judiciária demonstraram acatar a Recomendação
Ministerial, passando a inserir os dados de todas as aquisições de insumos de saúde, ainda que
alguns tenham encontrado dificuldades em face de suas deficiências estruturais. 3. Recomendação
Acatada. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

345.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

344.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.34.029.000046/2016-42

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS
DO SUS. TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RECOMENDAÇÃO
EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de ofício circular oriundo da 5°
CCR, encaminhando minutas de recomendações aos Estados e Municípios brasileiros, a fim de
garantir: divulgação da escala de médicos e odontólogos e respectivo registro de frequência e
implantação do ponto eletrônico. 2. Expedição de recomendação ministerial ao município de
Lorena/SP com essa finalidade. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que a referida municipalidade adotou todas medidas necessárias para o integral
cumprimento da recomendação expedida. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando
houver nos autos a comprovação de que as disposições do compromisso de ajustamento de conduta
foram integralmente cumpridas ou foram atendidas as medidas recomendadas. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 6354/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
OURINHOS-SP

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
GUARATING/CRUZEIRO
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Voto: 6310/2017
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1.34.029.000048/2016-31

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS
DO SUS. TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RECOMENDAÇÃO
EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de ofício circular oriundo da 5ª
CCR, que encaminhou minuta de recomendação elaborada por Grupo de Trabalho acerca da
atuação que envolve a transparência no SUS, para a implementação de medidas para o controle de
frequência dos profissionais de saúde. 2. Recomendação expedida com essa finalidade ao município
de Potim/SP, que restou integralmente acatada. 3. Diante do acatamento da Recomendação e das
providências tomadas pela referida Prefeitura Municipal, a atuação ministerial resta exaurida,
tornando-se desnecessária a continuidade do presente procedimento. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6136/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
GUARATING/CRUZEIRO

Processo:

1.35.000.000421/2017-16

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. TRANSPARÊNCIA . CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE (CRMV/SE). FALTA DE
PUBLICIZAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no concurso público do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe (CRMV/SE), consistente na falta de
publicização da lista de candidatos aprovados no certame. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que houve total transparência na execução do referido certame,
dando-se ampla divulgação aos atos. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver
irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

348.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

347.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.16.000.004218/2014-21

Voto: 5889/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
EXECUÇÃO DO CERTAME. INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA (IFB). IMPERFEIÇÕES
NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento
Preparatório instaurado para investigar supostas irregularidades ocorridas no concurso público para
o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnólogo do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB (Edital n. 002/2014 RIFB), realizado pela banca CETRO
Concursos Públicos, consistentes, em suma em: 1) em excesso de vagas reservadas às cotas; 2)
enunciado da prova discursiva confuso; 3) não recebimento de uma das vias do plano didático pela
banca; 4) ausência de disponibilização de espelho de correção da prova de desempenho didático;
5) apenas um candidato com nota modificada após a fase de recursos; 6) e, por fim, suposto
favorecimento a candidato eventualmente parente do reitor do IFB. 2. Após instrução probatória, a
Procuradoria da República na origem determinou o arquivamento do feito ao fundamento de
ausência de irregularidades. Quanto ao ponto 2, registrou que haveria previsão editalícia expressa
quanto ao uso da Língua Portuguesa na prova discursiva (Capítulo X, item 10.1 do Edital); quanto
ao ponto 3, asseverou que os membros da banca foram orientados a devolverem a 2a. via do plano
didático ao candidato eis que tal fase não disponibilizaria espelho de correção da prova e tal prática
poderia facilitar as anotações pelos candidatos e eventualmente a propositura de recursos; quanto
ao ponto 4, destacou a inviabilidade da disponibilização de espelho de correção da prova de
desempenho didático eis que o tema seria sorteado 24 horas antes da realização da prova e que
poderia ser sorteado qualquer tópico do conteúdo programático; quanto ao ponto 5, pontuou que a
nota do referido candidato não foi majorada mas sim corrigida em virtude de engano na somatória
dos pontos; quanto ao ponto 6, apontou que não haveria qualquer prova de que a candidata referida
na representação fosse filha do reitor, mas tão somente identidade de sobrenomes. Por fim, quanto
ao ponto 1, relativo ao número de vagas previstos no edital do concurso público reservados para
PNE, mister o encaminhamento do feito à PFDC, eis que a defesa dos direitos constitucionais dos
cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de
relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão
(arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41,
parágrafo único). 3. Assim, na ausência de indícios de irregularidades, mister o arquivamento do
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feito pelos próprios fundamentos quanto a matéria de atribuição da 1a. CCR, com a remessa dos
autos à PFDC quanto a matéria de sua atribuição. PELA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM A
REMESSA DOS AUTOS À PFDC
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.
1.33.000.002218/2013-25

Relator:
Ementa:

Dr. Wellington Luis de Sousa Bonfim
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL.
EMPREGADO
PÚBLICO/TEMPORÁRIO.
ADMISSÃO/PERMANÊNCIA/DESPEDIDA.
MUNICÍPIO
DE
BIGUAÇU/SC.
CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS.
INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. REMESSA AO MPE. 1. Trata-se de Inquérito civil
instaurado com o objetivo de investigar supostas irregularidades na contratação de agentes de saúde
e endemias pela Prefeitura Municipal de Biguaçu/SC, eis que, consoante os termos da
representação, não haveria lei municipal que autorizasse a criação desses cargos; a contratação
deveria ter sido realizada pelo regime celetista; não teria havido recolhimento do FGTS; não teria
sido realizado concurso público; não existiria estabilidade no cargo, além do não pagamento do
incentivo adicional - Portaria n. 674/GM. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República
na origem promoveu o arquivamento dos autos ao fundamento de ausência de irregularidades. 3. O
STJ já teve oportunidade de decidir quanto a competência para julgamento de questões análogas às
versadas do presente IC: "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR REGIDO POR VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIMENTO. 1.
O art. 8º da Lei 11.350/2006 estabeleceu o regime da CLT, nas hipóteses de contratação de Agente
Comunitário de Saúde, salvo se o ente público adotar forma diversa, por meio de lei local, nos
seguintes termos: "Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias
admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma
do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, lei local dispuser de forma diversa". 2. O Município ora agravado, a partir de 2007,
submeteu os ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde ao Regime Estatutário do
Município, razão pela qual a competência para o processo e o julgamento do feito é do Juízo
Comum. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 135.046/PB, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/11/2015, DJe 01/12/2015)." 4. Esta egrégia Câmara, com idêntica orientação,
também já decidiu que a análise da presente matéria seria afeta às atribuições do MPE. (PP n.
1.15.000.002156/2014/51). PELO RECEBIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO E PELA REMESSA DOS AUTOS AO MPE.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuição e pela remessa dos autos ao MPE.

Voto: 6151/2017

1.10.000.000307/2017-65

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM).
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 1. Notícia de Fato autuada para verificar
irregularidades na contratação, pela CPRM, de prestador de serviço sem concurso público. 2. Pela
regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão
superior incumbido de atuar na revisão dos feitos relativos aos atos de improbidade administrativa
e conexos, bem como nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em
geral; crimes praticados por particular contra a administração em geral; crimes praticados por
particular contra a administração pública estrangeira; crimes de responsabilidade de prefeitos e
vereadores e crimes previstos na lei das licitações e conexos, nos termos da Resolução do CSMPF
nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Processo:

1.30.008.000138/2017-09

Voto: 6309/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

Decisão:

351.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

350.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6212/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA - ACRE

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
RESENDE-RJ
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Ementa:

Decisão:

352.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. GUARDA MUNICIPAL.
GUARDA MUNICIPAL DE ITATIAIA/RJ. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES EM CONJUNTO
COM AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR SEM O DEVIDO TREINAMENTO. ATRIBUIÇÃO
DA 7ª CCR. 1. Notícia de Fato autuada para apurar irregularidade na realização de operações dos
guardas municipais de Itatiaia/RJ, sem o devido treinamento, em conjunto com as polícias civil e
militar. 2. Nos termos do art. 1º da Resolução CNMP nº 20/2007, estão sujeitos ao controle externo
do Ministério Público, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação em
vigor e da presente Resolução, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição
Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar,
a qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução
criminal. 3. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 7ª CCR, órgão superior
incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis e criminais relativos ao controle externo da atividade
policial e aos estabelecimentos penais, nos termos da Resolução CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 7ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Processo:

1.00.000.015436/2015-32

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. SISTEMA
PRISIONAL. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OMISSÃO NA INADIMPLÊNCIA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES AO SISTEMA PRISIONAL. DEVOLUÇÃO
INJUSTIFICADA DE RECURSOS. ATRIBUIÇÃO DA 7ª CCR. 1. Procedimento Administrativo
instaurado para apurar a aplicação dos recursos federais oriundos do Fundo Penitenciário Nacional
e eventual omissão na inadimplência das políticas públicas referentes ao Sistema Prisional, com
devolução injustificada de recursos, no Estado do Mato Grosso do Sul. 2. Nos termos do art. 1º da
Resolução CNMP nº 20/2007, estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma
do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação em vigor e da presente Resolução, os
organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias
legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, a qual seja atribuída parcela de
poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal. 3. Pela regra da
especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 7ª CCR, órgão superior incumbido de atuar na
revisão dos feitos cíveis e criminais relativos ao controle externo da atividade policial e aos
estabelecimentos penais, nos termos da Resolução CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 7ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 7ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

353.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5665/2017

Voto: 4888/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MATO
GROSSO DO SUL

Processo:

1.14.012.000063/2017-32

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE IRECÊBA

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
RECURSO DO REPRESENTANTE. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO. SERVIÇO
PÚBLICO.SERVIÇO PÚBLICO. EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POLÍTICA PÚBLICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
EDUCAÇÃO (MPEDUC) PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS E DO ENSINO.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO. 1. Suposta deficiência do ensino público fundamental no
Estado da Bahia que estaria em desconformidade com o princípio constitucional da eficiência, eis
que as notas obtidas pelos alunos da rede pública no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica - IDEB seriam baixas. 2. Indeferida a instauração de Inquérito Civil, com base no art. 5º-A
da Resolução n. 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, tendo em vista que, "a
mera indicação de dados negativos relacionados ao desempenho das referidas escolas municipais
nas avaliações do IDEB, por si só, não tem o condão de promover a instauração de procedimento
investigatório no âmbito deste Parquet Federal". 3. Inconformado com a decisão, o representante
recorreu sustentando a péssima qualidade do ensino fundamental ministrado nas escolas públicas
municipais no Estado da Bahia. 4. Conforme deliberação na 295ª Sessão Ordinária, o Colegiado da
1ª CCR encaminhou os autos ao GT-Educação para manifestação sobre as irregularidades
apontadas na representação, tendo a Coordenadora do GT, em reunião realizada em 11 de outubro
de 2017, afirmado que "a homologação dos procedimentos deve estar condicionada à comprovação
de implementação do projeto MPEDUC para avaliar as condições das escolas e do ensino,
considerando que há recursos federais destinados a várias ações do FNDE aplicados ao ensino
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Decisão:

354.

básico". 5. O Ministério Público pela Educação (MPEduc) é um projeto desenvolvido para ser
executado em parceria entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados, cujo
principal objetivo é o de estabelecer o direito à educação básica de qualidade para os brasileiros,
tendo em vista que a educação faz toda a diferença para o pleno desenvolvimento da pessoa, para
o exercício de sua cidadania e em sua qualificação para o trabalho, inclusive, com o fim de
fortalecer as parcerias entre as instituições e o controle social. PELO PROVIMENTO DO
RECURSO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APURAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo provimento do recurso,
com retorno dos autos à origem para apuração.

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL
DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). PÓS-GRADUAÇÃO. NÃO PREVISÃO DE VAGAS PARA
DEFICIENTES. NÃO APLICAÇÃO DA PROVA NO TAMANHO AMPLIADO. ATRIBUIÇÃO
DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no Edital nº
01/2017 de programa de Pós-Graduação em Educação Profissiona e Tecnológica, bem como
durante a realização da prova, consistentes na não previsão de vagas para deficientes e na não
aplicação da prova no tamanho ampliado requerido pela representante. 2. A defesa dos direitos
constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos
serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos
do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos Direitos do
Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que
ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO
NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Voto: 6113/2017

Voto: 5869/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.16.000.000141/2017-63

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. NEPOTISMO.
SENADOR. CARGOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar prática de nepotismo por parte de Senador,
caracterizada pela ocupação de cargos de assessor parlamentar por prima e concunhado. 2. Conduta
supostamente passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, como constante
da descrição do objeto da apuração. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
1.16.000.003034/2015-25

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LAICIDADE DO
ESTADO. JURAMENTO PERANTE DEUS. OBRIGATORIEDADE. ATRIBUIÇÃO DA PFDC.
1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na colação de grau de alunos
formandos em Biomedicina, consistente na obrigatoriedade de prestar juramente perante Deus. 2.
A defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos
Poderes Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos
Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do
CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade
com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Processo:

1.16.000.003281/2015-21

Voto: 6478/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

Decisão:
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1.15.000.001075/2017-86

Decisão:

356.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

355.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6237/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL
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Relatora:
Ementa:

Decisão:
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Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LAICIDADE DO
ESTADO. JURAMENTO PERANTE DEUS. OBRIGATORIEDADE. ATRIBUIÇÃO DA PFDC.
1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na colação de grau de alunos
formandos em Engenharia, consistente na obrigatoriedade de prestar juramente perante Deus. 2. A
defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos
Poderes Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos
Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do
CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade
com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.
1.17.000.001524/2015-50

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. UNIVERSIDADE PARTICULAR. NEGATIVA DE DISPONIBILIZAR AO
ESTUDANTE HISTÓRICO ESCOLAR. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado
para apurar irregularidade na negativa de Universidade Particular em disponibilizar ao estudante
histórico escolar em que conste disciplinas cursadas em grades antigas, referente ao curso de Letras
Português-inglês, na modalidade ensino à distância. 2. Pela regra da especialidade, a matéria
sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na
revisão dos feitos cíveis relativos à defesa do consumidor e da ordem econômica, nos termos da
Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 5942/2017

Voto: 6471/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Processo:

1.17.001.000290/2016-02

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES). MANIFESTAÇÃO
ESTUDANTIL. OCUPAÇÃO DO CAMPUS. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar irregularidade na paralisação de aulas em razão da ocupação
promovida, por parte do corpo discente, no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) 2. A defesa
dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu efetivo respeito pelos Poderes
Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída pela LC nº 75/93 aos
Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3. Interpretação da Resolução do
CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade
com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Decisão:

360.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

359.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5908/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE C.DE
ITAPEMIRIM-ES

Processo:

1.18.001.000387/2016-70

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO
FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). RÁDIO CLANDESTINA. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar omissão da Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL) em fiscalizar rádio clandestina na cidade de Águas Lindas de
Goiás/GO. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de
Coordenação e Revisão, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
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361.

Processo:

1.22.000.001367/2017-84

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT).
ATRASO NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades na distribuição de
correspondências no prazo devido, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), no
bairro Lundicéia, Lagoa Santa/MG. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da
3ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos
cíveis relativos à defesa do consumidor e da ordem econômica, nos termos da Resolução do CSMPF
nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 6164/2017

Voto: 6099/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.24.000.000868/2017-79

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. ASSÉDIO MORAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB). AFASTAMENTO DE SERVIDORA.
ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar prática de assédio
moral no âmbito da Universidade Federal da Paraíba, caracterizado por afastamento irregular de
servidora, ocupante do cargo de Produtora Cultural, e pela obrigação da mesma "assinar o ponto"
durante o período que se encontra afastada. 2. Conduta supostamente passível de caracterização
como ato de improbidade administrativa, como constante da descrição do objeto da apuração.
PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
Voto: 6476/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Processo:

1.30.001.001676/2016-91

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. BANCO DO BRASIL. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar prática de ato de improbidade administrativa atribuída ao
Diretor de Pessoas e ao Diretor Jurídico do Banco do Brasil. 2. Pela regra da especialidade, a
matéria sujeita-se à revisão da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de
atuar na revisão dos feitos relativos aos atos de improbidade administrativa e conexos, bem como
nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral; crimes praticados
por particular contra a administração em geral; crimes praticados por particular contra a
administração pública estrangeira; crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores e crimes
previstos na lei das licitações e conexos, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO
NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

364.

124

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

363.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

362.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6031/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.30.001.003001/2016-87

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito
Civil instaurado para apurar acumulação ilícita de cargos públicos. 2. Conduta supostamente
passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, como constante da descrição
do objeto da apuração. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:

1.31.000.000404/2016-47

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA . UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR). ILEGALIDADE
NA NOMEAÇÃO DO REITOR. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. 1. Notícia de Fato autuada
para apurar irregularidades no processo eleitoral para a escolha de reitor da UNIR sem a
participação de discentes regularmente matriculados na universidade e aptos ao exercício do voto.
2. Destaca-se que o Inquérito Civil nº 1.31.000.000526/2016-33 foi apensado por cuidar de matéria
similar, uma vez que apura possíveis ilegalidades na nomeação do mesmo candidato vencedor em
processo de consulta à comunidade universitária. 3. Arquivamento promovido sob o fundamento
de que não se observa nenhuma irregularidade causada pela UNIR quanto a excluir,
propositalmente ou não, discentes da lista de eleitores. 4. Contudo, o representante do citado IC
recorreu da decisão de arquivamento, sustentando, em resumo, que o candidato não reúne as
condições necessárias para o exercício do cargo de reitor, sobretudo por já ter sofrido condenação,
com trânsito em julgado, por ato de improbidade administrativo, fundamentado nos artigos 10 e 11
da Lei nº 8.429/92. 5. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos relativos aos atos
de improbidade administrativa e conexos, bem como nos crimes praticados por funcionário público
contra a administração em geral; crimes praticados por particular contra a administração em geral;
crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira; crimes de
responsabilidade de prefeitos e vereadores e crimes previstos na lei das licitações e conexos, nos
termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA
À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 6480/2017

Voto: 5821/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
RONDONIA

Processo:

1.34.004.000601/2015-33

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DIFICULDADES NA
MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ATRIBUIÇÃO DA
3ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar dificuldades enfrentadas, por
estudante do 3º ano do curso de ciências contábeis de faculdade privada, relativas à manutenção de
seu contrato de Financiamento Estudantil (FIES), em razão de erros cometidos por funcionários da
faculdade em questão. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara
de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos
à defesa do consumidor e da ordem econômica, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014.
PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

367.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

366.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5366/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAMPINAS-SP

Processo:

1.35.000.001022/2014-20

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA . UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS). ATRIBUIÇÃO DA 5ª
CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar ato ilegal praticado pelo Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em desrespeito
ao Edital NPGED/POSGRAP nº 02/2013, que regulamenta o processo seletivo para mestrado em
educação na UFS. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos relativos aos atos de
improbidade administrativa e conexos, bem como nos crimes praticados por funcionário público contra
a administração em geral; crimes praticados por particular contra a administração em geral; crimes
praticados por particular contra a administração pública estrangeira; crimes de responsabilidade de
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prefeitos e vereadores e crimes previstos na lei das licitações e conexos, nos termos da Resolução do
CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
1.11.001.000380/2016-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/AL. OMISSÃO EM PROMOVER REPASSES. LEI
MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar omissão do município de Campo Alegre/AL em promover repasses do abono
especial, previsto na Lei municipal nº 613/2012, aos profissionais do magistério. 2. Aplicação do
enunciado 2 da 1ª CCR: "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
concreta (irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais, por exemplo).".
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição.

Voto: 6230/2017

Voto: 6325/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ALAGOAS/UNIÃO DOS
PALMARES

Processo:

1.13.001.000226/2015-81

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESTUDANTIL. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO
DO MPF. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade na celebração de contrato para
aquisição de fardamento escolar pelo Município de Tabatinga/AM, uma vez que, uma das empresas
que teve o objeto da licitação adjudicado tinha como titular parente próximo ao prefeito. 2.
Inexistência de interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal (art. 109, I, CF
c/c art. 37, I, LC 75).3. 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 concreta
(irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais, por exemplo). PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição.

Decisão:

370.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

369.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.15.000.001942/2017-83

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. AGENTE PÚBLICO ESTADUAL.
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ (DETRAN/CE).
APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRAZO INFERIOR AO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE
ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar concessão, após ser
lavrado o auto de infração, de prazo inferior ao legal para a apresentação de defesa administrativa
no Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (DETRAN/CE). 2. Inexistência de interesse
federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal (art. 109, I, CF c/c art. 37, I, LC 75).3.
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 concreta (irregularidades
diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais, por exemplo). PELA HOMOLOGAÇÃO
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição.

Decisão:

Voto: 5970/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO
DE
TABATINGA-AM

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ
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Voto: 5958/2017
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1.17.000.000361/2015-98

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
RETORNO DOS AUTOS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. SAÚDE. MÁFIA DAS PRÓTESES.
INDICAÇÃO DE PRÓTESES DE FORMA DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no
fornecimentos de próteses, consistentes na indicação destas de forma desnecessária por médico
atuante em hospital particular, situado no município de Serra/ES. 2. O Procurador oficiante
declinou o presente procedimento ao Ministério Público do Espírito Santo sob o fundamento de
que as irregularidades envolvem serviços prestados por médico particular no âmbito de pessoa
jurídica de direito privado, inexiste interesse federal. 3. Acolhimento do Declínio de Atribuição
pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição.
Voto: 6163/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Processo:

1.29.017.000096/2016-29

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.
HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE CANOAS. COMPRA DE MEDICAMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Procedimento Preparatório instaurado para
apurar irregularidades no Hospital de Pronto Socorro de Canoas, especialmente quanto a "compra
de 1,5 milhão de medicamento trombolítico, sem saber adequadamente sua serventia". 2.
Inexistência de interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal (art. 109, I, CF
c/c art. 37, I, LC 75). 3. 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
concreta (irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais, por exemplo)."
4. Acolhimento do declínio de atribuição pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição.

Decisão:

373.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

372.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5743/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CANOAS-RS

Processo:

1.29.018.000240/2017-06

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ERECHIM-RS

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS.
RODOVIAS FEDERAIS. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES (DNIT). POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA. DIRECIONAMENTO IRREGULAR DE ESGOTO CLOACAL. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar as consequências da conduta do DNIT ao realizar a
pavimentação asfáltica da BR 153, próxima ao Bairro Vitória II, na cidade de Erechim/RS, que
supostamente resultou no fechamento dos bueiros e alagamento das residências adjacentes. Alegou
o noticiante que as "bocas de lobo" estão existentes foram encobertas pelo asfalto e, em razão disso,
quando chovia, independente do volume, ocorria alagamento de parte da rua, com a água invadindo
as casas e levando, inclusive, dejetos de esgoto. 2. Instado a se manifestar, o DNIT informou que
notificou a empresa responsável pela manutenção e conservação do local, que realizou a
desobstrução e limpeza dos dispositivos de drenagem no local. Afirmou, ainda, que a causa da
obstrução da tubulação, naquele ponto da rodovia, foi o transporte de lixo urbano. Ademais,
observou o direcionamento irregular do esgoto cloacal para o sistema de drenagem pluvial,
presumindo, que o mau cheiro decorrente das ligações irregulares tenha estimulado algum morador
a vedar uma boca de lobo com concreto, alterando, assim, as condições de drenagem do local. 3. O
membro ministerial entendeu, no caso, que "inexiste razão para dar continuidade ao procedimento
no que toca à medidas exigidas do DNIT, uma vez que todos os pontos suscitados foram
devidamente resolvidos e comprovados pela autarquia federal, não se verificando outras
providências a serem tomadas". No entanto, "resta, por derradeiro, exclusivamente a questão
referente ao direcionamento irregular do esgoto cloacal para o sistema de drenagem pluvial, fato
que, todavia, está fora das atribuições do DNIT". 4. Em razão do exposto, o Procurador oficiante
promoveu o arquivamento do presente procedimento no que concerne às medidas exigidas do DNIT
e o Declínio de Atribuição ao MPE quanto à questão referente ao direcionamento irregular do
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Decisão:
Processo:

1.10.000.000400/2015-16

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CONSELHO
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 8ª REGIÃO (CREF8). EXIGÊNCIA DE REGISTRO
PARA O EXERCÍCIO DE PROFESSOR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar
supostas irregularidades na exigência de registro de Licenciados em Educação Física, para o
exercício das atividades de professor, imposta pelo Conselho Regional de Educação Física da 8ª
Região. Alega a representante que, durante uma fiscalização de rotina do CREF8, a Instituição em
que exerce suas atividades foi notificada por irregularidades em razão de possuir em seu quadro de
profissionais, educadores físicos sem registro perante o Conselho e/ou inadimplentes. 2. Segundo
consta dos autos, os profissionais foram notificados perante o Conselho por infringência à Lei
Federal nº 9.9696/98, e aos artigos 9 e 21 do Estatuto do CREF da 8ª Região. A referida lei, tem
por objetivo à regulamentação da profissão de Educação Física, bem como tem como finalidade a
criação dos respectivos Conselhos Regionais. Já o Estatuto, tem por objetivo dar efetividade à
atuação dos Conselhos em âmbito material e territorial. 3. O membro ministerial promoveu o
arquivamento do procedimento ao fundamento de que "interpretando tais dispositivos, temos que
para fins de filiação obrigatória, é imprescindível que o profissional exerça atividade privada, não
bastando a mera graduação em Educação Física. No entanto, ao regular a atividade privativa de
educador físico, a lei não elencou o magistério, tampouco estabeleceu qualquer prerrogativa
exclusiva ao exercício da função de professor. No caso dos autos, a representante e os demais
educadores físicos notificados exercem, de fato e exclusivamente, a função de professor de
Educação Física do ensino básico (...). Também é possível observar que todos são graduados em
Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC (...), não havendo qualquer
irregularidade que possa imprimir efetividade à notificação lavrada pelo CREF8 em face dos
professores do Colégio Meta. [...]. Dessa maneira, não vislumbro fato que enseje a atuação desde
Parquet Federal, uma vez que envolve objeto sanável em via administrativa perante o Conselho
Regional competente". 4. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 4660/2017

Voto: 6328/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA - ACRE

Processo:

1.11.000.001120/2015-80

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO
VILELA/AL. NÃO TRANSFERÊNCIA DE CADASTRO DE FAMÍLIA BENEFICIADA.
IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a não transferência de
cadastro de família beneficiada pelo Programa Bolsa Família, que deveria ser efetuada em virtude
da mudança da família para a cidade de Teotônio Vilela/AL, o que teria bloqueado o benefício. 2.
O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, conforme demonstrado
pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela/AL, a situação foi regularizada,
sendo os referidos benefícios liberados à família. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento
pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

376.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

esgoto cloacal para o sistema de drenagem pluvial. PELA HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO E DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações.

Decisão:

375.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6417/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ALAGOAS/UNIÃO DOS
PALMARES

Processo:

1.12.000.000743/2013-36

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
AMAPÁ

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA.
PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA (PNRA). APLICAÇÃO DE SANÇÃO.
CONFLITO FUNDIÁRIO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para
apurar aplicação da penalidade prevista no art.2º da Lei 8.629/93 a beneficiário do Projeto de
Assentamento Agroextrativista do Maracá, em razão de sua participação em conflito fundiário,
caracterizado por invasão de imóvel rural, localizado no município de Uberlândia/MG. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o INCRA informou que
foi efetivamente aplicada a sanção ao beneficiário, o que culminou na sua eliminação do Programa
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Decisão:

377.

Nacional de Reforma Agrária (PNRA). 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a
irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
REQUISITOS PARA O CARGO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE). IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar irregularidade no concurso público do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) para contratação de professor substituto na área
de Engenharia Sanitária, consistente na proibição da participação de graduados em Ciências
Ambientais. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a tabela
do perfil docente passou por revisão e que os bacharéis em Ciências Ambientais estão habilitados
a concorrer ao cargo de Professor. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em
que irregularidade tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6025/2017

Voto: 6115/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.16.000.001102/2017-83

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB). FALTA DE CLAREZA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado
para apurar irregularidade no concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Brasília (IFB), referente ao edital nº 2/2016, para o cargo de Técnico
Administrativo/Técnico em Laboratório: área moveis e esquadras, consistente na falta de clareza
do edital, uma vez que o termo "técnico em móveis e esquadras" atualmente não seria mais usado.
2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que não se verifica a
presença de irregularidades no concurso, uma vez que o catálogo nacional de cursos técnicos
demonstra quais diplomações podem ser incluídas no gênero "Técnico em Móveis e Esquadrias".
3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6211/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.16.000.001298/2017-14

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. CONSERVAÇÃO E GUARDA DE
BENS. EXÉRCITO BRASILEIRO. COMPRA DE GUINCHOS. FALTA DE MANUTENÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado
para apurar irregularidades envolvendo a compra de 15 guinchos pelo Exército para uso na Copa
do Mundo e nas Olimpíadas e que hoje encontrariam-se estocados e sem utilização, além da falta
de manutenção de 40 guinchos antigos. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que, conforme esclarecimentos do Exército, dos 15 guinchos, só 4 foram recebidos
e estão em condições de uso no Comando de Aviação do Exército e que, quanto aos outros 40, estes
recebem manutenção preventiva e corretiva. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos
próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

380.

129

1.15.000.002329/2016-01

Decisão:

379.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

378.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5748/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.17.000.002220/2012-67

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ESPÍRITO SANTO (CREA - ES).
CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE
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381.
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ATIVIDADES TÍPICAS DAQUELE CONSELHO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade na contratação,
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Espírito Santo (CREA - ES), de mão obra
terceirizada para a realização de atividades típicas de servidores efetivos daquele conselho,
burlando, com isso, a necessidade de concurso público. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que, a partir da análise dos autos, percebe-se que não restou
demonstrado que a empresa fornecedora de mão de obra de fato tinha agentes que realizavam
serviços típicos do quadro permanente do conselho. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento
pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.18.001.000480/2016-84

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA.
PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA (PNRA). BANCO DO BRASIL (BB).
NÃO LIBERAÇÃO DE BENEFÍCIOS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar irregularidade na não liberação de créditos do Programa Nacional de
Reforma Agrária (PNRA) por parte de agência do Banco do Brasil (BB) no Município de
Minaçu/GO. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que os
problemas quanto a liberação de crédito foram ocasionados por pendências de documentação e/ou
restrições cadastrais, e após os devidos esclarecimentos e providências, a questão foi totalmente
solucionada. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver
sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6436/2017

Voto: 6177/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Processo:

1.20.005.000025/2017-71

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O SAQUE DO FGTS.
ENCAMINHAMENTO DAS QUESTÕES PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para
apurar encaminhamento, por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, de questões relativas à
impossibilidade de realizar o saque do FGTS, em virtude da empresa empregadora não ter dado
baixa no mesmo, para a justiça do trabalho. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento
sob o fundamento de que, conforme esclarecimentos do Ministério do Trabalho e Emprego, no caso
de empresas inativas é necessária a apresentação de termo de rescisão do contrato de trabalho ou
extrato do FGTS, sendo que na falta desses documentos, a baixa junto ao Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados somente pode ser realizada por ordem judicial. 3. Acolhimento da
promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

383.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

382.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.22.000.002377/2014-94

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS, RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar transporte de carga com excesso de peso praticado por determinada empresa
privada. 2. Questão judicializada.3. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e
Revisão, que assim dispõe: "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.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5035/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
RONDONOPOLIS-MT

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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384.

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5703/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERABA-MG

Processo:

1.22.002.000390/2012-27

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
OMISSÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS E OBRAS
DE ARTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Administrativo
instaurado para apurar possível omissão do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) na administração e conservação de pontes, viadutos e obras de arte existentes
nas rodovias federais abarcadas pela área de atribuição da Procuradoria da República no Município
de Uberaba/MG. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que,
conforme relatório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as três
pontes situadas na área de atribuição da Procuradoria da República no Município de Uberaba/MG
estão em bom estado de conservação e recebem a devida manutenção rotineira. 3. Acolhimento da
promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6375/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERABA-MG

Processo:

1.22.002.000439/2016-75

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL.
CONSELHOS
PROFISSIONAIS.
ESTRUTURA/ORGANIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO.
CONSELHO
REGIONAL
DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS (CREA/MG). INSUFICIÊNCIA DE
FISCAIS NAS INSPETORIAS REGIONAIS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar insuficiência de fiscais na Regional Rio Grande
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA/MG). 2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a CREA/MG informou que seu
quadro atual de funcionários é suficiente para execução de suas incumbências, atendendo as
expectativas de fiscalização na região. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não
houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

387.

Voto: 5147/2017

131

1.22.002.000118/2015-90

Decisão:

386.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

385.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6513/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERABA-MG

Processo:

1.22.011.000149/2014-51

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERLANDIA-MG

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Foi firmado TAC entre o MPF e o
representado em 2012, em que se comprometeu a não mais permitir a saída de seus
estabelecimentos ou de terceiros por ele contratados, de qualquer veículo carregado com excesso
de peso, bem como informar no corpo da nota fiscal o valor exato do peso líquido da carga. 3.
Ocorre que a empresa descumpriu o TAC firmado com o MPF, haja vista ter sido autuada pelo
transporte de carga com excesso de peso outras 14 vezes após a data em que o TAC foi assinado.4.
Diante disso, o Procurador oficiante entrou em contato com a empresa para regularizar a situação

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

388.

132

e aditou o acordo firmado, para acrescentar a título de compensação o pagamento da quantia de R$
14.000,00, a ser depositado em conta de titularidade da OAB 13ª Subseção. 5. Foi juntado aos autos
comprovante do cumprimento da doação acordada no TAC. 6. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que a assinatura do TAC e o pagamento da doação pactuada
esgotaram o objeto do inquérito civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.22.011.000162/2015-91

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA. POLICIAL RODOVIÁRIO. EXERCÍCIO IRREGULAR DA ADVOCACIA. 1.
Inquérito Civil instaurado para apurar o exercício irregular da advocacia por policial rodoviário,
por realizar esta concomitantemente com seu serviço público. 2.O Procurador oficiante promoveu
o arquivamento sob o fundamento de que a conduta do servidor foi analisada até a última instância
administrativa, não havendo fatos que indique, que este tenha se beneficiado da sua função pública
para obter vantagem para seus clientes, tão pouco que tenha causado qualquer prejuízo à
Administração Pública, sendo que o Ministério da Justiça afastou as infrações previstas nos
arts.117, inciso XI, e 132, inciso V da Lei 8112/90, culminando na pena de suspensão ao servidor,
cuja aplicação já tinha sido alcançada pela prescrição. 3. Acolhimento da promoção de
arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5964/2017

Voto: 5663/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE SETE
LAGOAS-MG

Processo:

1.23.002.000040/2010-61

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ. PROCESSO SELETIVO. OFENSA À PUBLICIDADE E À
IMPESSOALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar irregularidades no processo seletivo do programa de pós-graduação
(mestrado) em Recursos Naturais da Amazônia, vinculado à Universidade Federal do Oeste do
Pará, consistentes na ofensa à publicidade e à impessoalidade, devido umas das candidatas ser
sobrinha de uma das coordenadoras do Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais da
Amazônia. 2. O Procurador Oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que,
conforme análise dos documentos juntados aos autos e de provas corrigidas do referido certame,
não se constatou qualquer irregularidade neste, não havendo, inclusive, indícios de favorecimento
de candidata parente de membro da Comissão de Seleção. 3. Acolhimento da promoção de
arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

390.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

389.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.23.002.000222/2014-66

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
BENS
PÚBLICOS.
ESTRUTURA
FÍSICA/INSTALAÇÕES. AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA. MÁS CONDIÇÕES FÍSICAS DA
AGÊNCIA. FALTA DE SERVIDORES. IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar más condições físicas da Agência de Atendimento do
Ministério do Trabalho e Emprego no município de Itaituba/PA e a suspensão do atendimento
devido a falta de servidores. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento
de que, conforme o informado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Pará, foi
realizada a locação de novo prédio para o funcionamento de nova sede da Agência naquele
município e que, quanto à falta de funcionários, está aguardando a nomeação dos candidatos que
foram aprovados em recente concurso público. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos
próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5887/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
SANTAREM-PA

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ITAITUBA-PA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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391.

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. TAXAS. UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA (UFPB). COBRANÇA EXORBITANTE. APOSTILAMENTO DE DIPLOMA
UNIVERSITÁRIO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para
apurar cobrança exorbitante de taxa, por parte da Universidade Federal da Paraíba, para
apostilamento de diploma universitário expedido por instituição de ensino estrangeira. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a cobrança da referida
taxa atende ao disposto na resolução nº 05/2015 do Conselho Curador da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), mostrando-se razoável o valor cobrado, tendo em vista que a medida serve para
subsidiar o procedimento administrativo instaurado para aferir a equiparação de disciplinas e
aproveitamento do aluno. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios
fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6523/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARAIBA

Processo:

1.24.001.000036/2012-38

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CAMPINA GRANDE/PB. NÃO PREENCHIMENTO COMPLETO DAS
VAGAS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade
no não preenchimento completo das vagas ofertadas pela Universidade Federal de Campina
Grande/PB, embora um grande número de candidatos tenham sido aprovados e no descumprimento
da legislação de cotas, ao não convocar alunos incluídos nas cotas de baixa renda. 2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que eram realizadas 5 chamadas e de que
atualmente são realizadas 8 chamadas, com o intuito de garantir o melhor preenchimento de vagas
possível, o que resultou em um aumento significativo do número de estudantes convocados. 3. Em
relação ao descumprimento da legislação sobre cotas, tal matéria não se insere na atribuição da 1ª
CCR. 4. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO À MATÉRIA DE ATRIBUIÇÃO DA 1ª
CCR, E REMESSA DOS AUTOS À PFDC PARA ANÁLISE DO DESCUMPRIMENTO DA
LEGISLAÇÃO RELATIVA ÀS COTAS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.
1.25.000.002523/2015-51

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS
DO SUS. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. CONTROLE DA JORNADA DE
TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. REQUISIÇÃO ATENDIDA. 1. Inquérito Civil
instaurado a partir de ofício circular oriundo da 5° CCR, encaminhando minutas de recomendações
aos Estados e Municípios brasileiros, a fim de garantir: certidão de não atendimento no serviço de
saúde a todos os usuários do SUS, divulgação da escala de médicos e odontólogos e respectivo
registro de frequência, implantação do ponto eletrônico. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que o Município de São José dos Pinhais/PR atendeu as
requisições ministeriais, adotando registro eletrônico de ponto para os profissionais de saúde,
cadastrando as compras de medicamentos no Banco de Preços em Saúde e fornecendo certidão (ou
documento equivalente) de recusa de atendimento a usuários do SUS. 3. Acolhimento da promoção
de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.25.000.003135/2014-14

Relatora:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira

Voto: 6381/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAMPINA GRANDE-PB

Processo:

Decisão:

394.

Voto: 5666/2017
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1.24.000.001687/2015-06

Decisão:

393.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

392.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5761/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

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

Decisão:

395.

134

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ELEIÇÃO PARA CARGO DIRETIVO DE
UNIVERSIDADE. INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR). ELEIÇÃO POR MEIO DE
CHAPAS. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA LIVRE DE DIRETORES E REITOR. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades nas eleições do Instituto Federal
do Paraná (IFPR), consistente na aprovação de medida que determina que a eleição ocorra por meio
de chapas que devem conter os candidatos a reitor, vice-reitor e 24 diretores de campi, o que
impossibilitaria a escolha livre de diretores e reitor. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que, conforme o elucidado nos autos, o processo de consulta
aos cargos de Reitor e Dirigentes dos campi do Instituto Federal do Paraná (IFPR) decorre de
decisão liminar proferida nos autos de Ação Civil Pública, e de que, ainda, a irregularidade quanto
a existência de cargo de vice-reitor, uma vez que não existe esse cargo na estrutura dos institutos
federais, foi sanada. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.26.005.000009/2016-84

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAIS E OUTRAS UNIDADES DE
SAÚDE. HOSPITAL DR. LÍDIO PARAÍBA EM PESQUEIRA/PE. IRREGULARIDADE NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE E NA APLICAÇÃO DE RECURSOS. 1. Inquérito
civil instaurado com o objetivo de verificar irregularidades na prestação de serviços de saúde,
consistente na falta de médicos, medicamentos e materiais; bem como para verificar a regularidade
na aplicação dos recursos financeiros para combate ao surto de doenças como dengue, zica vírus,
chikungunya. 2. Com a instrução, verificou-se que a prestação do serviço de saúde está regular e
que houve implementação de medidas de combate ao Aedes Aegypti. 3. Arquivamento promovido
em virtude de não ter sido verificado qualquer irregularidades. 4. Acolhimento da promoção de
arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6096/2017

Voto: 5959/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
GARANHUNS/ARCO
VER

Processo:

1.27.000.000366/2015-74

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES). FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
(FNDE). NEGATIVA DE ACESSO DE NOVOS ALUNOS DE FACULDADE PARTICULAR
AO FIES. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatórios
instaurado para apurar a negativa, por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), de acesso de novos alunos de faculdade particular ao Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES), com a justificativa de que as referidas instituições de ensino tem limitação financeira. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que não houve, nos autos,
comprovação de que os alunos tiveram seus direitos cerceados e que a celebração de contratos dos
alunos, ou renovação dos mesmos, está de acordo com as exigências estabelecidas na legislação. 3.
Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

397.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

396.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6479/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.27.000.000764/2014-18

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS. HORÁRIO DE MÉDICOS E ODONTÓLOGOS. TRANSPARÊNCIA NO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE
ACOMPANHAMENTO. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de ofício circular oriundo da 5ª CCR,
que encaminhou minuta de recomendação elaborada pelo Grupo de Trabalho da 5ª CCR, acerca da
atuação que envolve a transparência no SUS, objetivando informações sobre negativa de
atendimento e dos horários de médicos e odontólogos. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que foi expedido recomendação ao município de Elesbão
Veloso/PI, e foi instaurado procedimento de acompanhamento para verificar o cumprimento da
recomendação. 3. É cabível a homologação do arquivamento de inquérito civil fundamentado na

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

398.

instauração de PA para o acompanhamento de termo de ajustamento de conduta. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. CRIAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO DE CURSO SUPERIOR. OFERTA DE CURSOS DE MEDICINA NO RIO
GRANDE DO NORTE SEM AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para
apurar oferta de cursos de graduação ou de pós-graduação em medicina no Rio Grande do Norte
sem autorização do Ministério da Educação (MEC). 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que, conforme resposta à ofício da AMP-PÓS, não foram
encontrados instituições no Rio Grande do Norte que não possuem autorização do Ministério da
Educação (MEC). 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5664/2017

Voto: 5134/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Processo:

1.28.000.001263/2013-22

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ATIVIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). DEVER DE
FISCALIZAR A ATIVIDADE ADVOCATÍCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM
PERCENTUAIS
CONSIDERADOS
ABUSIVOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar deficiência, ou mesmo omissão,
no dever de fiscalizar e regular o exercício da atividade advocatícia por parte da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional Rio grande do Norte (OAB/RN), tendo em vista que estaria sendo
uma prática rotineira dos advogados do estado a cobrança de honorários em percentuais
considerados abusivos. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de
que, no caso em análise, "não foi possível identificar indícios de que essa prática de cobrança
extorsiva de honorários advocatícios seja conduta rotineira dos advogados no âmbito do Estado do
Rio grande do Norte nem há evidências de que a OAB/RN estaria se omitindo em seu mister de
fiscalizar o regular exercício dos advogados desta seccional". 3. Acolhimento da promoção de
arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.28.000.001580/2015-19

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA (HUAB). CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
TERCEIRIZADOS EM DETRIMENTO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO
PÚBLICO. AUSÊNCIA IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar
contratação, por parte da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), de funcionários
terceirizados de maneira irregular, tendo em vista a existência de candidatos habilitados por
concurso público para exercerem as mesmas funções (Técnico de Informática), no âmbito do
Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB). 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento
sob o fundamento de que foi informado, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH), a descontinuidade das prestações dos serviços terceirizados no Hospital Universitário
Ana Bezerra (HUAB), esclarecendo, ainda, que o representante já foi nomeado. 3. Acolhimento da
promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.29.000.003408/2014-73

Voto: 5867/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Processo:

Decisão:

401.
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1.28.000.000776/2016-69

Decisão:

400.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

399.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5766/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE
DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Origem: PR/RS

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

Relatora:
Ementa:

Decisão:

402.

136

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TRANSPARÊNCIA. LEI DE ACESSO À
INFORMAÇÃO. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO RIO
GRANDE DO SUL. DEMORA EM RESPONDER A PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO
COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para
apurar demora da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Sul em
responder a pedido de informações do cidadão. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento
sob o fundamento de que, conforme o esclarecido pela Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego do Rio Grande do Sul, as informações requeridas estão presentes no site do Ministério do
Trabalho e Emprego, há o link "Acesso à Informação" onde constam informações sobre a Lei de
Acesso à Informação. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.29.001.000034/2016-96

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . EDUCAÇÃO. CRIAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO
PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PAMPA (UNIPAMPA). CRIAÇÃO DO CURSO DE "LETRAS-LIBRAS". . NÃO
COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para
apurar irregularidades na criação do curso de "Letras Libras" da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), notadamente se foram respeitadas as normas de regência para criação de cursos
pela gestão universitária. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento
de que, conforme esclarecimentos da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), não houve a
criação do referido curso, e que o que causou confusão no caso foi a designação de servidor para
uma Função Gratificada, sendo que esta função, por equívoco de nomenclatura, foi chamada de
"Coordenador Pro Tempore do Curso de Letras - Libras da Coordenadoria de Educação à Distância
da Unipampa", o que pode ter levado a pensar que o curso já teria sido criado. 3. Acolhimento da
promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:
Relatora:
Ementa:

Decisão:

404.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

403.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5971/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE BAGE-RS

1.29.001.000185/2014-82
Voto: 5877/2017
Origem: PRM-BAGE
Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
(UNIPAMPA). NOMEAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS
CANDIDATOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento
Preparatórios instaurado para apurar irregularidade nas nomeações referentes à processo seletivo
da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), concernentes à inobservância da ordem de
classificação dos candidatos. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que, conforme o exposto pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), "não
houve desrespeito à ordem de classificação dos candidatos quando das nomeações até então
efetivadas". 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.29.004.000475/2014-04

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA.
BEM DA UNIÃO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar
invasão da área que integraria o patrimônio público da União e construção de moradias de forma
irregular na faixa de domínio. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que as providências para preservação do patrimônio público em questão já vem
sendo adotadas no bojo da ação ordinária em trâmite na 5ª Vara Federal de Curitiba, sendo
acompanhada pela Procuradoria Federal especializada junto ao DNIT. 3. Acolhimento da promoção
de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 6528/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
P.FUNDO/CARAZINHO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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405.

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPANHIA DE
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM SANTA MARIA.
MILITARES UTILIZADOS EM PROL DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar desvio de função a que seriam submetidos os militares da Companhia de
Comando da 3ª Divisão do Exército Brasileiro em Santa Maria/MS, especialmente no apoio à
cavalgada da Chama Crioula, onde ficariam cuidando de bens de particulares. 2. O Procurador
oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que foi expedida ,e acatada
posteriormente, recomendação à 3ª Divisão do Exército para que adotem providências objetivando
a erradicação de utilização da força de trabalho militar em prol de instituições privadas. 3. É cabível
a homologação do arquivamento quando houver nos autos a comprovação de que as disposições do
compromisso de ajustamento de conduta foram integralmente cumpridas ou foram atendidas as
medidas recomendadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 6026/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
S.MARIA/SANTIAGO

Processo:

1.30.001.003383/2015-68

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
RECURSO
DO
REPRESENTANTE.
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
TRANSPARÊNCIA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. SUPERINTENDÊNCIA DE
SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO
DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar o não cumprimento
da Lei de Acesso à Informação, por parte da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), no
bojo de processo administrativo. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento, mantendo
seu posicionamento após a análise do recurso do representante, sob o fundamento de que a referida
irregularidade não foi verificada, uma vez que a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
forneceu cópia integral dos autos do citado processo administrativo ao representante. PELO
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO E, POR CONSEGUINTE, PELA
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5837/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.30.001.004005/2014-11

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
EXECUÇÃO DO CERTAME. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. MAU FUNCIONAMENTO
DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA ORGANIZADORA PARA A EXECUÇÃO DE
PROVA PRÁTICA. DIREITO INDIVIDUAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado para
apurar irregularidade na aplicação, após a primeira fase, de prova prática no concurso público para
provimento de cargos de Técnico em Saúde pública do Quadro Permanente da Fundação Oswaldo
Cruz de 2014, consistente em mau funcionamento dos equipamentos (pipetadores) fornecidos pela
organizadora para a execução da prova. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que as representações que deram origem a este procedimento preparatório tratam
de pretensão essencialmente individual, não indicando possível lesão a interesse coletivo. 3.
Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

408.

Voto: 6167/2017
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1.29.008.000375/2014-30

Decisão:

407.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

406.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 6524/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.31.003.000007/2017-26

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
VILHENA-RO

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
(EBCT). FECHAMENTO DE AGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no fechamento de Agência da

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

Decisão:

409.

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Vilhena/RO. 2. O Procurador oficiante promoveu
o arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com as Diretrizes dos Correios, é de
responsabilidade da referida empresa manter, no mínimo, uma agência em cada município,
quantidade esta que pode ser reajustava em função do número de habitantes do município, e de que
Vilhena já conta com duas agências em funcionamento. 3. É cabível a homologação do
arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE. SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES.
RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado a partir do Ofício
Circular nº 5/2014/PGR/5ª CCR/MPF, tendo como objeto o encaminhamento de Recomendação
GABPR6 nº 44/2015 à Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC, visando à
transparência de informações no SUS: regularização da alimentação do banco de preços em saúde.
2. Arquivamento promovido tendo em vista que o Município acatou a Recomendação expedida
pelo MPF. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5930/2017

Voto: 6215/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.002.000431/2016-25

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. PROTEÇÃO DA INTIMIDADE E SIGILO DE DADOS. EMPRESA PRIVADA.
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. RECOMENDAÇÃO ACATADA . 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar violação às normas da Lei nº 12.965/2014 por parte de empresa privada,
consistente no fornecimento de informações, para a Polícia Federal, sobre usuários que acessaram
a internet a partir de determinado IP. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que, após constatado nos autos que o fornecimento das informações de maneira
individual seria inexequível, foi expedida recomendação, acatada posteriormente, para que a
empresa adote medidas que possibilitem a armazenagem dos registros de conexão com a
informação 'porta lógica de origem utilizada'. 3. Recomendação atendida. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.33.010.000097/2015-20

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. TAXAS. INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE
(IFC).
PRÁTICA
DE
ATIVIDADES
ACADÊMICAS
NÃO
SUPERVISIONADAS. COBRANÇA DE TAXA PARA MANUTENÇÃO DE ALOJAMENTOS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado
para apurar irregularidades no Instituto federal Catarinense, consistentes na prática de atividades
acadêmicas não supervisionadas, fora do período letivo, bem como a cobrança indevida de taxa
para manutenção de alojamentos. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que, conforme esclarecido pelo Instituto Federal Catarinense (IFC), nunca houve a
cobrança de qualquer taxa dos alunos e de que as atividades de plantões estão sendo feitas
regularmente, não se constatando, das informações colacionadas nos autos, irregularidades
envolvendo o instituto. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos.
PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.33.015.000001/2015-83

Voto: 5742/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE PALM.
DAS MISSÕES

Processo:

Decisão:

412.
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1.33.000.000703/2017-98

Decisão:

411.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

410.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5831/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CONCORDIA-SC

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO

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.
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Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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MUNICIPIO DE MAFRASC
Relatora:
Ementa:

Decisão:

413.

Processo:
Relatora:
Ementa:

Decisão:

414.

1.34.001.000650/2014-15
Voto: 5824/2017
Origem: PR/SP
Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. MINISTÉRIO DA FAZENDA. FALTA DE PRÉVIA
REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE REMOÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade na realização de
concurso público para o provimento de vagas ao cargo de Assistente Técnico Administrativo do
Ministério da Fazenda, consistente na falta de prévia realização de concurso de remoção. 2. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a realização do concurso
de remoção "não é obrigatória, pois está inserida na discricionariedade do ente administrativo". 3.
Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.34.004.000351/2015-31

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
(FNDE-MEC). MUNICÍPIO DE VINHEDO/SP. TRANSPORTE ESCOLAR. USO IRREGULAR
DE VEÍCULO. CARREGAMENTO DE TRABALHADORES E DE MATERIAIS DE OBRA. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar uso irregular de veículo escolar vinculado ao
programa Caminho da Escola - Ministério da Educação, que estaria carregando trabalhadores e
materiais de obra e manutenção no Município de Vinhedo/SP. 2. O Procurador oficiante promoveu
o arquivamento sob o fundamento de que, conforme resposta do Município de Vinhedo/SP, apesar
do requerido não ter negado tal fato, este se mostrou ser uma medida emergencial que, além de não
prejudicar a rede escolar, não mais se repetirá. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos
próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

415.

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
PROBLEMAS EM UMA PASSAGEM DE NÍVEL NA BR-280. IRREGULARIDADE SANADA.
1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar problemas em uma passagem de nível na BR280, localidade Campo Lança, Mafra/SC, o que poderia causar danos aos veículos,
independentemente da velocidade empreendida. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que, após a constatação que de fato havia o referido desnível
na passagem, foram ajustados os contratrilhos e sanadas as questões apontadas na representação. 3.
Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 5741/2017

Processo:

1.34.014.000086/2015-72

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). POSSE DE CANDIDATO
COM DIPLOMA ESTRANGEIRO SEM QUE ESTE TENHA SIDO DEVIDAMENTE
REVALIDADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento
Preparatório instaurado para apurar irregularidade no concurso público realizado pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), consistente na posse de candidato com diploma
estrangeiro ao cargo de Modelagem do Sistema Terrestre, sem que este tenha sido devidamente
revalidado, conforme exigido no Edital. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que, conforme o elucidado nos autos, juntamente com o fato do referido candidato
ter títulos de Mestre e Doutor adquiridos no Brasil, não se verifica qualquer irregularidade
administrativa no ato que autorizou a posse do candidato. 3. Acolhimento da promoção de
arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5670/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAMPINAS-SP

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO S.JOSE DOS
CAMPOS -SP
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416.

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. DIPLOMAS/CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO CURSO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP). NEGATIVA EM PROTOCOLAR PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DIREITO INDIVIDUAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado
para apurar negativa em protocolar pedido de expedição de diploma por parte do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que, conforme resposta do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), o caso se trata de situação restrita à representante,
envolvendo, portanto, apenas direito individual, bem como o fato de que o diploma já foi expedido.
3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5910/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
SOROCABA-SP

Processo:

1.36.000.000395/2014-46

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
BANCA EXAMINADORA. UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS (UFT).
VESTIBULAR. INSCRIÇÃO E APROVAÇÃO DE FILHOS DE SERVIDORES
PARTICIPANTES DA BANCA ORGANIZADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE
IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades ocorridas no
Processo Seletivo (Vestibular) 2014/1 da Universidade Federal de Tocantins (UFT), consistentes
na inscrição e na aprovação de filhos de servidores participantes da banca organizadora da seleção.
2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, apesar de dois
aprovados serem de fato filhos de professores, estes não participaram da banca organizadora e nem
tiveram contato com qualquer material sigiloso relacionado ao vestibular. 3. Acolhimento da
promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5708/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
TOCANTINS

Processo:

1.36.000.000626/2014-11

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
EXECUÇÃO DO CERTAME. UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS (UFT). FALTA
DE
PROVAS.
VIOLAÇÃO
DE
MALOTES.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a falta de provas e a violação de
malotes no concurso público para Técnicos Administrativos da Universidade Federal de Tocantins
(UFT). 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, conforme
esclarecimentos da Universidade Federal de Tocantins (UFT), houve, de fato, um equívoco na hora
da abertura de um malote, porém este foi sanado com o uso do caderno de provas do envelope
reserva, ressaltando que todos os atos foram praticados com a anuência dos candidatos, e que, no
que versa sobre a falta de provas, a universidade demonstrou que isto não ocorreu. 3. Acolhimento
da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

419.

Voto: 5943/2017
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1.34.016.000604/2016-19

Decisão:

418.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

417.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 4857/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
TOCANTINS

Processo:

1.20.005.000128/2017-31

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
RONDONOPOLIS-MT

Relatora:
Ementa:

Dra. Sônia Maria de Assunção Macieira
RECURSO DO REPRESENTANTE. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO. SERVIÇO
PÚBLICO.SERVIÇO PÚBLICO. EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POLÍTICA PÚBLICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
EDUCAÇÃO (MPEDUC) PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS E DO ENSINO.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO. 1. Suposta deficiência do ensino público fundamental no
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Estado do Mato Grosso que estaria em desconformidade com o princípio constitucional da
eficiência, eis que as notas obtidas pelos alunos da rede pública no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - IDEB seriam baixas. 2. O membro ministerial promoveu o arquivamento do
procedimento e determinou a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Geral de Justiça do Estado
de Mato Grosso, ao fundamento de que "...mostrando-se caso de relevante questão acerca da
prestação de serviço supostamente ineficiente à coletividade e tendo em mente que a gestão da
Educação Fundamental está sob competência dos Municípios, cabe a análise particularizada, sobre
esse ponto, do Órgão Ministerial Estadual, com atribuição Cível, eis que não existem quaisquer
indícios de malversação de verbas da União" (fl. 39) 3. Inconformado com a decisão, o
representante recorreu sustentando a péssima qualidade do ensino fundamental ministrado nas
escolas públicas municipais no Estado do Mato Grosso. 4. Conforme deliberação na 295ª Sessão
Ordinária, o Colegiado da 1ª CCR encaminhou os autos ao GT-Educação para manifestação sobre
as irregularidades apontadas na representação, tendo a Coordenadora do GT, em reunião realizada
em 11 de outubro de 2017, afirmado que "a homologação dos procedimentos deve estar
condicionada à comprovação de implementação do projeto MPEDUC para avaliar as condições das
escolas e do ensino, considerando que há recursos federais destinados a várias ações do FNDE
aplicados ao ensino básico". 5. O Ministério Público pela Educação (MPEduc) é um projeto
desenvolvido para ser executado em parceria entre o Ministério Público Federal e o Ministério
Público dos Estados, cujo principal objetivo é o de estabelecer o direito à educação básica de
qualidade para os brasileiros, tendo em vista que a educação faz toda a diferença para o pleno
desenvolvimento da pessoa, para o exercício de sua cidadania e em sua qualificação para o trabalho,
inclusive, com o fim de fortalecer as parcerias entre as instituições e o controle social. PELO
PROVIMENTO DO RECURSO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
APURAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo provimento do recurso,
com retorno dos autos à origem para apuração.

Processo:

1.13.000.000618/2017-12

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. FISCALIZAÇÃO. ATUAÇÃO DE "PIRATAS DOS RIOS". SAQUEAMENTO DE
CARGAS. PORTO CHIBATÃO. MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. POSSÍVEL INFRAÇÃO
PENAL. 1. Notícia de fato autuada a partir de informações encaminhadas pelo Ministério Público
do Trabalho para apurar possível falta de segurança no Porto Chibatão diante da atuação de "piratas
dos rios", que saqueiam cargas no trajeto entre Manaus/AM e Belém/PA. 2. Promovido o
arquivamento do feito sob o fundamento de que a notícia trazida foi genérica, tendo em vista não
estar acompanhada de prova ou indício de prova que viabilize a instauração de investigação no
Ministério Público Federal ou que justifique sua juntada em procedimento em curso. 3. Necessidade
de retorno dos autos à origem para averiguação da situação descrita referente á falta de segurança
no Porto Chibatão. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO,
COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DAS
INVESTIGAÇÕES, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
promoção de arquivamento, com retorno dos autos à origem, para prosseguimento das
investigações, observado o princípio da independência funcional.

Decisão:

421.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 3443/2017

Voto: 4120/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
AMAZONAS

Processo:

1.13.000.001850/2016-97

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
AMAZONAS

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA AO MPT. ENUNCIADO N. 12.
DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA, SAÚDE E HIGIENE NO
TRABALHO. TÉCNICOS DE LABORATÓRIO/ÁREA QUÍMICA DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. 1. Alegações de possível não pagamento de adicional de insalubridade aos
Técnicos de Laboratório/Área Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas. 2. Enunciado nº 12 da 1ª CCR: "Ausência de atribuição do Ministério Público Federal
para apurar fatos relacionados ao descumprimento de normas de segurança, saúde e higiene no
trabalho. A apuração de descumprimento de normas de segurança, saúde e higiene no trabalho não
é da atribuição do Ministério Público Federal mas sim do Ministério Público do Trabalho, ainda
que pela administração pública direta e o regime jurídico de seus servidores seja estatutário ou
jurídico-administrativo". (Referência: Ata da 278ª Sessão Ordinária realizada em 17/11/2016,
publicada no Diário Eletrônico MPF-e, de 14/12/2016). PELO RECEBIMENTO DO
ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO, COM A CONSEQUENTE
REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
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422.

Processo:

1.14.007.000140/2017-23

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. TEMA AFETO A OUTRO
ÓRGÃO. ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. 1. Alegações de
considerável redução do número de servidores públicos da ANVISA responsáveis por garantir o
controle sanitário de Portos, Aeroportos e Fronteiras - situação especialmente agravada pela
ocorrência de aposentadorias e sem perspectiva de reposição de servidores. 2. A ANVISA informou
que 3.2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à defesa do
consumidor e da ordem econômica, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 4108/2017

Voto: 6322/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE VIT.
CONQUISTA- BA

Processo:

1.15.000.002460/2016-60

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). EXAME NÃO REALIZADO NA REDE PÚBLICA.
ÓBITO POR OUTRO PROBLEMA DE SAÚDE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para
garantir o direito à saúde com a realização de exame não disponibilizado pelo SUS. O custo do
exame seria de R$ 600,00 e só haveria um equipamento disponível na rede privada do Estado. 2.
Após diligências, ficou confirmada a inexistência de cobertura pela rede pública. Contudo, nesse
ínterim, a representante foi internada para a realização de cirurgia ortopédica, e foi acometida de
parada cardiorrespiratória que a levou a óbito. 3. Arquivamento promovido por perda do objeto. 4.
Ainda que a representante tenha falecido, é necessária a atuação do Ministério Público no sentido
de tentar incluir o procedimento médico solicitado na tabela do SUS, uma vez que o exame tem
baixo custo e sua inclusão proporcionaria benefícios a outros usuários na rede pública. PELA NÃO
HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA VERIFICAR A
POSSIBILIDADADE DE INCLUIR O EXAME NA TABELA DO SUS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação, com
retorno dos autos à origem, para verificar a possibilidade de incluir o exame na tabela do SUS.
1.16.000.000313/2012-94

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. SUPOSTO ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). HOSPITAL
DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. MINISTÉRIO DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO DE
POUPANÇA E EMPRÉSTIMO (POUPEX). COMBATE À CORRUPÇÃO E IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REMESSA À 5ª CCR. 1. Inquérito civil instaurado para apurar possível ato
de improbidade administrativa e possível desvio de finalidade no âmbito do Ministério da Educação
(MEC), em razão do grande aumento do auxílio alimentação no âmbito do Hospital das Clínicas de
Porto Alegre para a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, e no âmbito do Ministério da
Defesa, em razão de pagamentos (auxílio alimentação, auxílio transporte e outros benefícios
assistenciais) realizados pelo Comando da Aeronáutica (COMAER)/Subdiretoria de Pagamento de
Pessoal (PAIS), no ano de 2011, em favor da Associação de Poupança e Empréstimo (POUPEX).
2. Conduta supostamente passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, como
referido na representação. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Processo:

1.17.000.000396/2017-99

Voto: 4113/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

Decisão:

425.

142

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento do
arquivamento como declínio de atribuição, com a consequente remessa dos autos ao Ministério
Público do Trabalho.

Decisão:

424.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Decisão:

Decisão:

423.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 4131/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ESPÍRITO
SANTO/SERRA
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Relatora:
Ementa:

Decisão:

426.
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Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
RECURSO DE REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ALEGADA
DEMORA DE RESPOSTA NA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO À
MARINHA DO BRASIL. 1. Notícia de fato autuada para apurar possível irregularidade na
dificuldade na aquisição de arma de fogo por militar da Marinha do Brasil. O representante afirma
que deu entrada na solicitação de aquisição de arma de fogo, como preconizado em lei e normas
internas, mas, até o presente momento, não obteve retorno do órgão. 2. O procurador da República
oficiante promoveu liminarmente o arquivamento do feito sob o fundamento de que trata-se de
direito individual disponível, sem repercussão coletiva não tutelável, portanto, pelo MPF. 3.
Considerando que é pertinente ter conhecimento sobre o porquê da demora, eventual recorrência
na demora, ou mesmo futura negativa por parte da Marinha do Brasil no caso, necessário o retorno
dos autos à origem para diligências pertinentes. PELO PROVIMENTO DO RECURSO E
CONSEQUENTE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, COM RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo provimento do recurso
e consequente não homologação do arquivamento, com retorno dos autos à origem.
1.17.001.000321/2014-55

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. DIREITOS REPRODUTIVOS. SOLICITAÇÃO
DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA. 1. Autos provenientes
do Ministério Público Estadual do Espírito Santo com solicitação de custeio para procedimento de
reprodução assistida. 2. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que a questão
trata-se de direito individual disponível "(...) A situação relatada concerne à direito individual
disponível e não homogêneo, para cuja tutela não se encontra vocacionado o MPF (CF. Art.s 127 e
129 da CRFB/98; art. 1º e 15 a contrario sensu, da LC 75/93; art. 82 do CPC), mas sim da Defensoria
Pública, na eventualidade da requerente não possuir condições econômicas bastantes à constituição
de advogado (art. 134 da CRFB/88). (...)". Sendo assim, não está sua defesa abarcada pelas
atribuições do Ministério Público Federal. 3. Em tentativa de notificação da representante, foi
informado pelos Correios que o endereço informado é insuficiente. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Voto: 3095/2017

Voto: 5249/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE C.DE
ITAPEMIRIM-ES

Processo:

1.18.000.001744/2015-46

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. MUNICÍPIO DE
IPORÁ/GO. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar a correta alimentação do Portal da Transparência , conforme as leis de acesso
à informação, e orientação do projeto "Ranking Nacional dos Portais da Transparência" pelo
Município de Iporá/GO. 2. Matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, conforme
deliberado, na reunião realizada em 9/3/2016, entre os Coordenadores da 1ª CCR e da 5ª CCR, em
que ficou definido que o tema referente à transparência nos gastos públicos permanecerá sob a
revisão da 5ª CCR. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

428.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

427.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 2981/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Processo:

1.21.000.001387/2006-30

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MATO
GROSSO DO SUL

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. IDOSO. SUPOSTA FALTA DE PUBLICIDADE
RELACIONADA À AUSÊNCIA DE GRATUIDADE EM TRANSPORTE COLETIVO
INTERESTADUAL A MAIORES DE SESSENTA ANOS. RODOVIÁRIA DE CAMPO
GRANDE/MS. A ATRIBUIÇÃO DA 1ª CCR PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL NÃO INCLUI AQUELES ATOS QUE ESTEJAM
RELACIONADOS À TEMÁTICA ESPECÍFICA DE OUTRAS CÂMARAS OU DA
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO. APURAÇÃO DIRETAMENTE
ORIENTADA A ASSEGURAR A EFETIVIDADE DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE
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429.

Processo:

1.21.002.000010/2017-04

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ALEGAÇÃO DE MAU ATENDIMENTO PRESTADO
PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM). MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS/MS. 1. Notícia de fato autuada para apurar alegação de possível mau atendimento
prestado pelo Centro de Especialidades Médicas, localizado no Município de Três Lagoas/MS. 2.
Foi promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que "(...) o relato envolve um direito
individual, isto é, restrito ao requerente, pois trata de uma situação episódica, um caso específico,
que pode caracterizar, em tese, dano moral. Por outro lado, não há informação, no momento, sobre
um padrão de condutas semelhantes generalizado, que possa prejudicar ou afetar a regularidade ou
a qualidade dos serviços no todo ou em parte expressiva. (...)". 3. O CEM é ligado à Secretaria
Municipal de Saúde de Três Lagoas/MT. Nesse caso, necessidade de remessa dos autos ao MP/MS.
PELO RECEBIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO, COM REMESSA AO MP/MS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuição, com remessa ao MP/MS.

Voto: 3217/2017

Voto: 6340/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE TRES
LAGOAS-MS

Processo:

1.22.003.000302/2014-49

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. BENS PÚBLICOS. RODOVIA
FEDERAL. EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Ausência de informações
sobre a adoção de medidas com vista a averiguar a recorrência na conduta. 2. Necessidade de oficiar
ao DNIT e à PRF com essa finalidade. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO À
ORIGEM, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, OBSERVADO O
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação, com
retorno à origem, para que sejam tomadas as providências cabíveis, observado o princípio da
independência funcional.
Voto: 5935/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

Processo:

1.22.012.000114/2017-54

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. FACULDADE DE PARÁ DE MINAS (FAPAM). COBRANÇA PARA
EMISSÃO DE DOCUMENTOS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar irregularidade na cobrança de taxa para emissão de declarações, certidões e
históricos escolares na Faculdade de Pará de Minas (FAPAM). 2. Pela regra da especialidade, a
matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de
atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à defesa do consumidor e da ordem econômica, nos
termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA
À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

432.
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Decisão:

Decisão:

431.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

AMPARO AO IDOSO, COMO CIDADÃO MERECEDOR DE ESPECIAL PROTEÇÃO (ART.
230/CF). PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.

Decisão:

430.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5888/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICIPIO
DE
DIVINÓPOLIS-MG

Processo:

1.22.024.000145/2015-12

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
VIÇOSA/PONTE NOVA

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO
PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. BANCA EXAMINADORA. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE. MORALIDADE. UNIVERSIDADE FEDERAL DE
VIÇOSA (UFV). EDITAL Nº 71/2015. CARGO DE DOCENTE/DIREITO. PROFESSOR
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SUBSTITUTO PARTICIPANTE. 1. Inquérito Civil instaurado para verificar violações ao
princípio da impessoalidade na condução do concurso público realizado pela UFV, para provimento
de cargo de docente na área do Direito, consistente na participação de um professor substituto como
candidato e que teria sido avaliado por dois colegas de trabalho, o que afrontaria o princípio da
impessoalidade. O candidato foi aprovado em primeiro lugar. Além disso, o denunciante apresentou
falhas no edital tais como: possível identificação dos candidatos nas provas escritas; as provas orais,
de didática e entrevistas deveriam ser classificatórias; ausência do direito processual no conteúdo
programático exigido; e ausência de divulgação do espelho de respostas das provas de didática. 2.
Após diligências, a UFV informou ter observado o Decreto 6.944/2009 e a Resolução 21/2009 do
Conselho Universitário, e demonstrou não haver indícios de que o referido edital tenha buscado a
realização de interesses pessoais. 3. Arquivamento promovido por ausência de ilegalidade. 4.
Contudo, em recurso direto à 1ª CCR, e não vislumbrado pelo Procurador oficiante, o denunciante
alegou que o citado candidato ainda estaria em exercício como professor substituto à época do
concurso; e que, posteriormente ao concurso, houve vedação expressa de tal participação consoante
art. 19, § 4º, incio III, do Regimento de Admissão, Progressão, Promoção e Aperfeiçoamento do
Pessoal Docente (RAPPAD) da UFV, que disciplina: - Ar. 19. A Comissão Examinadora do
concurso para as Carreiras do Magistério Federal será constituída por 3 (três) membros efetivos e
2 (dois) suplentes, todos docentes no exercício do Magistério Superior ou do EBTT. ("). §4º. Não
serão admitidos como membros da comissão Examinadora: (") III - Os docentes do Departamento
ou Instituto ou Unidade de Ensino que realiza o concurso e onde algum candidato inscrito tenha
exercido atividades como professor Substituto ou Visitante". O denunciante ressalta que tal
dispositivo é um corolário lógico e inafastável dos princípios da impessoalidade e moralidade que
devem reger os atos da administração pública. 5. Promoção de arquivamento contestada pelo
interessado e não apreciada pela PRM-Viçosa. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO
À ORIGEM, PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE AS RAZÕES DO RECURSO, QUE
APRESENTA FORTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO CERTAME.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento.
1.25.000.001027/2017-41

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. REDE TV. PROGRAMA TELEVISIVO MASTER GAME. 1. Questão
relacionada ao programa de TV que incentiva a participação de consumidores a jogos com
premiação. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 3ª Câmara de
Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos à
defesa do consumidor e da ordem econômica, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014.
PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 6344/2017

Voto: 5245/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
PARANA

Processo:

1.29.005.000019/2017-99

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. FALTA DE PUBLICIDADE DA LICITAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA 5ª
CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no processo licitatório
para contratação de barbeiro do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizada de Jaguarão, consistentes
em: a) não ser conferida, por parte da licitante, a devida publicidade à licitação; e, b) o fato de que
o mesmo profissional estaria a frente dos serviços há mais de vinte e cinco anos. 2. Conduta
supostamente passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, como constante
da descrição do objeto da apuração. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

435.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

434.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 3586/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
PELOTAS-RS

Processo:

1.30.012.000381/2010-83

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. POSSÍVEIS
FALHAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS NO TERMINAL DE
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Decisão:

436.

CARGAS DE AEROPORTO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar falhas nos serviços de
manutenção de medicamentos no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
Maestro Antônio Carlos Jobim - GALEÃO, administrado pela INFRAERO, constatadas pela
ANVISA. 2. Conduta supostamente passível de caracterização como ato de improbidade
administrativa, como constante da descrição do objeto da apuração. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (SRPRFRJ). ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil
instaurado para apurar irregularidades nas doações, recebimentos e destinações de bens da Receita
Federal do Brasil (RF) à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal do Rio de
Janeiro (SRPRFRJ). 2. Conduta supostamente passível de caracterização como ato de improbidade
administrativa, como constante da descrição do objeto da apuração. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Voto: 5403/2017

Voto: 4533/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.33.011.000141/2013-20

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
TRANSPORTE DE CARGAS. EXCESSO DE PESO. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E
ACATADA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por transporte de carga com excesso
de peso em rodovia federal. 2. Houve expedição de recomendação pelo MPF à empresa, com fins
de adequação ao limite de pesagem em virtude de 100 (cem) autuações, entre os anos de 2013 e
2014. 3. Após novas diligências, a PRF/SC informou que a empresa não tinha sido autuada desde
maio de 2015 (até set/2016). 4. Arquivamento promovido por ter sido acatada a recomendação.
PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, PORÉM RESSALTA-SE
QUE EM CASOS SEMELHANTES, DEVE SER TENTADO A CELEBRAÇÃO DE TAC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento.
Voto: 5226/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
JARAGUA DO SUL

Processo:

1.34.011.000053/2015-52

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC (UFABC). FRAUDE NAS LICITAÇÕES. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1.
Inquérito Civil instaurado para apurar fraudes nas licitações realizadas pela Universidade Federal
do ABC (UFABC). 2. Conduta supostamente passível de caracterização como ato de improbidade
administrativa, como constante da descrição do objeto da apuração. PELO NÃO
CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão.

Decisão:

439.
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1.30.012.000814/2010-09

Decisão:

438.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

437.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5225/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
NO
MUNICIPIO
DE
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Processo:

1.34.016.000269/2017-30

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
SOROCABA-SP

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. COMUNIDADE
TRADICIONAL. CONFLITO DE INTERESSES. ATRIBUIÇÃO DA 6ª CCR. 1. Notícia de Fato
autuada para apurar conflito de interesses entre as associações quilombolas de Sorocaba, Salto de
Pirapora e Votorantim. 2. Pela regra da especialidade, a matéria sujeita-se à revisão da 6ª Câmara
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de Coordenação e Revisão, órgão superior incumbido de atuar na revisão dos feitos cíveis relativos
à defesa dos direitos e interesses das populações indígenas e relacionados às comunidades
tradicionais, nos termos da Resolução do CSMPF nº 148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO,
COM REMESSA À 6ª CCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão.
1.34.043.000138/2015-63

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL.
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO (COHAB).
REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA EM DESFAVOR DE MORADORES. INEXISTÊNCIA
DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades na ação de
reintegração de posse movida pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
(COHAB), em desfavor dos moradores da Vila Municipal de Carapicuíba/SP. 2. Inexistência de
interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal (art. 109, I, CF c/c art. 37, I,
LC 75). 3. 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 concreta
(irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais, por exemplo)." PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição.

Voto: 3434/2017

Voto: 4641/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE OSASCOSP

Processo:

1.11.000.001681/2014-06

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3ª CCR. MORADIA. PROGRAMAS
HABITACIONAIS. MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO/AL. 1. Procedimento preparatório
instaurado para apurar possíveis irregularidades na gestão do cadastro de 178 unidades
habitacionais construídas em virtude de convênio celebrado entre a Caixa Econômica Federal, a
Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado de Alagoas e o Município de Coqueiro Seco/AL
(CT n. 344.000-62/2010), e com a destinação para habitação popular - Conjunto Residencial Oscar
Ramalho Fontes Lima. O representante afirma que realizou cadastro para obter uma das unidade
residenciais, mas não obteve autorização por ter restrição no seu CPF. Após providenciou a
regularização documental, mas, mesmo assim, no dia da entrega das chaves dos imóveis , em
5/12/2014, foi ele excluído do cadastro, sem explicações. 2. O Município de Coqueiro Seco/AL
prestou esclarecimentos às fls. 10/11, anexando aos autos termo de recebimento em nome do
representante confirmando o recebimento da unidade habitacional em referência (fl. 12). 3. Consta
dos autos certidão em que o representante confirma ter recebido o imóvel em 12/2/2015,
manifestando interesse no arquivamento do presente procedimento. 4. Promovido o arquivamento
do feito sob o fundamento de que o objeto que deu origem ao presente feito já foi solucionado. 5.
Inicialmente os autos foram remetidos à 3ª CCR e, após, foram enviados à 1ª CCR. 6. É cabível a
homologação da promoção de arquivamento quando, após a apresentação de justificativas e juntada
de documentos comprobatórios, ficar comprovado que as irregularidades objeto de representação
foram sanadas. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

442.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

441.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 4643/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ALAGOAS/UNIÃO DOS
PALMARES

Processo:

1.13.001.000018/2015-82

Origem: PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO
DE
TABATINGA-AM

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. TRANSPORTE OFICIAL.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARONA EM AVIÃO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA A
ESTRANGEIRO MISSIONÁRIO. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possível
irregularidade na negativa de disponibilização de carona em avião da Força Aérea Brasileira para
estrangeiro missionário. Há informações de que o representante teria seu embarque negado em
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avião da FAB, em voo de regresso para o 3º Pelotão Especia de Fronteira, onde reside e desenvolve
atividade de pastor. 2. Em diligências realizadas, o VII Comando da Aeronáutica (COMAR)
informou que os voos são regidos pela Instrução do Comando da Aeronáutica - ICA n. 4-1/2014,
e, a respeito do procedimento para realização de viagem por passageiro estrangeiro, informou que
"quanto à possibilidade de estrangeiro com visto de permanência no Brasil realizar viagem em avião
da FAB e os requisitos para tanto, a ICA 4-1, no item 3.2.7 alega que os estrangeiros, civis ou
militares, não poderão efetuar inscrição no CAN sem autorização formal do Estado-Maior da
Aeronáutica ou do Gabinete do Comandante da Aeronáutica." 3. Promovido o arquivamento do
feito sob o fundamento de que não houve irregularidade na negativa da viagem, devido à falta de
prévia autorização formal descrita pela norma daquela Força Armada. 4. Notificado o representante,
não houve recurso. 5. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após
diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma
fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.15.000.000758/2017-16

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL. NEGOCIAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Procedimento Preparatório
instaurado para apurar irregularidade em negociação de bens imóveis, emprestados pelo
representante a seu primo, para investimento em vários negócios; com a garantia de que teria
participação nos lucros e pagamento de aluguel; o que não se concretizou. 2. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento de que é cristalino o entendimento de que o direito
buscado pelo representante é individual, de natureza patrimonial, portanto não é atribuição deste
órgão Ministerial a substituição processual por legitimação extraordinária para a defesa de direitos
individuais disponíveis. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios
fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

444.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5248/2017

Voto: 4658/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.15.001.000484/2014-11

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. ALEGADA MOROSIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO E SAÚDE MENTAL ZÉ MARIA TOMÉ
(CERESTA). MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE. 1. Procedimento preparatório
instaurado para apurar possível irregularidade na morosidade na implantação do Centro de
Referência em Saúde do Trabalho e Saúde Mental Zé Maria do Tomé (Ceresta), localizado no
Município de Limoeiro do Norte/CE, com previsão de repasse no valor de R$ 360.000,00 pela
União, por meio do Ministério da Saúde. 2. Em diligências realizadas, o Ministério da Saúde
informou que a dificuldade na implantação do Ceresta estaria relacionada à falta de pessoal. No
mais, esclareceu que em visita técnica, realizada em setembro/2014, verificou-se que as instalações
para o funcionamento do Centro estavam em excelentes condições e plenamente adequadas, além
de já terem sido nomeados e iniciado suas atividades 4 profissionais de nível superior (2
enfermeiros, 1 médico e 1 profissional responsável pela coordenação). 3. Às fls. 28/29, consta ata
de reunião ocorrida no âmbito do Ministério Público do Trabalho, momento em que foi conversado
sobre o noticiado no presente feito. Nesse sentido, tem-se que o Ceresta encontra-se efetivamente
implantado, contando com 4 profissionais, todos aptos a exercer suas atividades. E, como o quadro
de pessoal encontra-se ainda incompleto, foi oficiado a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
solicitando informações sobre as ações adotadas para alcançar a composição de pessoal apropriada
para o Centro. 4. Em resposta, a Secretaria de Saúde do Ceará esclareceu que há processo seletivo
em andamento para que a composição do Ceresta fique efetivamente completo (fl. 24). 5.
Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que "(...) Nota-se, assim, que, não obstante
o quadro funcional do Ceresta Zé Maria do Tomé encontrar-se incompleto, as informações contidas
nos autos indicam que a citada unidade está integrada ao SUS, sendo empreendidas ações pela
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para garantir a plena implantação da unidade de saúde.
(...)". 6. Notificadas as pessoas interessadas, listadas na fl. 10, não houve apresentação de recurso.
7. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da
documentação apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as
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irregularidades apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.15.002.000055/2012-63

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ESTRUTURA FÍSICA/INSTALAÇÕES
DA UNIVERSIDADE. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFCE) - CAMPUS CARIRI.
1. Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades ocorridas na Universidade
Federal do Ceará, campus Cariri, relativas a i) falta de professores e funcionários; ii) biblioteca com
déficit considerável; iii) edificações sem acessibilidade; iv) ausência de exigências mínimas quanto
à prática de especialidades médicas e internato; v) falta de incentivo à iniciativa da docência,
pesquisa e extensão; vi) ausência de número de vagas para internato no Hospital Regional do Cariri
e vii) estrutura insalubre e pouco higiênica do restaurante universitário. 2. A UFCE prestou
esclarecimentos em relação a cada item noticiado (falta de professores e funcionários efetivos;
inadequação da biblioteca; vagas em número inferior às ofertadas à instituição privada no Hospital
Regional do Cariri; baixo número de campos práticos e falta de incentivo à docência, pesquisa e
extensão; estrutura insalubre e pouco higiênica do restaurante universitário; edificações necessárias
e espaços sem acessibilidade), inclusive anexando documentação comprobatória daquilo
informado. 3. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que as supostas
irregularidades apontadas foram devidamente sanadas pela UFCE: "(...) Por oportuno, cabe
registrar que aos 05 de junho de 2013, pela Lei nº 12.826, foi criada a Universidade Federal do
Cariri - UFCA, por desmembramento da Universidade Federal do Ceará - UFC, ficando os campi
da UFC de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato integrados à UFCA. No entanto, a representação
foi formulada quando o campus de Batalha ainda pertencia à UFC. (...) Com base nas informações
fornecidas pela Coordenadoria de Obras e Projetos da UFC e pelas reitorias da UFC e da UFCA,
as irregularidade relatadas foram sendo paulatinamente solucionadas pela administração da IES. A
par de todos os esclarecimentos prestados, ressalte-se que a Universidade Federal do Cariri - UFCA,
desde 05 de junho de 2013, pela Lei n° 12.826, tornou-se estabelecimento de ensino, pesquisa e
extensão autônomo em relação à Universidade Federal do Ceará - UFC, trazendo eventualmente
pra si, aporte direto de recursos federais, no sentido de sanar todas as irregularidades trazidas a
lume pelo presente procedimento. (...)". 4. Notificado o representante, não houve apresentação de
recurso. 5. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após a apresentação de
justificativas e juntada de documentos comprobatórios, ficar comprovado que as irregularidades
objeto de representação foram sanadas. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

446.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 4686/2017

Voto: 4543/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
CEARÁ/MARACANAÚ

Processo:

1.16.000.001100/2014-41

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. AGENTE PÚBLICO. FÉRIAS.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 2/2011, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO (MPOG). 1. Inquérito civil instaurado para apurar possíveis
irregularidades contidas na redação da Orientação Normativa nº 2/2011 do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), ao regulamentar o direito ao gozo e recebimento de
férias para o servidor que se encontra em licença para tratar da própria saúde ou em afastamento
para estudos ou missão no exterior. Segundo o representante, a referida normativa infringe a Lei nº
8.112/90, pois restringe o direito ao adicional de 1/3 de férias, uma vez que determina o pagamento
apenas no momento do retorno do servidor afastado. 2. O MPOG trouxe aos autos Nota Informativa
nº 13/2014/CGECS/DENOP/SEGP-MP, de 4/7/2014, afirmando que a questão relativa ao direito
de recedimento e gozo de férias durante licença por enfermidade ou afastamento para estudo ou
missão no exterior encontra-se normatizada pelo órgão de forma que somente quando o retorno da
licença ou do afastamento o servidor terá acesso ao direito. Ao fim também afirma que, em razão
dos questionamentos levantados por alguns órgãos e da judicialização do tema, estudos estão sendo
desenvolvidos com o fito de avaliar a necessidade de revisões e aperfeiçoamentos do Ato
Normativo nº 2/2011. 3. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que "(...) a
denúncia veicula matéria de ordem patrimonial e disponível - visto que relaciona à possível lesão
remuneratória a servidores públicos -, o que afasta a atribuição deste órgão. Também, ademais de
dizer respeito a direito individuais homogêneos sem relevância pública, não há hipossuficiência de
parte do eventuais lesados que legitime a atuação do Parquet em prol dos interesses dos servidores
do MPOG. (")". 4. Notificado o representante, não houve apresentação de recurso. 5. Inicialmente
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os autos foram enviados para a 5ª CCR e depois à análise da 1ª CCR. 6. Em pesquisa realizada,
verificou-se que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publicou a Orientação
Normativa nº 10, de 3 de dezembro de 2014, dando nova redação ao art. 5º da Orientação Normativa
nº 2/2011, assim dispondo: "Art. 1º - O art. 5º da Orientação Normativa nº 2, de 23 de fevereiro de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º O servidor fará jus às férias relativas aos
períodos de licenças ou afastamentos conforme disposto neste artigo. §1º As férias programadas,
cujos períodos coincidam, parcial ou totalmente, com períodos de licenças ou afastamentos,
legalmente instituídos, devem ser reprogramadas, vedada a acumulação para o exercício seguinte.
§2º Quando não for possível a reprogramação das férias no mesmo ano, excepcionalmente, será
permitida a acumulação de férias para o exercício seguinte, nos casos de: I - licença à gestante, à
adotante e licença-paternidade; e II - licenças para tratar da própria saúde, exclusivamente para os
períodos considerados de efetivo exercício, conforme art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990. §3º O servidor em usufruto de licença capacitação, afastamento para participação em
programa de pós-graduação stricto sensu no país ou para estudo ou missão no exterior com
remuneração, fará jus às férias, que, se não forem programadas, serão registradas e pagas a cada
mês de dezembro." - (grifo acrescido) 7. Considerando a publicação da Orientação Normativa nº
10, de 3 de dezembro de 2014, dando nova redação ao art. 5º da Orientação Normativa nº 2/2011,
é cabível a homologação da promoção de arquivamento. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.16.000.001920/2013-52

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TERCEIRIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA.
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
ARMADA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. 1. Inquérito civil instaurado
para apurar supostas irregularidades na contratação de serviços de vigilância armada no âmbito do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em possível prejuízo de candidatos aprovados no V
concurso público destinado à formação de cadastro, realizado pela organizadora Fundação Carlos
Chagas (FCC), em 2011. A notícia inicialmente apresentada ao Ministério Público do Trabalho
informa que há necessidade de contratação de agentes de segurança no Estado do Amazonas,
exemplificando situações ocorridas no Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça Federal e no
Tribunal Regional Eleitoral, no Estado do Amazonas, que estariam transformando e terceirizando
o cargo de agente de segurança e promovendo a contratação de empresas de vigilância particular.
2. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que a questão tratada nos autos já
mereceu análise de alguns órgãos, como o MPF - Procedimento n. 1.26.000..002787/2012-24
(PR/DF) e Procedimento n. 1.13.000.001202/2012-15 (PR/PE); o TRF da 2ª Região - Apelação
Cível n. 2013.50.01.007520-5; no TCU - Acórdão n. 2159/2011, proferido na TC 000.906/2011-5
e também no STJ - que já colocou o cargo de Técnico Administrativo - Área Administrativa Especialidade: Segurança em extinção (Portaria n. 9/2014). Sendo assim, está endossada a ideia de
que não há irregularidades na contratação de terceirizados para as atividades de vigilância armada,
pois, conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97, no §1º do seu art. 1º: "As atividades de conservação,
limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia,
telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência,
objeto de execução indireta". Ademais, parece não existir identidade das funções exercidas pelos
agentes privados e pelos servidores que atuam nas atividades de segurança (Técnico Administrativo
- Área Administrativa - Especialidade: Segurança). 3. Notificados os representantes dos termos da
promoção de arquivamento, não houve recurso. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

448.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 4682/2017

Voto: 4452/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.16.000.002691/2014-74

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AGENTE PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO.
MINISTÉRIO DA CULTURA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar possível
desvio de função ocorrido no âmbito do Ministério da Cultura. A representante afirma que
candidatos aprovados em processo seletivo para exercício do cargo com código 103 (com exigência
de formação superior em qualquer curso) estariam sendo compelidos a exercer o cargo com código
102, privativo de bacharel em contabilidade. Nesse sentido, destacou que ajuizou mandado de
segurança, mas a liminar foi indeferida por inadequação da via eleita (conforme fls. 244/246). 2. O
Ministério da Cultura prestou esclarecimentos às fls. 253/271. 3. Foi promovido o arquivamento do
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feito sob o fundamento de que não há elementos indicadores de irregularidades aptas a ensejar a
atuação do MPF, pois "(...) No caso em tela, não se verifica desvio de função, pois não há
discrepância entre a atuação da servidora e as atividades consignadas no contrato, conforme
explanação da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Cultura. (") A análise contábil/financeira
de projetos culturais não significa o exercício de atividade privativa de contador, conforme concluiu
o Ministério da Cultura na análise do caso, ocorrida no processo administrativo nº
01400.023055/2013-71. (") Segundo a jurisprudência, não caracteriza desvio de função o exercício
de uma tarefa que pode ser também desempenhada por ocupantes de outros cargos ou funções (")
A atuação da representante, pelo que consta dos autos, restringe-se a subsidiar, auxiliar a análise
final a ser realizada pelo contador, tudo de acordo com as limitações da função exercida, nos termos
do edital, não se verificando, portanto, desvio de função. Não é verossímil que seja disseminada no
Ministério da Cultura a atribuição de tarefas técnicas a pessoas que não têm qualificação
profissional para desempenhá-las, já que essa imposição acarretaria a não realização das tarefas ou
sua realização de maneira equivocada. Analisar casos isolados de desvio de função, por outro lado,
não constitui atribuição do Ministério Público. (...)". 4. Notificada a representante, não houve
recurso. 5. É cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e
análise da documentação apresentada pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada
- as irregularidades apresentadas na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.16.000.003894/2016-40

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM
GERAL. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).
PLANO DE SAÚDE INSTITUCIONAL. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar
possíveis irregularidades nas cobranças supostamente indevidas do plano de saúde Amil e na
situação de inadimplência de cerca de 500 servidores do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico
Nacional (IPHAN) junto àquela empresa, referente a plano de saúde institucional conveniado ao
órgão, por falta de repasse do respectivo pagamento. O representante alega que o IPHAN, sem aviso
prévio, deixou de repassar à empresa Amil as mensalidades referentes ao custeio do plano de saúde.
2. Após diligências, o procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito sob o
fundamento de que as supostas violações e irregularidades apontadas não procedem, pois i) o
IPHAN adotou todas as medidas administrativas necessárias, informando os beneficiários do plano
de saúde em relação ao descredenciamento da condição de consignatária da empresa Amil, efetuado
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em edital publicado em 14/8/2015
(fls. 135/139); ii) em razão do referido descredenciamento, a Amil não pôde efetuar os descontos
em folha de pagamento no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE),
relativos às mensalidades; iii) o IPHAN comunicou os servidores do caso, por e-mail e a forma
adotada para a cobrança das mensalidades durante o descredenciamento, qual seja, boleto bancário
(fls. 15/20). Destacou ainda que "(...) O IPHAN sustentou que é de total responsabilidade do
beneficiário do plano de saúde o pagamento dos valores e que as informações referentes a dados
financeiros e cadastrais estão disponíveis no site da empresa ou podem ser obtidos juntos a Amil.
A Procuradoria Federal junto ao IPHAN manifestou-se acerca da possibilidade de cobrança
mediante boleto bancário, às fls. 21/26. Foi comunicado que o Termo de Referência que subsidiou
a contratação previu expressamente a voluntariedade da adesão ao respectivo plano, bem como sua
forma de custeio pela autarquia e pelos servidores ativos, inativos e pensionistas do IPHAN, que
poderia ser realizada através de desconto em folha ou qualquer outra modalidade de cobrança. (...)".
3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação da promoção de
arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada pelos envolvidos,
forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na representação. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

450.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5062/2017

Voto: 4935/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.17.000.000296/2015-09

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. CONSERVAÇÃO E GUARDA DE
BENS. POSSÍVEIS FALHAS NA SEGURANÇA DE AGÊNCIA DO INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. RECOMENDAÇÃO
EXPEDIDA E ACATADA. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis falhas
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em segurança de agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Município de Vila
Velha/ES. A representação informa a ocorrência de furto de 3 notebooks, sem identificação de
autoria. 2. A respeito dos fatos, o IBGE informou que foram trocadas duas fechaduras de portas da
entrada que dá acesso ao corredor principal do imóvel onde está localizada a agência. 3. Foi
expedida a Recomendação n. 8/2015 para que fossem adotadas medidas mais efetivas de segurança
do local: i) maior rigor no controle de entrada e saída dos funcionários e, principalmente, de
servidores temporários e terceiros no local; ii) restrição de acesso às chaves da agência aos
servidores efetivos; iii) publicação de portaria com normas de segurança ou a divulgação de ato
normativo semelhante já existente e v) instalação de alarme e/ou de circuito interno de TV (fls.
16/17). 4. Em resposta, o IBGE informou diversas medidas providenciadas para melhorar a
segurança, especialmente em relação à troca de fechaduras, posse das chaves, videomonitoramento,
controle de acesso, orientações gerais à equipe da agência, acesso ao prédio e trancamento das salas.
5. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que foram adotadas medidas concretas
e suficientes para aprimorar a segurança da agência do IBGE, em Vila Velha/ES. 5. É cabível a
homologação do arquivamento quando, expedida a recomendação, há expresso acatamento das
orientações. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.17.000.000742/2017-39

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
RECURSO DE REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª
REGIÃO. ORGANIZADORA CONSULPLAN. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. 1.
Alegações de possíveis irregularidades praticadas pela CONSULPLAN no gabarito atribuído a
quatro questões da prova relativa ao cargo de Analista Judiciário: Apoio Especializado informática/desenvolvimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Alega o representante
que interpôs recurso em relação à questão 32, que foi julgado improcedente por motivo inexistente.
Ademais, afirma que o campo disponibilizado para recorrer não é suficiente para explicar os
motivos detalhadamente. Além disso, destaca que, em contato telefônico com a CONSULPLAN,
foi-lhe negado fornecimento de protocolo e que a banca examinadora indeferiu seus recursos sem,
sequer, ler o que argumentou. 2. A CONSULPLAN informou que todas as questões suscitadas pelo
representante foram devidamente analisadas e os gabaritos preliminares das questões impugnadas
foram ratificados por estarem corretos e não haver possibilidade de enquadramento em nenhuma
outra opção ou ausência de resposta correta. Quanto ao espaço, esclareceu ser suficiente para propor
impugnação. Em relação ao fornecimento de protocolo, este nunca foi negado ao noticiante, tendo
havido apenas interrupção da ligação. 3. Promovido o arquivamento sob o fundamento de que a
representação que deu origem ao procedimento em destaque trata essencialmente de direito
individual disponível de candidato específico do aludido concurso. O caso concreto apresenta-se
particularizado não havendo lesão a interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo
socialmente relevante, a ensejar a atuação do MPF para análise da questão. 4. Inconformado com
o despacho ministerial, o representante interpôs recurso. 5. Manifestação ministerial mantendo o
entendimento anterior nos seguintes termos: "(...) Da análise da documentação acostada, pelo
denunciante, através dos Protocolos PR-ES-00013697/2017 e PR-ES-00014697/2017, entendo que
ele visa tão somente a impugnação dos critérios objetivos de avaliação, utilizada pela banca
Examinadora, na formulação de questões e julgamento de recursos da prova objetiva aplicada para
o cargo Analista Judiciário: Apoio Especializado, Informática/desenvolvimento, ou seja, mérito e
questões técnicas cobradas com objetivo delimitado. Quanto à atuação cível do MPF, questionada
pelo noticiante, não vislumbro interesse da União ou de quaisquer entidades elencadas no artigo
109, I da Constituição Federal que enseje a atribuição do Ministério Público Federal, visto que o
procedimento instaurado versa sobre direito individual e não sobre irregularidades generalizadas
praticadas na execução do concurso por parte da Banca Organizadora - Consulplan. O interesse
individual do noticiante não é amparado pelas possibilidades de intervenção do Ministério Público
Federal, logo, não merece prosperar Notícia de Fato por estarem ausentes os requisitos ensejadores
da atribuição deste órgão ministerial. (...)". PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO DO REPRESENTANTE E, NO MÉRITO, PELA HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso do representante e, no mérito, pela homologação do arquivamento.

Decisão:

452.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:
Relatora:
Ementa:

Voto: 3279/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ESPÍRITO
SANTO/SERRA

1.17.000.001951/2015-38
Voto: 3683/2017
Origem: PR/ES
Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. CONCURSO PÚBLICO PARA
OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E
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REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO
SANTO (TJ/ES). 1. Notícia de fato autuada a partir de cópia de decisão encaminhada pela
Corregedoria geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, em procedimento administrativo que
apurava possíveis irregularidades no concurso público de Delegações de Serventias Extrajudiciais
de Notas e Registros daquela localidade. Notícias anônimas impugnaram os Editais n. 34 e 35 do
TJ/ES, solicitando a suspensão da quinta etapa do certame (prova oral), alegando que a convocação
de alguns candidatos sub judice violaria o edital do concurso, em virtude da inversão da ordem dos
certames. 2. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que não compete ao
Ministério Público Federal atribuição para a investigação dos fatos, já que o concurso foi realizado
pelo TJ/ES. Outrossim, da leitura da referida decisão administrativa, constata-se que aquele juízo
já decidiu pela inexistência de irregularidades no caso em comento. 3. Inicialmente, o feito foi
encaminhado para a PFDC, sendo posteriormente enviado à 1ª CCR. PELA HOMOLOGAÇÃO
DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.17.000.003113/2014-18

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possível omissão do
Presidente da Junta de Serviço Militar de Guarapari/ES, o Prefeito Municipal, que não proporciona
meios adequados para o funcionamento do órgão. Sendo assim, ocorrem atrasos na quitação do
serviço militar e, por conseguinte, diversos transtornos ao cidadão, a exemplo da impossibilidade
de retirar passaportes, ingressar no serviço público e concluir graduação. 2. A prefeitura de
Guarapari/Es esclareceu que são cumpridos os termos do §3º do art. 11 da Lei nº 4.375/64, estando
pendente apenas a instalação de duas impressoras. 3. O Comando da 1ª Região Militar enviou à
PR/ES Relatório de Inspeção da Junta de Serviço Militar nº 321 informando que JSM "cumpre e
executa suas obrigações administrativas, não apresentando problemas quanto à sede, com
instalações muito boas, bom estado do mobiliário, efetivo de funcionários suficiente e Secretária
da Junta com experiência na função. Porém, para um perfeito funcionamento, verificou-se que há
necessidade de mais de 2 (dois) computadores na Junta. Foi observado que o apoio de informática
(manutenção e material) por parte da prefeitura não está bom, a Junta possui somente um
computador, modelo antigo, e se der algum defeito, não tem outro para dar continuidade aos
trabalhos da JSM. Entretanto, esta equipe da 2ª CSM foi recebida pelo Exmo. Sr. Prefeito de
Guarapari - ES (Presidente da JSM nº 321), o qual se comprometeu a solucionar, no mais curto
prazo, os problemas acima citados, a fim de manter elevado o padrão funcional da sua Junta de
Serviço Militar". 4. O Município de Guarapari novamente prestou esclarecimentos, agora
encaminhando cópia do Processo Administrativo nº 10546/2015, em que consta informação de que
foram instalados três computadores novos, além de duas impressoras, na JSM/ES. 5. Promovido o
arquivamento do feito sob o fundamento de que não subsistem as irregularidades aventadas. 6. É
cabível a homologação da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da
documentação apresentada pelos envolvidos, forem sanadas as irregularidades apresentadas na
representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

454.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 4248/2017

Voto: 4956/2017

Origem: PROCURADORIA
DA
REPÚBLICA
ESPÍRITO
SANTO/SERRA

Processo:

1.17.003.000061/2014-06

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE SAO
MATEUS-ES

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. 1. Inquérito civil instaurado a partir de cópias do PP 1.17.000.002349/2013-56 para
apurar possível ineficiência nos atendimento prestado aos segurados que solicitam revisão de
benefícios pela Agência da Previdência Social de São Mateus/ES. 2. Prestaram esclarecimentos nos
autos a APS de São Mateus/ES e a Gerência Executiva do INSS/ES informando sobre a previsão
de lotação de novos servidores na Agência em referência, a realização de mutirões para solucionar
revisões de benefícios que estão pendentes, e também o treinamento para servidores do município
em relação à Compensação Previdenciária e a Reabilitação Profissional. Ademais, foram realizadas
reuniões no âmbito da Procuradoria da República no Município de São Mateus/ES, tudo a fim de
solucionar as questões levantadas. 3. Após as diligências, foi promovido o arquivamento do feito
sob o fundamento de que "(...) Destarte, a partir das informações obtidas no curso da investigação,
não se verificam, ao menos no presente momento, a existência de irregularidades aptas a justificar
a atuação do MPF. Ademais, o INSS, em que pesem todas as dificuldades com as quais se depara,
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manejou servidores, organizou mutirão, tentou o deslocamento semanal de um servidor para
reforçar o atendimento na APS de São mateus (fato não realizado por circunstâncias
supervenientes), tudo para sanar a ineficiência e a demora no atendimento aos segurados. A
eficiência talvez fosse melhor alcançada com o aumento de servidores, entretanto, tal questão
depende de fatores orçamentários e análise dos gestores centrais. De todo modo, as estatísticas de
atendimentos se encontram dentro do razoável. (...)" 4. É cabível a homologação do arquivamento
quando, expedida a recomendação, há expresso acatamento das orientações. PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.18.002.000193/2014-01

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROVOCA ATUAÇÃO PREVENTIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SITUAÇÃO GERAL DE SEGURANÇA DOS
SERVIDORES, BENS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ATRIBUIÇÃO DA PRM
LUZIÂNIA E FORMOSA/GO. 1. Procedimento preparatório instaurado para verificar
preventivamente situação em geral de segurança dos bens e das instalações públicas de todos os
serviços e bens federais na área de atribuição da PRM Luiziânia e Formosa/GO, tendo em vista a
divulgada situação de altos índices de violência ocorridos, bem como alguns incidentes concretos
ocorridos em alguns desses serviços tais como a Vara de Trabalho em Formosa (arrombamento) e
a PRT-Luziânia (invasões abortadas pelos seguranças). 2. O procurador oficiante determinou
expedição de ofício a diversos órgãos federais atuantes na sua área de atribuição solicitando
informações sobre a segurança dos locais e dos seus servidores, se há relatos de incidentes de
segurança nos últimos 5 anos, se há segurança armada, se há vigilantes que trabalham ao mesmo
tempo no local e qual o horário deles etc. 3. Promovido o arquivamento sob o fundamento de que
"(...) Muito embora louvável a intenção do proponente, ao instaurar, sem provocação, o expediente
em curso, expresso a mais respeitosa vênia para dele discordar, o que torna imperioso o decreto de
arquivamento. (") Em primeiro plano, a premissa de instauração - altos índices de violência
ocorridos na região, bem como alguns incidentes concretos ocorridos em alguns desses serviços em
outros órgãos - não se encontra demonstrada nos autos, ainda que minimamente. Para tanto, basta
se observar que inexiste qualquer fato concreto, no âmbito dessa Procuradoria da República Polo
em Luziânia e Formosa/ GO, que fomente o decreto de instauração. A leitura do respectivo
despacho noticia, apenas, incidentes esparsos ocorridos em dois outros órgãos, sem correlação
específica com os serviços desenvolvidos nesta Procuradoria, fato que, por si só, obstaria, no plano
concreto, o desenvolvimento e continuidade do apuratório em destaque. A menção ao incidente
ocorrido na Vara do Trabalho em Formosa apresenta assimetria em relação ao ofício de fls. 19/20,
da Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Dra.
Elza Cândida da Silva, que explicita o fato de que "2.3. não há nenhum relato de incidentes de
segurança em referidas unidades judiciárias." (fl. 20). Tal circunstância, bem como outras
decorrentes do procedimento em tela, não restaram inobservadas pelo senhor Procurador da
República responsável pela instauração, eis que, às fls. 83/84, externa que "(...) Ante ao exposto,
tendo em vista que, apesar do quadro satisfatório de segurança patrimonial e pessoal relatado de
um modo geral pelos órgãos e entidades federais na região (cuja colaboração com MPF acerca dos
propósitos de melhoria da segurança dos próprios envolvidos foi imediata (...)" (sublinhei e
destaquei). Sob tal prisma, não se verifica, neste momento, frente ao que foi apurado, qualquer fato,
concreto e merecedor de maior realce, que evidencie a necessidade de dispender energia laborativa
para o prosseguimento dos autos em exame, razão pela qual, calcado em tais fundamentos, e
sopesando os princípios da utilidade e necessidade, PROMOVO o arquivamento do presente
procedimento, destituído, por ora, de justa causa. (...)". 4. Acolhimento da promoção de
arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

456.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 3276/2017

Voto: 4672/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

Processo:

1.19.000.000920/2015-95

Origem: PROCURADORIA
DA
REPUBLICA
MARANHAO

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.
REQUISITOS PARA O CARGO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA).
EDITAL N. 138/2015. 1. Notícia de fato autuada (2015) em razão de declaração noticiando
possíveis irregularidades em concurso público promovido pela Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), para ingresso na carreira do magistério superior, e regido pelo Edital n. 138/2015. O
representante afirma que sua inscrição para a vaga de Engenharia/Materiais de Construção no
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referido certame foi indeferida, tendo em vista que a instituição de ensino superior entendeu que a
formação acadêmica do candidato não atendeu as especificações do edital. Questiona as disposições
do edital ao especificar a formação em engenharia civil, engenharia ambiental e sanitarista ou
engenharia sanitarista e ambiental para o preenchimento da vaga. Ademais, trouxe aos autos
documentação contendo as matrizes curriculares de sua graduação em engenharia de materiais, pela
Universidade Federal de São Carlos, comparando com a grade curricular de outros cursos de
engenharia sanitarista e ambiental. 2. Foi indeferida liminarmente a instauração de inquérito civil
sob o fundamento de que "(...) o representante, em verdade, busca questionar os requisitos do edital
cujo descumprimento resultou no indeferimento de sua inscrição para o concurso público da
UFMA. Contudo, à vista da matriz curricular exibida pelo declarante, atestando possuir graduação
diversa daquela exigida pela IFES, incorreu na espécie qualquer ilegalidade passível de nulificar o
ato de indeferimento ora examinado. É de se ver que o edital, pautado no princípio da legalidade e
na autonomia didática das universidades, traduz o juízo que se fez administrativamente, à luz dos
valores constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade, acerca dos requisitos necessários ao
exercício do cargo a ser provido. Nos limites da legalidade, as instituições de ensino superior podem
selecionar, alicerçados em critérios de conveniência e oportunidade, os requisitos exigíveis dos
candidatos a vagas de professor, visando, precipuamente, à eficiência da prestação do serviço
público e satisfação de suas necessidades didáticas. É, portanto, o que se configura no caso vertente,
não havendo quaisquer ilegalidades na promoção do certame público. (...)". 3. É cabível o
arquivamento da NF quando o fato narrado não configurar lesão aos interesses ou direitos tutelados
pelo Ministério Público. 4. Por fim, a fim de orientar casos futuros e para fins de divulgação, atento
que foi aprovada, em 4 de julho de 2017, a Resolução n. 174/2017 do CNMP que determina,
especificamente sobre a notícia de fato, no inciso II do artigo 4º: "A Notícia de Fato será arquivada
quando: I - o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público". Em seguida (artigo 5º), dispõe que "Não havendo recurso, a
Notícia de Fato será arquivada no órgão que a apreciou, registrando-se no sistema respectivo, em
ordem cronológica, ficando a documentação à disposição dos órgãos correcionais". PELA
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.21.001.000363/2013-82

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. EXAME NACIONAL DE
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÃO DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR ESTRANGEIRA (REVALIDA). 1. Inquérito civil instaurado a partir
de notícia trazida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) para apurar possível irregularidade na
aplicação de exames do REVALID pela empresa REVALMED, localizada no Município de
Dourado/MS. A referida empresa não seria entidade legitimada para a realização do exame, de
acordo com a Portaria Interministerial MEC/MS n. 28/2011. 2. Após diversas diligências no sentido
de verificar informações a respeito da empresa REVALMED e quais os serviços por ela prestados,
o procurador da República oficiante entendeu pelo arquivamento do feito sob o fundamento de que
não foi possível apontar qualquer indício que a empresa investigada, de fato, aplicou o Exame
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA), nem mesmo que garante
participação de médicos no programa governamental Mais Médicos: "(...) Conforme se depreende
dos expedientes juntados aos autos, a divulgação dos serviços oferecidos pela empresa
REVALMED, constante em seu sítio eletrônico, bem como os comentários dos médicos que se
utilizaram de tais serviços, não apontam, conforme suposto na representação, sua participação na
aplicação do exame REVALIDA. A empresa representada, com sede nesta urbe, objetiva apenas
prestar serviços de assessoria na revalidação de diplomas médicos estrangeiros, fornecendo aos
interessados informações sobre inscrições, documentos, normas, procedimentos e custos do Exame
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos - REVALIDA e demais processos de revalidação
promovidos por universidades públicas, inexistindo qualquer indício de que a mesma tenha
aplicado ilegalmente os exames do REVALIDA, que pudessem justificar a continuidade das
investigações. (...)". 3. Notificado o representante, não houve recurso. 5. É cabível a homologação
da promoção de arquivamento quando, após diligências e análise da documentação apresentada
pelos envolvidos, forem afastadas - de forma fundamentada - as irregularidades apresentadas na
representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

458.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.21.002.000071/2016-82

Voto: 4275/2017

Voto: 3853/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
DOURADOS-MS

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
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Decisão:
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Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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MUNICIPIO DE
LAGOAS-MS

TRES

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E
DA REFORMA AGRÁRIA. INFRAESTRUTURA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE TRÁFEGO
EM ESTRADAS PRÓXIMAS AO ASSENTAMENTO SERRA. MUNICÍPIO DE
PARNAÍBA/MS. 1. Procedimento preparatório instaurado a partir de documento desmembrado de
representação formulada junto à Procuradoria da República no Município de Parnaíba/MS, o qual
relata que as estradas existentes no Assentamento Serra, estabelecido pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), estão descuidadas e sem condições de tráfego. 2. O
procurador da República oficiante entendeu que só se configuraria atribuição do MPF em caso de
existência de convênio entre o INCRA e o Município de Parnaíba/MS, cujo objeto fosse
especificamente o repasse de verbas públicas federais voltadas à manutenção das estradas vicinais
naquele local. Contudo, não foi verificado convênio nesse sentido. 3. Inicialmente, foi promovido
o declínio de atribuição para o MP/MS, não tendo sido homologado pela 1ª CCR, tendo em vista a
necessidade de solicitar informações ao INCRA sobre a existência, ou não, de convênio entre a
referida autarquia e o Município de Parnaíba/MS, cujo objeto seja o repasse de verbas federais para
a manutenção de estradas vicinais na localidade apontada. 4. O INCRA prestou esclarecimentos às
fls. 23 e seguintes informando que não existe convênio entre a autarquia e o município. Contudo,
para a manutenção das estradas vicinais dos assentamentos foi realizado acordo com o Programa
do PAC2 da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), doações ao
Município de Paranaíba/MS de máquina retroescavadeira, máquina motoniveladora e caminhão
basculante já entregues àquela prefeitura mediante formalização de "Termos de Doação". Ressalta
que os documentos trazem cláusula especificando que o donatário (município) deve utilizar as
máquinas em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária,
em especial a recuperação de estradas vicinais no local, assim como em obras para captação e
armazenamento de água. 5. O Município de Paranaíba também prestou esclarecimentos (fls. 37/38)
afirmando que, desde o início de 2017, a prefeitura promoveu a recuperação de mais de 800 Km de
estradas, inclusive aquelas que compreendem o Assentamento Serra. Outrossim, chamou a atenção
para o fato de que, quando da posse do atual prefeito, nenhum dos equipamentos doados estavam
em funcionamento, tendo sido o mês de janeiro de 2017 destinado para a recuperação do parque de
máquinas do município. 6. Posteriormente, foi promovido o arquivamento do procedimento em
análise sob o fundamento de que o objeto dos autos encontra-se exaurido, inexistindo providências
passíveis de serem adotadas pelo MPF, em face da recuperação das estradas rurais do Município
de Paranaíba/MS. Ressaltou, ao final, a necessidade de instauração de procedimento para investigar
o fato de que "(...) não havia um único equipamento funcionando; tendo sido o mês de janeiro
destinado a caracterizar, em tese, dano aos bens públicos doados, ou desvio de finalidade na
utilização de bens doados, pela Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário ao Município de
Paranaíba, com o fim específico da promoção da agricultura familiar e da reforma agrária, conforme
Termos de Doação às fls. 24/33, o que merece apuração via procedimento específico. (...)". 7.
Notificação da promoção de arquivamento por edital, tendo em vista a ausência de identificação
e/ou dados pessoais na representação. PELA HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.21.004.000082/2013-08

Voto: 3471/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CORUMBA-MS

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RISCO À SEGURANÇA DOS
USUÁRIOS DE RODOVIA FEDERAL. REALIZAÇÃO DA FESTA "SÃO FEIJÃO 2015" ÀS
MARGENS DA BR-330/BA. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA. TAC FIRMADO E CUMPRIDO.
IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Procedimento preparatório instaurado a partir do
conhecimento pelo MPF de evento que seria realizado às margens de rodovia federal (BR-330/BA),
no Município de Jequié/BA. Consta dos autos que a festa denominada "São Feijão 2015" seria
"open bar". E, havendo potencial risco de ingestão de bebidas alcoólicas por seus convidados, foi
deliberado junto com o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal do local e com o chefe da
unidade local do DNIT a possibilidade de viabilizar celebração de termo de ajustamento de conduta,
celebrado 19/5/2015 com os organizadores do evento. No referido TAC foram estabelecidas
obrigações que deveriam ser cumpridas pelos realizadores do evento no intuito de minimizar os
riscos de acidentes nas imediações da festa (sinalização definida no Manual de Sinalização do DNIT
para obras e Pontos Críticos; divulgação, em caráter educativo, sobre condução de veículos e
ingestão de bebida alcoólica; divulgação, durante o evento, que pessoas que ingeriram bebida
alcoólica não devem conduzir veículos; disponibilização de transporte alternativo de ida e volta
para os participantes do evento deslocarem-se entre Jequié e a Fazenda balneário Provisão). 2.
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Promovido o arquivamento do feito, haja a vista a existência de Termo de Ajustamento de Conduta,
o qual foi integralmente cumprido pelo representado. Inclusive há informações da PRF e do DNIT
atestando integral execução do termo, afirmando que não houve registro de qualquer acidente no
dia da festa, naquelas proximidades (fls. 23/26). 4. Acolhimento da promoção de arquivamento
pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.22.000.000230/2016-21

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO
PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (FCC).
PROVA DISSERTATIVA. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL.
INOCORRÊNCIA. 1. Supostas irregularidades nas questões dissertativas para o cargo de Oficial
de Justiça no Concurso do TRT 3ª Região, Edital 01/2015, realizado pela FCC. Conforme denúncia,
foi cobrado no estudo de caso temas jurídicos sem correlação com o edital. 2. O Procurador
oficiante promoveu arquivamento de plano por não verificar irregularidades no edital, em especial
o conteúdo programático relativo ao cargo/área/especialidade do denunciante. 3. O noticiante
apresentou recurso, porém não trouxe fatos novos. 4. Pelo desprovimento do recurso e consequente
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Voto: 6000/2017

Voto: 2375/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.22.000.002435/2014-80

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AGENTE PÚBLICO. NOMEAÇÃO. EXÉRCITO
BRASILEIRO. 4ª REGIÃO MILITAR. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS. 1. Procedimento
preparatório instaurado para apurar irregularidades em processo seletivo, realizado em 2013, para
preenchimento de cadastro reserva para o posto de Oficial Temporário do Exército - 4ª Região
Militar, na especialidade Psicologia. A representante afirma que participou da referida seleção,
tendo sido aprovada em primeiro lugar. Contudo, foi lançado novo edital em 2014 com previsão de
preenchimento da vaga para a qual se classificou. 2. O Comando da 4ª Região Militar refutou a
qualificação da seleção como concurso público, posto que se tratar de mero processo seletivo,
regido por um aviso de seleção. Outrossim, ressaltou que, conforme os termos do aviso de seleção,
as vagas eram de preenchimento do cadastro de reserva, não se referindo a vagas existentes na
ocasião. Nesse sentido, não havia direito subjetivo à convocação por qualquer candidato aprovado,
mesmo tendo sido classificado em primeiro lugar. 3. O procurador da República oficiante promoveu
o arquivamento sob o fundamento de que o direito perseguido pela representante possui caráter
individual e disponível. 4. Acolhimento da promoção de arquivamento pelo fato de o processo
seletivo realizado no ano de 2013 ter sido destinado à formação de cadastro de reserva, não
havendo, de fato, direito líquido e certo do candidato a uma vaga. PELA HOMOLOGAÇÃO DA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

462.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

461.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5379/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.22.001.000038/2014-63

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE JUIZ DE
FORA-MG

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. TAC FIRMADO. 1. Autuação por transporte de carga
com excesso de peso em rodovia federal. 2. Foi firmado TAC entre o MPF e o representado, que
se comprometeu a executar a reforma de instalações no Centro de Triagem de Animais Silvestres
(CETAS) da Base Avançada do IBAMA em Juiz de Fora/MG, e ainda, doar equipamento à Unidade
Técnico Científica da Delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora (UTEC-DPF/JFA). 4. Foi
juntado aos autos comprovante do cumprimento da doação acordada no TAC (reforma de
instalações no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e equipamento adquirido e
entregue à DPF/JFA). 5. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de
que a assinatura do TAC e o pagamento da doação pactuada esgotaram o objeto do inquérito civil.
PELA HOMOLOGAÇÃO, COM A RESSALVA DE QUE, NOS PRÓXIMOS AJUSTES
FIRMADOS, SEJAM OBSERVADOS OS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 179/2017 DO CNMP
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Decisão:

Processo:

1.22.003.000099/2014-19

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. TAC FIRMADO. 1. Autuação por transporte de carga
com excesso de peso em rodovia federal. 2. Foi firmado TAC entre o MPF e o representado, que
se comprometeu a não mais permitir a saída de seus estabelecimentos ou de terceiros por ele
contratados, de qualquer veículo carregado com excesso de peso, bem como informar no corpo da
nota fiscal o peso efetivamente transportado e as placas do veículo (carreta e cavalo).
Comprometeu-se, ainda, a adquirir e doar, equipamentos no valor de R$ 30.000,00 que possam
integrar o patrimônio do Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEP) do Ministério
Público de Minas Gerais (13ª Promotoria de Justiça de Uberlândia/MG), em parceria com a Polícia
Militar de Minas Gerais 4. Foi juntado aos autos comprovante do cumprimento da doação acordada
no TAC (bens no valor total de R$ 30.000,00 para a Polícia Militar de Minas Gerais). 5. O
Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a assinatura do TAC e o
pagamento da doação pactuada esgotaram o objeto do inquérito civil.PELA HOMOLOGAÇÃO,
COM A RESSALVA DE QUE, NOS PRÓXIMOS AJUSTES FIRMADOS, SEJAM
OBSERVADOS OS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 179/2017 DO CNMP QUANTO À
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RELATIVOS ÀS INDENIZAÇÕES PECUNIÁRIAS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação, com a
ressalva de que, nos próximos ajustes firmados, sejam observados os termos da resolução n.
179/2017 do CNMP quanto à destinação dos recursos relativos às indenizações pecuniárias.

Voto: 5662/2017

Voto: 5187/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
UBERLANDIA-MG

Processo:

1.22.005.000255/2015-02

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

465.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

QUANTO À DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RELATIVOS ÀS INDENIZAÇÕES
PECUNIÁRIAS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação, com a
ressalva de que, nos próximos ajustes firmados, sejam observados os termos da resolução n.
179/2017 do CNMP quanto à destinação dos recursos relativos às indenizações pecuniárias.

Decisão:

464.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.22.006.000190/2013-15

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
BENS
PÚBLICOS.
LOCAÇÃO/PERMISSÃO/CONCESSÃO/AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DE USO. INSTALAÇÃO
DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) EM PATOS DE
MINAS/MG. EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (EPAMIG).
DOAÇÃO DE TERRENO POR PARTICULAR. EDITAL DE PROCEDIMENTO DE
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/13. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA PELO MPF E ATENDIDA.
1. Inquérito Civil instaurado para compelir a UFU a realizar o procedimento licitatório para doação
de área para construção do seu campus. 2. Após diligências, foi expedida recomendação pelo MPF
ao reitor da UFU, assinada conjuntamente com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
para que não recebesse como doação imóvel público pertencente à EPAMIG. A UFU realizou
licitação para aquisição, via doação por particulares, de terreno para integrar o patrimônio da
Universidade, que ao final, houve apenas um proponente. O certame de chamada pública teve
aprovação pelo Conselho Universitário da UFU, conforme Resolução nº 014/2014/CONSUN. 3.
Arquivamento promovido, pois o presente inquérito civil exauriu o seu objeto. 4. Recomendação
atendida. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 5890/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE MONTES
CLAROS-MG

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE PATOS
DE MINAS-MG
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466.

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. SISTEMA DE
COTAS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). IRREGULARIDADES NA
ETAPA COMPROBATÓRIA DE CONDIÇÃO RACIAL. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Noticia
de Fato autuada para apurar irregularidades na etapa comprobatória da condição racial dos
candidatos do concurso do INSS, EDITAL N° 01/2015, cargo analista de serviço social, organizado
pelo CESPE/UNB. 2. A defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos destinada a garantir seu
efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos serviços de relevância pública é matéria atribuída
pela LC nº 75/93 aos Procuradores dos Direitos do Cidadão (arts. 11 e 12), que atuam sob
coordenação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão (art. 41, parágrafo único). 3.
Interpretação da Resolução do CSMPF nº 148/2014, que ressalva expressamente a atribuição da
PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC nº 75/93. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM
REMESSA À PFDC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à Procuradoria Federal dos
Direitos dos Cidadãos.
Voto: 5186/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.28.100.000287/2014-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO
DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Autuação por
transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Adotadas as medidas
administrativas previstas no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Constatada a ausência
de recorrência da conduta, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva
da responsabilização civil. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5241/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
CAMPINA GRANDE-PB

Processo:

1.29.000.001832/2014-83

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. BANCO DE PREÇOS. TRANSPARÊNCIA NO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1.
Inquérito Civil instaurado a partir do Ofício Circular nº 4/2014/PGR/5ª CCR/MPF, tendo como
objeto o encaminhamento de Recomendação à Prefeitura Municipal de Viamão/RS visando a
transparência de informações no SUS: regularização da alimentação do banco de preços em saúde.
2. Arquivamento promovido tendo em vista que o Município de Viamão/RS, a partir da expedição
da recomendação, passou a registrar suas aquisições de insumos de saúde no referido banco de
preços. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

469.

Voto: 4412/2017
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1.27.000.001767/2016-22

Decisão:

468.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

467.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.29.011.000095/2014-72

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (INSS). MOROSIDADE NO CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICIAIS.
FALTA DE SERVIDORES NO INSS E NA PROCURADORIA FEDERAL. RECOMENDAÇÃO
MPF EXPEDIDA E ACATADA. 1. Alegação de morosidade do INSS em Uruguaiana/RS no
cumprimento das decisões judiciais. 2. Verificou-se reduzido número de servidores lotados na
Seção de Atendimento às Demandas Judiciais no INSS, bem como na Procuradoria Federal
Especializada (PFE) local. 3. Desse feito, o MPF expediu recomendação ao INSS visando otimizar
o cumprimento das decisões judicais. 4. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento em
virtude de a recomendação ter sido acatada, e por não haver evidências concretas de ação dolosa
ou culposa de agentes públicos. 5. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios
fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

Voto: 6289/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
URUGUAIANA-RS
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470.

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE.
RECOMENDAÇÃO ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a falta de transparência
no Sistema Único de Saúde (SUS), consistente na regularização do banco de preços em saúde do
Município de Palhoça/SC. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento
de que o Município de Palhoça/SC acatou a recomendação do Ministério Público Federal. 3.
Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
Voto: 5996/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.33.011.000024/2016-17

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES). BANCO DO BRASIL (BB). FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). EXISTÊNCIA DE ÓBICES SISTÊMICOS..
RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil
instaurado para verificar inconsistências no cadastro do sistema de FIES. 2. Após diligências,
verificou-se a existência de óbices sistêmicos que ocorreram na troca de arquivos entre o sistema
do BB e o Sistema Informatizado do FIES. 3. O MPF expediu recomendações ao BB e ao FNDE
para que fossem regularizadas as pendências acerca da transferência de dados entre os sistemas. 4.
Arquivamento promovido em virtude de a questão ter sido solucionada, uma vez que houve acordo
e aditamento ao contrato. 5. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios
fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.
1.34.002.000290/2016-11

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA.
AQUISIÇÃO E ARRENDAMENTO DE IMÓVEL. INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). PROJETO DE ASSENTAMENTO.
OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para verificar
irregularidades na não homologação do registro de lote no Projeto de Assentamento Florestan
Fernandes, em Mirandópolis-SP. A denúncia aponta ausência de homologação do registro do lote
que a representante ocupa por cerca de três anos e meio, onde construiu moradia, mas que o INCRA
vem ameaçando retirá-la do local, o que também ocorre com outras 14 famílias. Além disso, outros
moradores, mais de 10 famílias, com situação homologada, estariam vendendo seus lotes no
assentamento (f. 5). 2. Após diligências, o Incra informou que a ocupação do lote pela representante
e por outros 37 moradores é irregular, razão pela qual não se daria a homologação do registro. A
desocupação dos lotes observa o art. 6º, da Instrução Normativa/INCRA nº 71/2012. 3. A
representante foi notificada da resposta do Instituto, mas permaneceu silente (f. 19). 4. Quanto aos
outros beneficiários e ocupantes dos lotes irregulares, houve notificações, mas a maioria deles
apresentou recurso, que se encontra pendente de análise pela autarquia federal. De todo modo, o
INCRA ficou de apurar as irregularidades e depois tomar as providências que o caso requer. 5.
Arquivamento promovido por não haver, na denúncia, qualquer ofensa a direito ou qualquer delito
que pudesse desencadear uma maior apuração. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:
Relatora:
Ementa:

Voto: 5492/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
JARAGUA DO SUL

Processo:

Decisão:

473.

Voto: 5791/2017
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1.33.000.000699/2017-68

Decisão:

472.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Decisão:

471.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ARACATUBA-SP

1.35.000.000139/2016-58
Voto: 5934/2017
Origem: PR/SE
Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS). ATRASO NO REPASSE DE VERBAS A
PROFESSORES. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar
irregularidade no atraso do pagamento de bolsas salário a professores tutores da Universidade
Federal de Sergipe (UFS) 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento
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Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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de que a representante informou que o pagamento das bolsas já foi regularizado. 3. É cabível a
homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Processo:

1.36.001.000271/2016-12

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA LUZ PARA
TODOS. ACESSO AO PROGRAMA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no não acesso ao Programa Luz
para Todos, pelos representantes, no Município de Campos Lindos/TO, sendo que povoados
vizinhos já conseguiram acesso à rede elétrica. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento
sob o fundamento de que o Programa Luz para Todos foi finalizado em dezembro de 2016, porém
a Agência Nacional de Energia Elétrica homologou o plano de universalização rural no Estado de
Tocantins, segundo o qual, o Município de Campos Lindos/TO será integralmente atendido no ano
de 2018. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de
justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento.

Decisão:

475.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 5725/2017

Processo:

1.21.005.000001/2014-32

Relatora:
Ementa:

Dra. Maria Soares Camelo Cordioli
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ACÚMULO DE VEÍCULOS E MERCADORIAS
APREENDIDOS À MARGENS BR-463/MS. ATUAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. POSSÍVEL DIFICULDADE NA REMESSA DOS BENS APREENDIDOS PELA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS. REMESSA DA 7ª
CCR. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar notícia de acúmulo de 13 veículos e
outras mercadorias apreendidos às margens da BR-463/MS, possivelmente em virtude da
dificuldade de a Receita Federal realizar a guarda destes bens. 2. A Polícia Rodoviária Federal
informou que a Receita Federal não se nega a receber os bens, mas solicita que seja realizado com
agendamento - pois não tem condições estruturais para receber as diversas mercadorias -, causando
acúmulo nos postos de polícia além do tempo ideal. Nesse sentido, para apaziguar a situação
caótica, a PRF afirmou que considera construir depósito de armazenamento temporário de bens
apreendidos no Posto Capey. 3. A RFB prestou esclarecimentos afirmando que dos 13 veículos
apreendidos, 10 deles já tinham sido removidos, havendo ainda autorização para a transferência dos
3 restantes para o seu depósito - o que ainda não havia ocorrido apenas por questões logísticas da
PRF, relativas a contratação de guincho. 4. Foi promovido o arquivamento do feito - que foi
instaurado no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial, sendo os autos remetidos à 7ª CCR
para homologação, o que ocorreu (fls. 61/64). 5. Após, o procedimento em referência foi
encaminhado para a 1ª CCR para análise da matéria de sua atribuição. 6. Considerando que na
promoção de arquivamento foi determinada a extração de cópia dos autos para remessa à
Procuradora da República titular do 2º Ofício desta PRM, para adoção das providências que
entender cabíveis relativamente à demora da Inspetoria da Receita Federal do Brasil para receber
bens apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, voto pela homologação da promoção de
arquivamento. PELA HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento.

Decisão:

Voto: 3096/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
ARAGUAINA-TO

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
DE
P.
PORA/BELA VISTA

II– DECISÃO MONOCRÁTICA
001.

Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

1.25.016.000083/2017-90
Decisão: 823/2017
PRM Apucarana-PR
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL. FALTA DE COOPERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Problemas com
iluminação pública e pavimentação na cidade de Ivaiporã/PR. 2. Inexistência de
interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal (art. 109, I, CF
c/c art. 37, I, LC 75). 3. Aplicação do Enunciado nº 2, da 1ª Câmara de Coordenação
e Revisão, que assim dispõe: "A apuração de supostas irregularidades ou ilegalidades
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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 concreta
(irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais, por
exemplo)."HOMOLOGADO (Art. 8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª CCR).
Decisão:

002.

Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

003.

1.34.008.000274/2017-41
Decisão: 821/2017
PRM Piracicaba-SP
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. BENS PÚBLICOS.
CONSERVAÇÃO E GUARDA DE BENS. MANUTENÇÃO E USO DE SALAS.
INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Irregularidade no Instituto de
zootecnia de Nova Odessa/SP consistente na sua utilização como depósito e arquivo
morto de documentos e móveis inutilizáveis, com o acúmulo de material em má
conservação, ocasionando o surgimento de pragas urbanas (baratas, ratos e
escorpiões), tornando impossível a atividade rotineira no Instituto. 2. O referido
instituto pertencente à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, vinculado
à Secretaria de agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 3. Inexistência
de interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal (art. 109, I,
CF c/c art. 37, I, LC 75). 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
concreta (irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais,
por exemplo)."HOMOLOGADO (Art. 8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª
CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

004.

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.

1.15.000.001375/2017-65
Decisão: 835/2017
PR/CE
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA. DESCUMPRIMENTO
DE
RECOMENDAÇÕES
FEITA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Irregularidades atribuídas à
Prefeitura de Fortaleza e à Guarda Municipal em face do não cumprimento das
recomendações feitas pelo Ministério Público e de liminar judicial que foi concedida
por Desembargador aos feirantes da José Avelino em Fortaleza. 2. Inexistência de
interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal (art. 109, I, CF
c/c art. 37, I, LC 75). 3. 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 concreta
(irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de recursos federais, por
exemplo)."HOMOLOGADO (Art. 8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

1.15.000.001045/2017-70
Decisão: 836/2017
PR/CE
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL. TRANSPORTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE.
IRREGULARIDADE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PERMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Irregularidades em procedimento
licitatório para o preenchimento de vagas de táxi no Município de Caucaia-CE. 2.
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Inexistência de interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal
(art. 109, I, CF c/c art. 37, I, LC 75). 3. 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 concreta (irregularidades diretamente relacionadas à aplicação de
recursos federais, por exemplo)."HOMOLOGADO (Art. 8º, inc. XIII, do Regimento
Interno da 1ª CCR).
Decisão:

005.

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

006.

1.15.000.001628/2017-09
Decisão: 837/2017
PR/CE
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO. PREFEITURA DE CAUCAIACE. DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Irregularidades da administração pública de Caucaia,
consistentes na deterioração de prédios públicos e na coleta de lixo escassa e mal
planejada, bem como vias extremamente deterioradas, falta de segurança e
iluminação pública. 2. Inexistência de interesse federal a justificar a atuação do
Ministério Público Federal (art. 109, I, CF c/c art. 37, I, LC 75).3. 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 concreta (irregularidades diretamente relacionadas
à aplicação de recursos federais, por exemplo)."HOMOLOGADO (Art. 8º, inc. XIII,
do Regimento Interno da 1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

1.29.005.000014/2016-85
Decisão: 864/2017
PRM Pelotas/RS
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA AO MPT. ENUNCIADO 12.
DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA, SAÚDE E HIGIENE NO
TRABALHO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
(IFSUL).
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. ATRIBUIÇÃO DO MPT. 1. Inquérito
Civil instaurado para apurar irregularidade na concessão de adicionais de
insalubridade e periculosidade aos servidores dos quadros do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), uma vez que estariam
sendo concedidos contrariamente ao disposto em orientação normativa do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. 2. Matéria que se insere na esfera de
atribuição do Ministério Público do Trabalho (art. 114, I, II e III, CF c/c art. 83 LC
75).3. Aplicação do Enunciado nº 12, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que
assim dispõe: "A apuração de descumprimento de normas de segurança, saúde e
higiene no trabalho não é da atribuição do Ministério Público Federal mas sim do
Ministério Público do Trabalho, ainda que pela administração pública direta e o
regime jurídico de seus servidores seja estatutário ou jurídicoadministrativo."HOMOLOGADO (Art. 8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª
CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.

III– DECISÃO AD REFERENDUM
001.

Procedimento:
Origem:
Relatora:

1.12.000.000879/2014-27
PR/AP
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho

Decisão: 796/2017

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

Assunto:

Decisão:

002.

003.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

164

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA
REFORMA AGRÁRIA. CONFLITO ENVOLVENDO TRABALHADORES SEM
TERRA/POSSEIROS. INCONSISTÊNCIA DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS
RURAIS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inconsistências na matrícula de imóveis
rurais ocasionado conflito entre trabalhadores sem terras e posseiros na área rural. 2.
O Procurador Oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o objeto
em questão já está em discussão no Poder Judiciário, que determinou a "suspensão
de todas as ações reivindicatórias em trâmite nesta Comarca e que tenham por objeto
imóvel fundado em matrícula indicada como nula pela Ata da Correição realizada
nas serventias extrajudiciais da comarca de Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho e
Ferreira Gomes, até a decisão do bloqueio ali determinado", tendo todas as medidas
cabíveis já sido adotadas pela União Federal. 3. Questão judicializada. 4. Aplicação
do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim dispõe:
"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)."HOMOLOGAÇÃO
AD
REFERENDUM
DO
COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR).
Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.

Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

1.14.013.000040/2017-18
Decisão: 816/2017
PRM Teixeira de Freotas-BA
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA
REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCURI/BA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO DOS PROFESSORES. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1.
Representações formuladas por professores do Município de Mucuri/BA sobre o não
recebimento do décimo terceiro salário do ano de 2016. 2. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento sob o fundamento da existência de ação civil pública em
desfavor da municipalidade, tendo sido realizado acordo judicial para o pagamento
das pendências remuneratórias referente ao 13º salário, exercício de 2016. 3. Questão
judicializada. 4. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e
Revisão, que assim dispõe: "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)."HOMOLOGAÇÃO
AD REFERENDUM DO COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da
1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

1.15.000.001870/2016-93
Decisão: 817/2017
PR/DF
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO
SELETIVO. BANCA ORGANIZADORA. EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA (DATAPREV). IRREGULARIDADES EM
CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Irregularidades
cometidas pela DATAPREV, no que tange à realização de seus concursos,
particularmente o Concurso 001/2014 para formação de cadastro reserva, cujo
resultado final foi homologado em março de 2015, tendo validade até março de 2017.
2. Questão judicializada, tendo em vista o ajuizamento da ACP em desfavor da
DATAPREV. 3. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e
Revisão, que assim dispõe: "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)."HOMOLOGAÇÃO
AD REFERENDUM DO COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da
1ª CCR).

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.
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1.16.000.000467/2015-29
Decisão: 813/2017
PR/DF
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO
SELETIVO. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E
SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). TESTE DE
APTIDÃO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Irregularidades no Teste de Aptidão
Física do Concurso Público para provimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia
Federal, regido pelo Edital n° 55/2014, consistentes em graves falhas violadoras da
isonomia e de outras preceitos fundamentais da República relacionado às péssimas
condições de realização de exame físico na modalidade corrida no Centro Olímpico
da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília - DF. 2. O Procurador
Oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o tema já foi objeto de
ação civil pública ajuizada no Poder Judiciário para reparar lesão aos direitos difusos
titularizados pelos candidatos. 3. Questão judicializada.4. Aplicação do Enunciado
nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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)."HOMOLOGAÇÃO
AD
REFERENDUM
DO
COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

1.22.013.000118/2012-18
Decisão: 814/2017
PRM Osasco-SP
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
EXCESSO
DE PESO.
TRANSPORTE
DE
CARGA.
QUESTÃO
JUDICIALIZADA. 1. Autuação por transporte de carga com excesso de peso em
rodovia federal. 2. O Procurador Oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento de que fora homologado acordo no âmbito de ACP em trâmite na 1ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia, a fim de que a empresa não permitisse
a saída de veículos de carga com excesso de peso de seu estabelecimento, sob pena
do pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada ocorrência.
3. Questão judicializada. 4. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de
Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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)."HOMOLOGAÇÃO
AD REFERENDUM DO COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da
1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

1.34.015.000333/2015-21
Decisão: 829/2017
PRM S.J. DO R.PRETO-SP
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXAME
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 2ª FASE DO XVI EXAME DA ORDEM DO
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. QUESTÃO
JUDICIALIZADA. 1. Eventual irregularidade na 2ª fase do XVI exame da OAB. 2.
O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a
controvérsia relativa ao exame em questão já se encontra judicializada. 3. Aplicação
do Enunciado nº 6, desta Colenda 1ª CCR, que assim dispõe: "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-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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19)". HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV,
do Regimento Interno da 1ª CCR).
Decisão:

007.

Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

008.

1.35.000.000556/2017-81
Decisão: 822/2017
PR/SE
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL.
ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA/ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES (DNIT). SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Suspensão no fornecimento de
energia elétrica no DNIT. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o
fundamento da existência do processo judicial n° 0805062-31.2016.4.05;8500,
instaurado pelo DNIT em desfavor da ENERGISA, onde foi proferida decisão
concedendo antecipação de tutela. 3. Questão judicializada. 4. Aplicação do
Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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)."HOMOLOGAÇÃO
AD
REFERENDUM
DO
COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

009.

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.

1.12.000.000546/2017-41
Decisão: 850/2017
PR/AP
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL.
BR 156. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1.
Procedimento Preparatório instaurado para apurar as condições de segurança da BR
156, no município de Laranjal do Jari/AP. 2. O Procurador oficiante promoveu o
arquivamento sob o fundamento de que existe ação civil pública, que tramita na
subseção Judiciária de Laranjal do Jari, que tem como objeto a implementação,
manutenção e conservação de toda extensão do trecho da rodovia 156 que liga o
município de Laranjal do Jari/AP à Macapá/AP. 3. Questão judicializada.4.
Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim
dispõe: "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)."HOMOLOGAÇÃO
AD
REFERENDUM
DO
COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

1.12.000.001227/2015-91
Decisão: 851/2017
PR/AP
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. INVASÃO DE ÁREA
PÚBLICA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar
invasão de terras públicas e danos ao patrimônio público no município de
Macapá/AP. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento
de que o objeto dos presentes autos já se encontra judicializado na 2ª Vara Federal.
3. Questão judicializada. 4. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de
Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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)."HOMOLOGAÇÃO
AD REFERENDUM DO COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da
1ª CCR).

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.
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1.15.000.000697/2013-63
Decisão: 845/2017
PR/CE
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS.
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA
(CFBM). RESOLUÇÕES N. 200/2011 E N. 214/2012. QUESTÃO
JUDICIALIZADA. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar alegações
em face do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), tendo em vista a edição das
Resoluções nº 200/2011 e nº 214/2012. Aquela normatiza a habilitação em
Biomedicina Estética e a segunda autoriza o referido especialista a utilizar diversos
medicamentos, inclusive na forma injetável, o que segundo o representante, poderá
ocasionar riscos à saúde pública, dada a gravidade de possíveis situações decorrentes
de tal exercício de diagnóstico e prescrição, prerrogativas exclusivas da medicina.
Outrossim, a representação destaca que as resoluções mencionadas seriam
flagrantemente ilegais, tendo em vista que o exercício do poder normativo do CFBM
teria extrapolado ao criar competência profissional não estabelecida previamente em
lei específica. 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento sob o fundamento
de que existe ação judicial em curso sobre os mesmos fatos noticiados pelo
representante (Processo n. 0042020-06.2012.4.01.3400 - 3ª Vara Federal do Distrito
Federal). 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO.
EDUCAÇÃO.
DIPLOMAS/CERTIFICADO
DE
CONCLUSÃO DO CURSO. FACULDADE EVANGÉLICA CRISTO REI.
EXPEDIÇÃO ILEGAL DE DIPLOMAS PARA CURSOS LIVRES OFERECIDOS
PELO CENTRO ECUMÊNICO DE ESTUDOS TEOLÓGICOS DO NORDESTE
(CEESTNE). QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito civil instaurado para
apurar possível expedição ilegal de diplomas pela Faculdade Evangélica Cristo Rei
para o Centro Ecumênico de Estudos Teológicos do Nordeste (CEESTNE). 2.
Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que a questão já se encontra
judicializada, sendo objeto de duas ações civil públicas: n. 4700-14.2010.4.05.8400
e n. 343-17.2012.4.05.8401. Nesse sentido, os fatos que deram causa à instauração
do presente procedimento já foram levados à análise do Poder Judiciário. 3.
Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim
dispõe: "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)."HOMOLOGAÇÃO
AD
REFERENDUM
DO
COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

1.22.014.000165/2017-66
Decisão: 849/2017
PRM São Joáo Del Rei
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL. SÃO JOÃO DEL-REI/MG. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO
MPF. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na Lei
Municipal de São João Del-Rei/MG, que instituiu cobrança ilegal pelo
estacionamento de veículos em via pública. 2. Inexistência de interesse federal a
justificar a atuação do Ministério Público Federal (art. 109, I, CF c/c art. 37, I, LC
75).3. 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 concreta (irregularidades diretamente
relacionadas à aplicação de recursos federais, por exemplo)."HOMOLOGADO (Art.
8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.

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.
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Relatora:
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1.27.001.000001/2011-14
Decisão: 843/2017
PRM Picos-PI
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
EDUCAÇÃO.
DIPLOMAS/CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FACULDADE
EVANGÉLICA CRISTO REI. EXPEDIÇÃO ILEGAL DE DIPLOMAS PARA
CURSOS LIVRES OFERECIDOS PELO CENTRO ECUMÊNICO DE ESTUDOS
TEOLÓGICOS DO NORDESTE (CEESTNE). QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1.
Inquérito civil instaurado para apurar possível expedição ilegal de diplomas pela
Faculdade Evangélica Cristo Rei para o Centro Ecumênico de Estudos Teológicos
do Nordeste (CEESTNE). 2. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento
de que a questão já se encontra judicializada, sendo objeto de duas ações civil
públicas: n. 4700-14.2010.4.05.8400 e n. 343-17.2012.4.05.8401. Nesse sentido, os
fatos que deram causa à instauração do presente procedimento já foram levados à
análise do Poder Judiciário. 3. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de
Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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)."HOMOLOGAÇÃO
AD REFERENDUM DO COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da
1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

1.28.000.000546/2017-81
Decisão: 846/2017
PR/RN
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE
ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar o não
cumprimento da Lei Municipal nº 520/2012, que dispõe sobre a criação do Vale
Educação, pelo município de Riachuelo/RN. 2. Inexistência de interesse federal a
justificar a atuação do Ministério Público Federal (art. 109, I, CF c/c art. 37, I, LC
75).3. 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 concreta (irregularidades diretamente
relacionadas à aplicação de recursos federais, por exemplo)."HOMOLOGADO (Art.
8º, inc. XIII, do Regimento Interno da 1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

1.29.002.000373/2012-39
Decisão: 844/2017
PRM Caixias do Sul/RS
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO.
EDUCAÇÃO.
DIPLOMAS/CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FACULDADE
EVANGÉLICA CRISTO REI. EXPEDIÇÃO ILEGAL DE DIPLOMAS PARA
CURSOS LIVRES OFERECIDOS PELO CENTRO ECUMÊNICO DE ESTUDOS
TEOLÓGICOS DO NORDESTE (CEESTNE). QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1.
Inquérito civil instaurado para apurar possível expedição ilegal de diplomas pela
Faculdade Evangélica Cristo Rei para o Centro Ecumênico de Estudos Teológicos
do Nordeste (CEESTNE). 2. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento
de que a questão já se encontra judicializada, sendo objeto de duas ações civil
públicas: n. 4700-14.2010.4.05.8400 e n. 343-17.2012.4.05.8401. Nesse sentido, os
fatos que deram causa à instauração do presente procedimento já foram levados à
análise do Poder Judiciário. 3. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de
Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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
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n. 1.26.002.000109/2011-26, PP n. 1.34.010.000629/2014-19)."HOMOLOGAÇÃO
AD REFERENDUM DO COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da
1ª CCR).
Decisão:

015.

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

016.

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.
Procedimento:
Origem:
Relatora:
Assunto:

Decisão:

1.33.005.000097/2015-07
Decisão: 848/2017
PRM Joinville-SC
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS
EM
GERAL.
LICITAÇÃO.
MODALIDADE/LIMITE/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE.
EMPRESA
BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO).
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. QUESTÃO
JUDICIALIZADA. 1. Contratação sem licitação de entidade sem fins lucrativos para
prestar serviço de salvamento e combate a incêndio em aeronaves no Aeroporto
Lauro Carneiro de Loyola, no município de Joinville/SC. 2. O Procurador oficiante
promoveu o arquivamento tendo em vista o ajuizamento de duas ações populares
propostas (n. 5005356-42.2015.4.04.7201 e n. 5005256-87.2015.4.04.7201) que
versam sobre o mesmo objeto dos autos. 2. Questão judicializada.3. Aplicação do
Enunciado nº 6, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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)."HOMOLOGAÇÃO
AD
REFERENDUM
DO
COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR).

1.34.001.008502/2015-20
Decisão: 852/2017
PR/DF
Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
AERONÁUTICA. CONTRATAÇÃO DE MILITARES TEMPORÁRIOS.
QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar
irregularidade na contratação de militares temporários, no âmbito da Aeronáutica. 2.
O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a
controvérsia já foi levada ao poder judiciário com o ajuizamento de ação civil pública
pelo MPF. 3. Questão judicializada. 4. Aplicação do Enunciado nº 6, da 1ª Câmara
de Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "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. 1.34.010.000629/201419)."HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV,
do Regimento Interno da 1ª CCR).

Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o declínio de
atribuição.

IV – ATA DE COORDENAÇÃO
Inicialmente, registra-se que o Colegiado solicitou o destaque para o voto nº 111, relativo ao Procedimento nº 1.33.015.000088/2013-12, advindo da 5ª
CCR e originário da Procuradoria da República no Município de Mafra-SC, cujo procurador oficiante é o Dr. Rui Maurício Ribas Rucinski, na temática
Bens Públicos. Rodovias Federais. Excesso de Peso. Transporte de Carga”, sob a relatoria da Coordenadora da 1ª CCR, Dra. Maria Iraneide Olinda
Santoro Facchini, cuja deliberação foi o acolhimento de promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos e homologação pelo Colegiado. Com
relação ao primeiro item da pauta de coordenação “1” - “Sugestão de composição de turmas para julgamento de procedimentos”, deliberou-se que o
Colegiado atuará, em sessão conjunta, com dois grupos de julgamento, conforme disposto abaixo, sem que haja possibilidade de intervenções de membros
do grupo1 na deliberação dos procedimentos do grupo 2, e vice-versa, salvo nos destaques do mérito. Grupo 1: Dra. Maria Iraneide, Dra. Denise Tulio e
Dra. Sônia Maria; Grupo 2: Dra. Ela Wiecko, Dra. Maria Soares e Dr. Wellington Luiz. Sobre as propostas de o Colegiado conferir delegação à
coordenadora constantes nos itens “2.1 – Remessas para outras Câmaras por decisão monocrática” e “2.2 – Devolução das notícias de fato já distribuídas”,
que faz menção ao art. 5º da Res. CSMPF nº 174/2017, verbis, “Art. 5º Não havendo recurso, a Notícia de Fato será arquivada no órgão que a apreciou,
registrando-se no sistema respectivo, em ordem cronológica, ficando a documentação à disposição dos órgãos correcionais.”, acatou-se, à unanimidade,
a possibilidade de o Coordenador da Câmara despachar ad referendum as remessas para outras Câmaras, como previsto no item”2.1” e não houve acordo
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com relação à delegação proposta no item “2.2”, este foi retirado de pauta. Quanto à primeira proposta, trazida no item “2.1”, Ela Wiecko sugeriu constar
do Regimento Interno a delegação ao Coordenador da Câmara. Sobre a proposta do item “2.2”, deliberou-se também por consultar a 2ª Câmara. Verificar
se houve a necessidade de submeter a alteração ao Conselho ou se o fato foi decidido no âmbito do Colegiado da Câmara. No tocante às sugestões de
Enunciados apresentadas ao Colegiado, deliberou-se por: a) acatar a Proposta I, apresentada pela Dra Ela Wiecko, constante do item “3.1” – “É cabível
a homologação do arquivamento pelo relator quando houver nos autos a comprovação de que as disposições do compromisso de ajustamento de conduta
foram integralmente cumpridas ou foram acatadas as medidas recomendadas”. Deliberou-se também que os procedimentos ainda não distribuídos poderão
ser deliberados pela coordenadora. Os já distribuídos ficarão a cargo dos relatores, com remessas automáticas. Além disso, os despachos de remessa
monocrática da coordenadora deverão fazer referência a esta sessão, para evitar a arguição do Conselho Institucional; b) rejeitar Proposta II: (MPT) –
“PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. É desnecessária a fundamentação pelo órgão de revisão quando, após formado o juízo
valorativo pertinente, decidir pela homologação da promoção de arquivamento”; c) retirar de pauta a Proposta III:“É desnecessário o prosseguimento de
investigação, destinada a apurar ilegalidade no edital ou na execução de concurso público cujo resultado final tenha sido homologado há mais de um ano
(art. 1º da Lei n. 7.144/1983), salvo se da atuação ministerial resultar utilidade na defesa da ordem jurídica ou dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.” Por fim, a Coordenadora comunicou sobre a alteração dos incisos I e III do art. 7º da Portaria 1ª CCR nº 6/2016, quanto aos prazos de
apresentação de plano de trabalho, que deverá ocorrer até o dia 10 de novembro de cada ano, bem como os prazos de prestação de contas, que passaram
de trimestral para ser semestral. A seguir transcreve-se a nova redação para o artigo: Art. 7° Compete ao(à) coordenador(a) do grupo de trabalho, ao(à)
relator(a) especial e ao membro focalizador: I- apresentar à Câmara plano de trabalho para o ano seguinte, até o dia 10 de novembro do ano anterior,
conforme modelo padronizado pela 1 a Câmara; (..) III - encaminhar relatórios de acompanhamento semestrais até as seguintes datas: a) 1° semestre –
10 de junho; b) 2° semestre – 10 de novembro.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às treze horas e quinze minutos, da qual eu, Carlos Alberto de Oliveira Lima, secretário designado
para o ato, lavrei a presente ata.
ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República
Membro Titular
MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Subprocuradora-Geral da República
Membro Titular
SONIA MARIA DE ASSUNCAO MACIEIRA
Procuradora Regional da Republica
Membro Suplente
MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Subprocuradora-Geral da República
Membro Suplente
WELLINGTON LUIS DE SOUSA BONFIM
Procurador Regional da Republica
Membro Suplente
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário Executivo
7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
##ÚNICO: | EXTRA-CCR7 - 488334|

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE AGOSTO DE 2017
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano 2017, em sessão pública realizada na Sala de Reuniões, presentes o Coordenador Dr. Mario Luiz Bonsaglia,
o Dr. Roberto Luís Oppermann Thomé e os membros suplentes, o Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, o Dr. Marcos Antônio da Silva Costa e o Dr.
José Alfredo de Paula Silva, ausente justificadamente a Dra. Cláudia Sampaio Marques, a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF julgou os
seguintes procedimentos:
Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
001.

002.

Processo:

1.26.000.003851/2015-37

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.30.011.002262/2010-75

Relator(a):

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA

Voto: 1135/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PERNAMBUCO

Voto: 1129/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO
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Ementa:

Deliberação:

003.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE SOBRESTAMENTO.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. DEMORA. AGENTE DA POLÍCIA
FEDERAL. AFASTAMENTO. SAÚDE. REGULARIDADE. 1. Procedimento investigatório
criminal autuado para apurar suposta mora na abertura de sindicância pela Corregedoria
Regional da Polícia Federal, bem como averiguar eventual ilegalidade na apresentação de
atestados médicos por parte de agente da Polícia Federal. 2. Pedido de sobrestamento do feito
por 180 (cento e oitenta) dias. 3. O prazo solicitado já se encontra decorrido, visto que o
primeiro pedido feito a esta 7ª Câmara de Coordenação e Revisão data de 22/03/2016. 4.
Verificada a perda superveniente de objeto, voto por que seja julgado prejudicado o pedido. 5.
Devolução dos autos à origem, para que seja dada continuidade às investigações.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela prejudicialidade do
pedido, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. DELEGACIA. 1. É devido o arquivamento de Procedimento
Administrativo instaurado para acompanhar inspeção realizada na 7ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal de Paulo Afonso-BA, uma vez que a inspeção ocorreu sem intercorrências
ou percalços, não tendo sido constatada irregularidade que justificasse a expedição de
recomendação. 2. Voto pelo arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1112/2017

Voto: 1113/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE PAULO
AFONSO - BA

Processo:

1.00.000.009840/2017-39 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA FEDERAL.
DELEGACIA. 1. É devido o arquivamento de Procedimento Administrativo instaurado para
acompanhar inspeção realizada na Delegacia de Polícia Federal de Rio Branco - AC, uma vez
que a inspeção ocorreu sem intercorrências ou percalços, não tendo sido constatada
irregularidade que justificasse a expedição de recomendação. 2. Voto pelo arquivamento do
feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1114/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - ACRE

Processo:

1.00.000.009851/2017-19 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA FEDERAL.
DELEGACIA. 1. É devido o arquivamento de Procedimento Administrativo instaurado para
acompanhar inspeção realizada na Delegacia de Controle de Serviços e Produtos - DELESP na
Superintendência da Polícia Federal no Acre, uma vez que a inspeção ocorreu sem
intercorrências ou percalços, não tendo sido constatada irregularidade que justificasse a
expedição de recomendação. 2. Voto pelo arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

006.

171

1.00.000.009067/2017-19 - Eletrônico

Deliberação:

005.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

004.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1131/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - ACRE

Processo:

1.00.000.009856/2017-41 - Eletrônico

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO
GRANDE DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. INSPEÇÃO REALIZADA NA
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL. NEGATIVA DE ACESSO A
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Deliberação:

007.

172

DETERMINADAS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE VISITA TÉCNICA.
EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DOS AUTOS PARA JUNTADA AO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO Nº 1.00.000.009729/2015. TRATAMENTO UNIFICADO DA
QUESTÃO. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 1.
Inspeção ordinária realizada na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do
Norte. 2. Recusa de fornecimento de informações pela autoridade policial vistoriada. 3.
Existência de procedimento de coordenação instaurado para o melhor enfrentamento da questão
(Procedimento Administrativo nº 1.00.000.009729/2015). 4. Arquivamento do procedimento
administrativo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.00.000.009979/2017-82 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. INSPEÇÃO REALIZADA NA
DELEGACIA NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SOROCABA SP. NEGATIVA
DE ACESSO A DETERMINADAS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE VISITA
TÉCNICA. EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DOS AUTOS PARA JUNTADA AO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.00.000.009729/2015. TRATAMENTO
UNIFICADO DA QUESTÃO. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. 1. Inspeção ordinária realizada na Delegacia de Polícia Federal em
Sorocaba SP. 2. Recusa de fornecimento de informações pela autoridade policial vistoriada, em
razão de orientação da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. 3.
Existência de procedimento de coordenação instaurado para o melhor enfrentamento da questão
(Procedimento Administrativo nº 1.00.000.009729/2015). 4. Arquivamento do procedimento
administrativo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1132/2017

Voto: 1127/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
SOROCABA-SP

Processo:

1.00.000.010049/2017-71 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. DELEGACIA. 1. É devido o arquivamento de Procedimento
Administrativo instaurado para acompanhar inspeção realizada na Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal de Feira de Santana/BA, uma vez que a inspeção ocorreu sem
intercorrências ou percalços, não tendo sido constatada irregularidade que justificasse a
expedição de recomendação. 2. Voto pelo arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

009.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

008.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.00.000.011385/2017-31 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA FEDERAL.
DELEGACIA. 1. É devido o arquivamento de Procedimento Administrativo instaurado para
acompanhar inspeção realizada na Delegacia de Polícia Federal de Guajará-Mirim-RO, uma vez
que a inspeção ocorreu sem intercorrências ou percalços, não tendo sido constatada
irregularidade que justificasse a expedição de recomendação. 2. Voto pelo arquivamento do
feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1115/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE FEIRA
DE SANTANA-B

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA RONDONIA
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010.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
DELEGACIA. 1. É devido o arquivamento de Procedimento Administrativo instaurado para
acompanhar inspeção realizada na Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Itabaiana-Inspetor
Santana SE, uma vez que a inspeção ocorreu sem intercorrências ou percalços, não tendo sido
constatada irregularidade que justificasse a expedição de recomendação. 2. Voto pelo arquivamento
do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.00.000.014170/2017-72 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
EM PELOTAS. ANÁLISE DE TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES. ESGOTAMENTO
DE OBJETO. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO. HOMOLOGAÇÃO. 1. Inspeção ordinária
realizada em 16/05/2017 na Delegacia de Polícia Federal em Pelotas. 2. Análise do quadro de
servidores, das instalações físicas, da organização do trabalho, do depósito de armas e de
veículos apreendidos e das viaturas da Delegacia. 3. Ausência de irregularidades. 4.
Homologação do arquivamento. 5. Devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1128/2017

Voto: 1130/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
PELOTAS-RS

Processo:

1.00.000.014173/2017-14 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL EM PELOTAS. ANÁLISE DE TODOS OS ASPECTOS
RELEVANTES. ESGOTAMENTO DE OBJETO. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO.
HOMOLOGAÇÃO. 1. Inspeção ordinária realizada em 17/05/2017 na Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal em Pelotas. 2. Análise do quadro de servidores, das instalações físicas, da
organização do trabalho, do depósito de armas e de veículos apreendidos e das viaturas da
Delegacia. 3. Ausência de irregularidades. 4. Homologação do arquivamento. 5. Devolução dos
autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

013.

173

1.00.000.011467/2017-86 - Eletrônico Voto: 1133/2017

Deliberação:

012.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

011.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.13.002.000105/2017-91

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. EVENTUAIS FALHAS DE SEGURANÇA. AEROPORTO DO
MUNICIPIO DE TEFÉ/AM. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
ACOMPANHAMENTO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 1. É cabível a
homologação de arquivamento de Notícia de Fato instaurada para apurar eventuais falhas de
segurança no aeroporto do Município de Tefé/AM. 2. Abertura de procedimento administrativo
de acompanhamento para acompanhar as medidas a serem adotadas para a implementação de
espaço próprio para a Polícia Federal nas instalações do aeroporto da cidade de Tefé/AM,
devidamente aparelhado e com efetivo suficiente 3. Voto pela homologação do arquivamento e
remessa dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1118/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
PELOTAS-RS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE TEFÉAM

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

014.

017.

Voto: 1122/2017

174

1.17.000.000526/2010-17

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. INSPEÇÃO REALIZADA NA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO
ESPÍRITO SANTO. EXTRAVIO DE 03 (TRÊS) ETILÔMETROS PELOS CORREIOS S/A.
PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO NO ÂMBITO DA 12ª SRPRF/ES.
ABERTURA DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA ACOMPANHAMENTO.
ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO. HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de procedimento
administrativo de acompanhamento instaurado com o objetivo de controlar os trabalhos de
inspeção na Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (12ª
SRPRF/ES), originalmente iniciado no ano de 2010, que compila inspeções realizadas nos anos
de 2010 e 2013. 2. Inexistência de arquivamento do feito porque, na sistemática anterior à nova
redação da resolução CSMPF nº 127/2012, os arquivamentos eram deliberados pelo extinto
Grupo de Controle Externo da Atividade Policial (GCEAPs), não tendo o grupo local se
reunido para tal finalidade. 3. Inspeção realizada em 19/04/2013, na qual se constatou o
extravio de 03 (três) etilômetros, pelos Correios S/A. 4. Extração de cópias parciais do presente
feito para abertura de procedimento específico, cujo objeto específico será a apuração do
extravio de etilômetros patrimoniados da 12ª SRPRF/ES, verificada em inspeção realizada no
ano de 2013. 5. O membro do MPF oficiante promoveu o arquivamento do presente feito, em
razão do esgotamento do seu objeto. 6. Voto pela homologação do arquivamento. 7. Devolução
dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1121/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - ESPIRITO
SANTO/SERRA

Processo:

1.23.000.001336/2014-43

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE URBANIDADE. ASSÉDIO MORAL. SUPOSTA
REPERCUSSÃO NO SUICÍDIO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ARQUIVAMENTO PROMOVIDO. HOMOLOGAÇÃO. 1. Procedimento Administrativo de
acompanhamento instaurado a partir de notícia oriunda da Corregedoria-Geral da Polícia
Federal informando o arquivamento de representação em face de Delegado de Polícia Federal,
aberta para apurar possível falta de urbanidade no trato com os servidores do Setor de Logística
da SR/DPF/PA. 2. Não obstante a precariedade dos elementos probatórios, dado o tempo já
decorrido desde a data dos fatos, verifica-se que está prejudicada a realização de novas
diligências. 3. Homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

016.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

015.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PARA/CASTANHAL

Processo:

1.25.000.000155/2013-44

Voto: 688/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PARANA

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.27.000.000867/2017-12

Voto: 1120/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. DEMORA NA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
CORREGEDORIA DA POLÍCIA FEDERAL NO PIAUÍ. JUSTIFICATIVA SATISFATÓRIA.
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada com o objetivo de buscar informações junto à
Superintendência da Polícia Federal no Piauí, em razão do lapso de 18 (dezoito) meses para a
instauração de inquérito policial. 2. A Corregedoria da Polícia Federal no Piauí justificou de
forma satisfatória a razão do atraso na instauração do Inquérito Policial: mudança de sede,
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Deliberação:

018.

175

acúmulo de serviço, ausência de efetivo na unidade e licença médica do delegado responsável
pela Delefaz. 3. Voto pela homologação do arquivamento e remessa dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.34.001.003003/2017-16

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. INSPEÇÃO REALIZADA NA
DELEGACIA DE REPRESSÃO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE ACESSO A
DETERMINADAS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE VISITA TÉCNICA.
EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DOS AUTOS PARA JUNTADA AO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO Nº 1.00.000.009729/2015. TRATAMENTO UNIFICADO DA
QUESTÃO. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 1.
Inspeção ordinária realizada na Delegacia de Repressão à Entorpecentes (DRE). 2. Recusa de
fornecimento de informações pela autoridade policial vistoriada, em razão de orientação da
Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. 3. Existência de procedimento de
coordenação instaurado para o melhor enfrentamento da questão (Procedimento Administrativo
nº 1.00.000.009729/2015). 4. Arquivamento do procedimento administrativo e devolução dos
autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1123/2017

Voto: 1125/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SAO
PAULO

Processo:

1.34.004.000055/2017-01

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A INTERESSE DA UNIÃO. Gestão
MUNICIPAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO
DO Declínio DE ATRIBUIÇÃO AO Ministério público estadual. 1. Feito instaurado a partir de
representação anônima, realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público
Federal, dando conhecimento sobre suposta irregularidade de cessão de servidores da Guarda
Municipal para o Corpo de Bombeiros da localidade. 2. Ausência de interesse federal no feito
por se tratar de questão referente à gestão municipal, o que afasta a atribuição do Ministério
Público Federal para atuar no caso. 3. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual, com devolução dos autos à origem, a fim de que sejam remetidos ao
Ministério Público do Estado de São Paulo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

020.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

019.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1134/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
CAMPINAS-SP

Processo:

1.34.016.000074/2017-90

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
SOROCABA-SP

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. APURAÇÃO
DE SUPOSTA CONDENAÇÃO INJUSTA E DE SUPOSTOS ABUSOS SOFRIDOS POR
DETENTO DA PENITENCIÁRIA DE GUAREÍ II SP. AUSÊNCIA DE INTERESSE
FEDERAL ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
HOMOLOGAÇÃO. 1. Feito instaurado a partir de denúncia formulada na Sala de Atendimento
ao Cidadão, na qual se relatou que um detento teria sido condenado injustamente, bem como
seria rotineiramente vítima de abusos, razão por que buscava sua imediata transferência da
Penitenciária de Guareí II. 2. Sendo a denúncia referente a um preso específico, condenado pela
Justiça Estadual, a atribuição para atuar no feito é do Ministério Público do Estado de São
Paulo. 3. Ausência de interesse federal no feito, o que afasta a atribuição do Ministério Público
Federal para atuar no caso. 4. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual, com devolução dos autos à origem, a fim de que sejam remetidos ao Ministério
Público do Estado de São Paulo.
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021.

176

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

Processo:

1.15.000.000543/2017-03

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO. DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES À SERVIÇO NO ÂMBITO DAS
SUPERINTENDÊNCIAS DAS POLÍCIAS FEDERAL E RODOVIÁRIA FEDERAL NO
CEARÁ. OBSERVÂNCIA DA NOTA TÉCNICA Nº 508/CGU. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO. HOMOLOGAÇÃO. 1.
Procedimento instaurado para a concessão de diárias e passagens para servidores à serviço das
Polícias Federal e Rodoviária Federal. 2. Observância da Nota Técnica nº 508/CGU. 3.
Inexistência de irregularidades. 4. Voto pela homologação do arquivamento do presente
procedimento preparatório. 5. Devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1126/2017

Voto: 1124/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

Processo:

1.21.002.000022/2017-21

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA QUALIDADE DA INTERNET NO POSTO CASA
VERDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS. ESFORÇOS
ENVIDADOS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA SOLUCIONAR O
PROBLEMA. IMPOSSIBILIDADE GEOGRÁFICA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO. HOMOLOGAÇÃO. 1.
Procedimento preparatório instaurado para apurar a deficiência na prestação de serviço de
internet no Posto Casa Verde da Polícia Rodoviária Federal, localizado no município de Nova
Andradina/MS. 2. Esforços envidados para melhorar a qualidade de acesso à internet que,
também, esbarram em dificuldades geográficas e financeiras. 3. Conforme bem consignado pelo
Exmo. Procurador da República oficiante: Nesse contexto, até que surjam alternativas factíveis,
seja o aumento da rede de fibra óptica ou outra empresa que forneça um provedor local no
distrito de Casa Verde, não se vislumbram medidas administrativas e/ou judiciais a serem
adotadas por este Órgão Ministerial em face da Superintendência Regional da Polícia
Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, a fim de que corrija as deficiências na prestação de
serviço de internet no Posto Casa Verde da Polícia Rodoviária Federal, localizado no município
de Nova Andradina/MS. 4. Voto pela homologação do arquivamento do presente procedimento
preparatório. 5. Devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

023.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Deliberação:

Deliberação:

022.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1119/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS

Processo:

1.22.000.004845/2016-27

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA
DE IRREGULARIDADES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado
a partir de representação formulada por Igor Francisco Oliveira, que relatou o indeferimento,
pela Polícia Federal, de requerimento de autorização para aquisição de arma de fogo, em
decisão, em tese, ausente de fundamentação. 2. A legislação de regência impõe que a aquisição
de arma de fogo depende de autorização do Sistema Nacional de Armas SINARM, cuja
expedição é viabilizada mediante declaração da efetiva necessidade e o cumprimento dos
demais requisitos previstos nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 10.826/2003. 3. No que se
refere à declaração de efetiva necessidade para aquisição de arma, o § 1º, inciso I, do Decreto nº
5.123/04 prevê que deverão ser explicitados os fatos e as circunstâncias justificadoras do
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Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Deliberação:

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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pedido, que serão examinados pela Polícia Federal segundo as orientações a serem expedidas
pelo Ministério da Justiça. 4. A negativa de autorização para aquisição de arma de fogo ocorreu
em razão da justificativa genérica, ausente de prova de concreta situação de risco, apresentada
pelo representante. Justificativas desacompanhadas de prova de concreta situação de risco não
são aptas a demonstrar real e efetiva necessidade de aquisição de arma de fogo. 5. Voto pela
homologação do arquivamento com a devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
024.

Processo:

1.30.005.000247/2016-67

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC Nº 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE AGENTES. ESCALA
DE PLANTÃO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1. Notícia de fato instaurado após representação do
Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro
quanto a ato de improbidade administrativa cometido por Delegado de Polícia Federal ao
reduzir número de agentes em equipe de plantão e firmar convênio com o Município de Niterói
para obter cessão de guardas civis. 2. Arquivamento por tratar-se de questão interna relativa a
escala de serviço, de atribuição do setor administrativo da Polícia Federal. 3. Interesse do
Ministério Público Federal no exercício de controle externo da atividade policial, em apurar se a
escala de policiais federais põe em risco eficiência da atividade policial e, consequentemente, a
segurança pública. 4.Necessidade de diligências. 5. Voto pela não homologação do
arquivamento, retorno dos autos à origem para diligências, e em respeito à independência
funcional, se for o caso, designação de outro membro para tal.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

025.

027.

Voto: 758/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
NITEROI-RJ

Processo:

1.13.000.000519/2016-50

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. SUPOSTO ABUSO DE AUTORIDADE PRATICADO POR DELEGADO
DE POLÍCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES
DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS. 1. É devido
homologação do declínio de atribuição de inquérito civil referente a suposto abuso de
autoridade praticado por delegado de Polícia Civil contra advogado, por inexistir interesse,
atribuição e/ou competência federais, ex vi do artigo 109, inciso IV, da CF/88. 3. Homologação
do declínio de atribuição e devolução do feito à origem com remessa ao Ministério Público do
Amazonas para ciência e providências que entenda pertinentes.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

026.

Voto: 717/2017

Processo:

1.15.000.001719/2017-36

Voto: 1065/2017

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.18.000.001881/2017-42

Relator(a):

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME

Voto: 1068/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA AMAZONAS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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028.

Processo:

1.22.000.001955/2017-18

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. POLÍCIA CIVIL. POLÍCIA MILITAR. SUPOSTA IRREGULARIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. 1. É devido homologação
do declínio de atribuição de notícia de fato referente à ação penal que tramitara na Justiça
estadual contra policiais civil e militares, por inexistir interesse, atribuição e/ou competência
federais, ex vi do artigo 109, inciso IV, da CF/88. 2. Homologação do declínio de atribuição e
devolução do feito à origem com envio ao Ministério Público mineiro para ciência e
providências que entenda pertinentes.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 850/2017

Voto: 719/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

1.30.017.000166/2017-17

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES. SUPOSTA OMISSÃO DA POLÍCIA MILITAR DEDO RIO DE JANEIRO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO.
HOMOLOGAÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO. 1. Notícia de fato instaurada a partir de manifestação
noticiando omissão da Polícia Militar do Rio de Janeiro na repressão de arrastões que estariam
ocorrendo em pontos de ônibus em São João de Meriti/RJ. 2. Ausência de subsunção da conduta
ao artigo 109, inciso IV, da CF/88, inexistindo interesse, atribuição e competência federais. 3.
Homologação do declínio de atribuições e devolução do feito à origem com envio ao Ministério
Público estadual para ciência e providências que entenda pertinentes.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 718/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Processo:

1.00.000.009065/2017-11 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
EM SANTOS. ANÁLISE DE ASPECTOS RELEVANTES AO FUNCIONAMENTO DA
UNIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. NEGATIVA DE ACESSO A
DETERMINADAS INFORMAÇÕES. TRATAMENTO UNIFICADO DA MATÉRIA NOS
AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.00.000.009729/2015.
ESGOTAMENTO DO OBJETO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

031.
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Retirado de pauta pelo relator.

Deliberação:

030.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Ementa:
Deliberação:

Deliberação:

029.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.00.000.009987/2017-29 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA DE REPRESSÃO À
CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS. ANÁLISE DE ASPECTOS RELEVANTES AO
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
ESGOTAMENTO DO OBJETO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 726/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
SANTOS-SP

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SAO
PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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032.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL EM METROPOLITANA - CONTAGEM. ANÁLISE DE
ASPECTOS RELEVANTES AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE POLICIAL.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO FEITO.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.00.000.010326/2017-46 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
EM CRUZEIRO. ANÁLISE DE ASPECTOS RELEVANTES AO FUNCIONAMENTO DA
UNIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ESGOTAMENTO DO
OBJETO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 723/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
GUARATING/CRUZEIRO

Processo:

1.00.000.010487/2017-30 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA DE REPRESSÃO A
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A TRÁFICO DE ARMAS DA POLÍCIA FEDERAL
NO ACRE. ANÁLISE DE ASPECTOS RELEVANTES AO FUNCIONAMENTO DA
UNIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ESGOTAMENTO DO
OBJETO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE SEU ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 724/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - ACRE

Processo:

1.00.000.010495/2017-86 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA DE REPRESSÃO A
DROGAS DA POLÍCIA FEDERAL NO ACRE. ANÁLISE DE ASPECTOS RELEVANTES
AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

036.

Voto: 725/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Processo:

Deliberação:

035.

Voto: 722/2017
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1.00.000.010030/2017-25 - Eletrônico

Deliberação:

034.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

033.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.00.000.010581/2017-99 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA FEDERAL. 1.
É devido arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar inspeção
realizada em unidade policial quando não verificada qualquer irregularidade na visita técnica. 2.
Voto pelo arquivamento deste feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 736/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - ACRE

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MARINGA-PR

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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037.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA EM
UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. 1. É devido arquivamento de Procedimento Administrativo instaurado
para acompanhar inspeção realizada em delegacia da Polícia Federal por inexistir irregularidade
digna de registro. 2. Voto pelo arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.00.000.011401/2017-96 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA EM
UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. 1. É devido arquivamento de procedimento administrativo instaurado
para acompanhar inspeção realizada em unidade policial por inexistir irregularidade. 2. Voto
pelo arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.00.000.011403/2017-85 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA EM
UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. 1. É devido arquivamento de procedimento administrativo instaurado
para acompanhar inspeção realizada em unidade policial por inexistência de irregularidade
digna de registro. 2. Voto pelo arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 741/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - ACRE

Processo:

1.00.000.011420/2017-12

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. 1. É devido arquivamento do procedimento administrativo
instaurado para acompanhar inspeção realizada em unidade policial porquanto não verificada
qualquer pendência por ocasião da visita técnica. 2. Voto pelo arquivamento do procedimento
administrativo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - ESPIRITO
SANTO/SERRA

Processo:

1.00.000.011434/2017-36 - Eletrônico Voto: 739/2017

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA EM UNIDADE
DA POLÍCIA FEDERAL. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. É
devido arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar inspeção
realizada em unidade policial por inexistir irregularidade digna de registro. 2. Voto pelo
arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

042.

Voto: 740/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - ACRE

Processo:

Deliberação:

041.

Voto: 744/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

Processo:

Deliberação:

040.

Voto: 747/2017
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1.00.000.011347/2017-89 - Eletrônico

Deliberação:

039.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

038.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.00.000.011441/2017-38 - Eletrônico Voto: 738/2017

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Deliberação:

043.

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA EM UNIDADE
DA POLÍCIA FEDERAL. ARQUIVAMENTO/HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. 1. É devido arquivamento de procedimento administrativo instaurado para
acompanhar inspeção realizada em unidade policial por inexistência de irregularidade digna de
registro. 2. Voto pelo arquivamento do procedimento administrativo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.00.000.011485/2017-68

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA EM
UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DADOS SOB
O PÁLIO DE SIGILO. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E
INFORME QUANTO À INSTAURAÇÃO DE EXPEDIENTE DE COORDENAÇÃO
ACERCA DA INTRANSIGÊNCIA POLICIAL. 1. É devido arquivamento de Procedimento
Administrativo instaurado para acompanhar inspeção realizada em delegacia da Polícia Federal
por inexistirem irregularidades outras a não ser indevida resistência ou negativa de
fornecimento de dados, objeto de feito autônomo nesta CCR. 2. Voto pelo arquivamento do
feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 743/2017

Voto: 742/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Processo:

1.00.000.011525/2017-71

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. 1. É devido arquivamento de procedimento administrativo
instaurado para acompanhar inspeção realizada em unidade policial porquanto não verificada
qualquer pendência por ocasião da visita técnica. 2. Voto pelo arquivamento do procedimento
administrativo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.00.000.012976/2017-26 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA EM
UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
ARQUIVAMENTO. 1. É devido arquivamento de procedimento administrativo instaurado para
acompanhar inspeção realizada em unidade policial pois não verificada qualquer pendência por
ocasião de visita técnica. 2. Voto pelo arquivamento do procedimento administrativo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.00.000.012985/2017-17 - Eletrônico

Voto: 857/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA RONDONIA

Processo:

Deliberação:

047.

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA EM UNIDADE
DA POLÍCIA FEDERAL. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. É
devido arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar inspeção
realizada em unidade policial por inexistir irregularidade digna de registro. 2. Voto pelo
arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

046.
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1.00.000.011456/2017-04 - Eletrônico Voto: 737/2017

Deliberação:

045.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

044.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 856/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Origem:
PROCURADORIA DA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
RONDONOPOLIS-MT
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

048.

Processo:

1.13.000.000914/2017-13

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA
MOROSIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. É devido homologação de arquivamento de notícia
de fato instaurada para apurar suposta demora de autoridade policial em atender requisição
ministerial, pois comprovou-se dever-se o atraso na instauração de IPL em razão de sobrecarga
de serviço, e não desídia funcional. 2. Homologação do arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

049.

Voto: 1081/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA AMAZONAS

1.14.007.000860/2016-16

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. GUARDA DE
ARMAS. IRREGULARIDADES. AQUISIÇÃO DE COFRES. ACONDICIONAMENTO
REGULARIZADO. É devido homologação de arquivamento de procedimento preparatório
instaurado para apurar insuficiência de cofre para armazenar armamento apreendido pela
Polícia Rodoviária Federal de Vitória da Conquista/BA pois fora adquirido novo cofre que
atende às especificações de segurança na guarda de armas e munições na referida unidade
policial.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 755/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE VIT.
CONQUISTA- BA

Processo:

1.15.000.001547/2017-09

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO INSTAURAÇÃO. DESÍDIA.
INOCORRÊNCIA. 1. É devido homologação de arquivamento de notícia de fato instaurada
para apurar eventual conduta desidiosa de Delegado de Polícia Federal por não instauração de
inquérito policial sob o pálio de não identificar elementos mínimos indicativos de prática
criminosa ou de configuração de ato de improbidade administrativa. 2. Voto pela homologação
do arquivamento, no que tange à questão afeta ao controle externo da atividade policial, com
remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para que proceda à análise da matéria de fundo
(arquivamento do inquérito policial).
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Deliberação:

051.

Voto: 853/2017

Processo:

Deliberação:

050.

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA FEDERAL. 1.
É devido o arquivamento do procedimento administrativo instaurado para acompanhar inspeção
realizada em unidade policial porquanto não verificada qualquer pendência por ocasião da visita
técnica. 2. Voto pelo arquivamento do procedimento administrativo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.15.000.001621/2017-89

Voto: 846/2017

Relator(a):

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

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

Deliberação:

052.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO INSTAURAÇÃO. DESÍDIA.
INOCORRÊNCIA. 1. É devido homologação do arquivamento de notícia de fato instaurada
para apurar eventual conduta desidiosa de Delegado de Polícia Federal por não instauração de
inquérito policial de vez que não identificara elementos mínimos indicativos de prática
criminosa ou de configuração de ato de improbidade administrativa. 2. Voto pela homologação
do arquivamento, no que tange à questão afeta ao controle externo da atividade policial, com
remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para que proceda à análise da matéria de fundo que levou ao
arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. DELEGACIA. 1. É devido homologação de arquivamento de
procedimento administrativo instaurado para acompanhar inspeção realizada em Delegacia da
Polícia Rodoviária Federal uma vez que a inspeção ocorreu sem intercorrências ou percalços,
não tendo sido constatada irregularidade a justificar expedição de recomendação. 2. Voto pelo
pela homologação do arquivamento do feito com a devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 855/2017

Voto: 721/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Processo:

1.16.000.001355/2017-57

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA NA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL E EM POSTO DE SANTA MARIA.
ANÁLISE DE ASPECTOS RELEVANTES AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
POLICIAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO
FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.17.000.001125/2016-70

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO. VEÍCULOS APREENDIDOS
ACAUTELADOS. LEVANTAMENTO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. VIABILIDADE.
ADOÇÃO DE MEDIDAS. 1. É devido homologação de arquivamento de procedimento
investigatório criminal instaurado para coletar informações acerca de veículos acautelados nos
pátios da Polícia Federal no Espírito Santo, pois foram identificados os bens apreendidos e
adotadas as medidas cabíveis a fim de viabilizar sua alienação antecipada nos autos de seus
respectivos inquéritos policiais e processos. 2. Homologação do arquivamento com devolução à
origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.17.004.000056/2016-47

Voto: 844/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

Deliberação:

055.
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1.15.001.000110/2017-30

Deliberação:

054.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

053.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 752/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - ESPIRITO
SANTO/SERRA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
LINHARES-ES

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

Deliberação:

056.

057.

058.

060.

061.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. DELEGACIA. 1. É devido homologação de arquivamento de
procedimento administrativa instaurado para acompanhar inspeção realizada em Delegacia da
Polícia Rodoviária Federal por inexistirem intercorrências ou incidentes, não tendo-se
constatado irregularidade a justificar expedição de recomendação ou diligência ministerial. 2.
Voto pela homologação do arquivamento do feito com a devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.18.000.001342/2017-11

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.18.000.002012/2017-35

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.20.000.000878/2017-53

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO INSTAURAÇÃO. DESÍDIA.
INOCORRÊNCIA. 1. É devido homologação do arquivamento de notícia de fato instaurada
para apurar eventual conduta desidiosa de Delegado de Polícia Federal por não instauração de
inquérito policial sob o pálio de não identificar elementos mínimos indicativos de prática
criminosa ou de configuração de ato de improbidade administrativa. 2. Voto pela homologação
do arquivamento, no que tange à questão afeta ao controle externo da atividade policial, com
remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão para que proceda à análise da matéria
de fundo que levou ao arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Deliberação:

059.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1064/2017

Voto: 1062/2017

Voto: 754/2017

Processo:

1.20.000.001081/2017-73

Voto: 1067/2017

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.20.000.001162/2017-73

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.23.002.000310/2017-19

Voto: 1066/2017

Voto: 1072/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO

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

062.

063.

064.

065.

066.

067.

068.

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.23.002.000311/2017-55

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.25.000.001258/2010-89

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.25.012.000327/2014-21

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.26.000.000960/2017-64

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.26.000.001449/2017-80

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.27.000.000453/2017-93

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.27.000.001081/2017-12

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA EM
UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL. .REVISÃO DE ARQUIVAMENTO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. É devido homologação de arquivamento de feito
instaurado para acompanhar inspeção realizada em Delegacia da Polícia Federal por inexistir
irregularidade digna de registro. 2. Voto pela homologação do arquivamento do feito com a
devolução dos autos à origem.

Voto: 1073/2017

Voto: 1069/2017

Voto: 859/2017

Voto: 1063/2017

Voto: 1058/2017

Voto: 1061/2017

Voto: 753/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
SANTAREM-PA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUACU-PR

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
GUAÍRA-PR

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PERNAMBUCO

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PERNAMBUCO

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PIAUI

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PIAUI

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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069.

072.

073.

Processo:

1.27.000.001083/2017-10

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA FEDERAL.
DELEGACIA. 1. É devido homologação de arquivamento de notícia de fato instaurada para
acompanhar inspeção realizada em Delegacia da Polícia Federal sem intercorrência ou
incidentes, não tendo sido constatada irregularidade a justificar expedição de recomendação. 2.
Voto pelo pela homologação do arquivamento do feito com a devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 735/2017

Voto: 759/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.27.000.002381/2015-57

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC Nº 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.
ACOMPANHAMENTO DE IPL. POLÍCIA FEDERAL. ATENDIMENTO DE MEDIDAS
REQUISITADAS PELO MPF. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO À
ORIGEM. 1. É devido homologação de arquivamento de procedimento preparatório instaurado
para acompanhar inquérito policial pois as medidas extrajudiciais persecutórias requisitadas no
âmbito do referido IPL estão sendo cumpridas pela Polícia Federal. 2. Voto pela homologação
do arquivamento, com a devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.27.003.000197/2017-12

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.28.100.000072/2017-49

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.28.100.000135/2016-86

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
SISTEMA PRISIONAL. PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ. CURSO À
DISTÂNCIA. AULAS PRÁTICAS. ADOÇÃO DE PRECAUÇÕES CABÍVEIS A SUA
REALIZAÇÃO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. EXAURIMENTO DO OBJETO.
REVISÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.29.000.001368/2015-14

Voto: 1057/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PIAUI

Processo:

Deliberação:

074.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

071.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Deliberação:

Deliberação:

070.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1070/2017

Voto: 1109/2017

Voto: 851/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
PARNAIBA-PI

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MOSSORO-RN

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MOSSORO-RN

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE SANTO
ANGELO-RS

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.
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Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

075.

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
INQUÉRITO CIVIL. DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL. BRIGA CONJUGAL. LESÃO
CORPORAL. INVESTIGAÇÃO. 1. É devido homologação de inquérito civil instaurado para
apurar suposto encobrimento de lesão corporal grave praticada por Delegada de Polícia Federal
em briga conjugal por tratar-se de notícia inveraz. 2. Voto pela homologação do arquivamento
com a devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO. LOCALIZAÇÃO DE FORAGIDOS. ADOÇÃO
DE MEDIDAS. 1. É devido homologação de arquivamento de notícia de fato instaurada para
averiguar atuação da Polícia Federal no cumprimento de mandados de prisão em aberto
vinculados ao 1º ofício da Procuradoria da República no Município de Uruguaiana pois têm
sido empreendidas diligências policiais para busca e elucidação do paradeiro de foragidos. 2.
Homologação do arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 848/2017

Voto: 860/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
URUGUAIANA-RS

Processo:

1.34.001.001591/2015-83

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. GUARDA DE VEÍCULOS
APREENDIDOS. SUPOSTA IRREGULARIDADE. SANEAMENTO. SUPOSTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. 1. É devido homologação de
arquivamento de inquérito civil público instaurado para apurar suposta improbidade
administrativa por guarda irregular de veículos apreendidos pela Superintendência Regional da
Polícia Federal em São Paulo em locais destinados a funcionários e viaturas entre os anos de
2004 e 2009 já que eventual ação de improbidade já teria sido alcançada por prescrição e,
mormente, por terem sido as supostas irregularidades sanadas, em 2009. 2. Homologação do
arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 720/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SAO
PAULO

Processo:

1.34.001.002431/2017-13

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA NA DELEGACIA DE CONTROLE DE
ARMAS E PRODUTOS QUÍMICOS DA SR/SP. ANÁLISE DE ASPECTOS RELEVANTES
AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

078.
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1.29.011.000104/2017-78

Deliberação:

077.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

076.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 748/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SAO
PAULO

Processo:

1.34.007.000357/2016-60

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MARILIA/TUPÃ/LINS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
SISTEMA PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO. CENTRO DE PROGRESSÃO
PENITENCIÁRIA DE PACAEMBU. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO PARA
ADOÇÃO DE MEDIDAS VISANDO A ATENUAR O PROBLEMA. EXAURIMENTO DO
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Deliberação:

079.

080.

081.
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OBJETO. ARQUIVAMETO. REVISÃO. HOMOLOGAÇÃO. 1. É devido homologação de
arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar superlotação do Centro de
Progressão Penitenciária de Pacaembu em que há presos federais, tendo sido adotadas medidas
paliativas pelo Estado de São Paulo para atenuar o problema em todo o Estado, tais como o
Projeto de Expansão e Modernização do Sistema Prisional Paulista e o Programa de Ampliação
de Vagas em Regime Semiaberto. 2. Homologação do arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.34.010.000188/2017-90

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Voto: 861/2017

Processo:

1.35.000.000592/2017-45

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Voto: 1071/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
RIBEIRAO PRETO-SP

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.16.000.001016/2017-71

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. POLÍCIA CIVIL. PERITO CRIMINAL. CONCURSO. SUPOSTA
IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL. 1. É devido homologação de declínio de atribuição de notícia de fato referente a
irregularidades em concurso de perito criminal da Polícia Civil, por inexistir interesse,
atribuição ou competência federais, pois ausente subsunção da conduta ao artigo 109, inciso IV,
da CF/88. 2. Homologação do declínio de atribuição e retorno dos autos à origem com sua
remessa ao Ministério Público do Distrito Federal para ciência e providências que entenda
pertinentes.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 849/2017

Voto: 746/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

1.22.000.001732/2017-51

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
SISTEMA PRISIONAL. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. PRESO ESTADUAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MINAS GERAIS. 1. É devido homologação do arquivamento de notícia de fato por suposta
irregularidade relativa a progressão de regime de apenado estadual, por inexistir competência,
atribuição e/ou interesse federais, nos termos do artigo 109, inciso IV, da CF/88. 2. Voto pela
homologação do declínio de atribuições, com devolução dos autos à origem para remessa ao
Ministério Público de Minas Gerais para ciência e providências que entenda pertinentes
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

083.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

082.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.22.001.000110/2017-03

Voto: 757/2017

Relator(a):

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE JUIZ DE
FORA-MG
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Ementa:

Deliberação:

084.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.
FISCALIZAÇÃO DE BAILES FUNK. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS
OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS
GERAIS. 1. É devido homologação do declínio de atribuição de notícia de fato referente a
suposta omissão da Polícia Militar de Minas Gerais em fiscalizar bailes funk clandestinos em
Juiz de Fora/MG, por ausente interesse, atribuição e/ou competência federais in casu nos termos
do artigo 109, inciso IV, da CF/88. 2. Voto pela homologação do declínio de atribuição e
retorno dos autos à origem com sua remessa ao Ministério Público de Minas Gerais para ciência
e providências que entenda pertinentes.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. SUPOSTA AMEAÇA PRATICADA POR POLICIAL MILITAR DE SÃO
PAULO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA
UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. 1. É devido
homologação de declínio de atribuição referente à suposta ameaça praticada por policial militar,
por inexistir interesse, atribuição e/ou competência federais, ex vi do art. 109, inc. IV da CF/88.
2. Homologação do declínio de atribuição e devolução dos autos à origem com remessa ao
Ministério Público de São Paulo para ciência e providências que entenda pertinentes.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 750/2017

Voto: 1111/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SAO
PAULO

Processo:

DPF/PE-INQ-00730/2012

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA CORRUPÇÃO PASSIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. É devido
homologação de inquérito policial instaurado para apurar suposta corrupção passiva
praticada por policiais rodoviários federais, pois o depoimento que originou o feito
embasara-se em boatos, não tendo-se identificado indícios de materialidade e autoria
delitivas. 2. Voto pela homologação do arquivamento, com devolução do feito à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.13.000.001614/2013-28

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC Nº 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). INQUÉRITO CIVIL. SUPOSTA IMPROBIDADE
PRATICADA POR POLICIAL FEDERAL. OPERAÇÃO UDYAT. QUESTÃO
JUDICIALIZADA. 1. É devido homologação de inquérito civil instaurado para apurar
improbidade administrativa de policial federal que teria solicitado e recebido propina de
motorista/proprietário de caminhão transportador de gasolina para deixar de cumprir seu mister
policial, conforme apurado na Operação UDYAT, já que judicializada a vexata quaestio,
mostrando-se despiciendo seguir este feito. 2. Homologação de seu arquivamento e devolução à
origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.15.000.001372/2017-21

Voto: 762/2017

Origem: COJUD/PRPE COORDENADORIA
JURÍDICA E DE
DOCUMENTAÇÃO DA
PR/PE

Processo:

Deliberação:

087.
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1.34.001.002119/2017-20

Deliberação:

086.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

085.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 756/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA AMAZONAS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

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.

DMPF-e Nº 227/2017- EXTRAJUDICIAL

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

088.

089.

090.

190

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO INSTAURAÇÃO. DESÍDIA.
INOCORRÊNCIA. 1. É devido homologação de arquivamento de notícia de fato instaurada
para apurar eventual conduta desidiosa de Delegado de Polícia Federal por não instauração de
inquérito policial por não identificados elementos mínimos indicativos de prática criminosa ou
de configuração de ato de improbidade administrativa. 2. Voto pela homologação do
arquivamento quanto à questão afeta ao controle externo da atividade policial com remessa dos
autos à 2ª CCR/MPF para que proceda à análise da matéria de fundo que levou ao arquivamento
do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).
1.21.000.000170/2016-84

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.21.002.000389/2016-63

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.24.000.000471/2016-04

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
SISTEMA PRISIONAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO. CURSO SUPERIOR. EX-RECLUSO. MATRÍCULA. 1. É devido
homologação do arquivamento de procedimento preparatório instaurado a partir de
manifestação formulada por ex-detento, solicitando intervenção junto a universidade federal
para realização de sua matrícula, cujo prazo perdera por estar detido, uma vez que informara a
instituição de ensino superior que o ex-detento se acha regularmente matriculado. 2.
Homologação do arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1060/2017

Voto: 1059/2017

Voto: 858/2017

Voto: 745/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE TRES
LAGOAS-MS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PARAIBA

Processo:

1.24.000.000943/2017-00

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. PROTESTO. INTERDIÇÃO DE RODOVIA. ATUAÇÃO DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INCIDENTES. 1. É devido homologação de
arquivamento de notícia de fato acerca da atuação da Polícia Rodoviária Federal em interdição
de rodovia por manifestantes já que se depreende escorreito exercício do poder de polícia com
sinalização e orientação do trânsito de maneira adequada. 2. Voto pela homologação do
arquivamento, com a devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

092.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

091.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.25.003.002951/2016-34

Voto: 854/2017

Relator(a):

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PARAIBA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUACU-PR
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Ementa:

Deliberação:

093.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. POLÍCIA FEDERAL. SINDICATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
CONVÊNIO. SUPOSTA IRREGULARIDADE. NÚMERO DE CNPJ INVÁLIDO. ERRO
MATERIAL. 1. É devido homologação de arquivamento de notícia de fato instaurada para
apurar suposta irregularidade em Termo de Convênio firmado por Sindicato dos Policiais
Federais, especialmente em relação a uso de número inválido de CNPJ, pois aparenta tratar-se
de erro material, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou vantagem para as partes celebrantes
decorrentes de referido equívoco. 2. Homologação do arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
SISTEMA PRISIONAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.
PENITENCIÁRIA ESTADUAL COM PRESOS FEDERAIS. ALIMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADES. SANEAMENTO. 1. É devido homologação de arquivamento de
inquérito civil instaurado para apurar notícia de que custodiados de penitenciária estadual
estavam recebendo comida em sacolas plásticas pois foram adquiridos vasilhames próprios para
alimentação dos presos. 2. Homologação do arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 852/2017

Voto: 751/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
PARNAIBA-PI

Processo:

1.29.001.000070/2017-31

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA FEDERAL.
DELEGACIA. 1. É devido homologação de arquivamento de procedimento administrativo
instaurado para acompanhar inspeção realizada em Delegacia da Polícia Federal por
inexistência de irregularidades a justificar atuação ministerial. 2. Voto pelo pela homologação
do arquivamento do feito com a devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 761/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE BAGERS

Processo:

1.30.001.000965/2017-54

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA.
INOCORRÊNCIA. 1. É devido homologação de arquivamento de notícia de fato instaurada
para impedir interrupção de fornecimento de energia elétrica em 24/02/2017 na sede da
Superintendência Regional da PRF/RJ, já que a suspensão de energia elétrica programada não
se fez necessária à manutenção programada da/pela Light Serviços de Eletricidade. 2. Voto pela
homologação do arquivamento, com a devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

096.

191

1.27.000.002315/2014-04

Deliberação:

095.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

094.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 847/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.36.000.000892/2016-14

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA TOCANTINS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
SISTEMA PRISIONAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.
POSSÍVEL REBELIÃO. NÃO CONCRETIZADA. 1. É devido homologação de arquivamento
de inquérito civil instaurado para apurar iminência de possível rebelião de presos na Casa de
Prisão Provisória no Tocantins, sendo que após um ano não houve rebelião e nem qualquer
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Deliberação:

097.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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registro de ameaça à integridade física de custodiados. 2. Homologação do arquivamento com
devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.24.000.002308/2016-78

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC Nº 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO ABUSO DE
AUTORIDADE. POLICIAIS MILITARES. DECLÍNIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA PARAÍBA. 1. É devido o declínio de atribuições de notícia de fato instaurada
para apurar suposto abuso de autoridade praticado por policiais militares que teriam agido de
modo homofóbico em vídeo divulgado em rede social, por inexistir
interesse/atribuição/competência federal. 2. Manifestação recebida como declínio de atribuições
ao MP estadual e homologada.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento "indireto" e pelo recebimento da promoção ministerial como declínio de
atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 760/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PARAIBA

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
098.

Processo:

1.11.001.000394/2017-11 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO (LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA
RESOLUÇÃO Nº 166/2016). ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL SOFRIDA POR
CACIQUE INDÍGENA. SUPOSTOS AGENTES POLICIAIS NÃO IDENTIFICADOS.
LESÃO INDIVIDUAL. SÚMULA Nº 140 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
AO MPE/AL.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

099.

Voto: 1074/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE
ARAPIRACA/S IPANEM

Processo:

1.22.000.000028/2017-81

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
SISTEMA PENITENCIÁRIO. IRREGULARIDADES NOTICIADA POR CUSTODIADO DO
SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO ENUNCIADO Nº 04 da 7ª ccr do mpf: O Ministério
Público Federal tem atribuição para atuar na tutela coletiva de direitos em questões relativas aos
presídios estaduais, quando houver o envolvimento de presos à disposição da Justiça Federal,
presos indígenas ou quando envolver aplicação de recursos financeiros de origem federal
(FUNPEN). O MPF DECIDIU PELO ARQUIVAMENTO. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
MP/Mg. MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MP
ESTADUAL E HOMOLOGADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM COM A SUA
POSTERIOR REMESSA AO ÓRGÃO LEGALMENTE ATRIBUÍDO PARA ATUAR NO
FEITO, homologando-se, desde logo, o pedido subsidiário de declinação de atribuição.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da
promoção ministerial como declínio de atribuições, homologando-o, nos termos do voto do(a)
relator(a).

Deliberação:

100.

Voto: 1080/2017

Processo:

1.18.002.000238/2017-81

Voto: 1075/2017

Relator(a):

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
LUZIANIA/FORMOSA-G
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Ementa:

Deliberação:

101.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO (LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA
RESOLUÇÃO Nº 166/2016). RECLAMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DISPENSADO A
CIDADÃO POR AGENTES POLICIAIS CIVIS NA DELEGACIA DE VALPARAÍSO/GO.
AGENTES QUE SE SUJEITAM AO CONTROLE EXTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MPE/GO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.25.005.000347/2017-34

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO (LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA
RESOLUÇÃO Nº 166/2016). RECLAMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DISPENSADO A
CIDADÃO POR AGENTES POLICIAIS CIVIS NA DELEGACIA DE PORECATU/PR,
RECUSANDO-SE A LAVRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AGENTES QUE SE
SUJEITAM AO CONTROLE EXTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO
DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MPE/PR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1079/2017

Voto: 1117/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
LONDRINA-PR

Processo:

1.20.000.001146/2016-08

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA RESOLUÇÃO Nº
166/2016). aparente duplicidade de procedimentos. Representação do mpe do mato grosso,
noticiando falhas em armas da marca taurus. Existência do procedimento de coordenação da 7ª
ccr do MPF sob o nº 1.00.000.0091915/2016-73, em curso, porém sem conteúdo decisório.
Necessidade de baixa e retorno dos autos à origem para avaliar, naquele estado do mato grosso
do sul, ocorrência de irregularidades nas armas.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo retorno dos autos à
origem para continuidade da investigação, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

103.
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Processo:

Deliberação:

102.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

1.32.000.000306/2016-72

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO (LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA
RESOLUÇÃO Nº 166/2016). DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. ANTERIOR ICP
ACERCA DO MESMOS FATOS JÁ DEVIDAMENTE ARQUIVADO. ARQUIVAMENTO
DA NOTÍCIA DE FATO. HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1078/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RORAIMA

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
104.

Processo:

08190.222369/13-72

Voto: 1116/2017

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
Retirado de pauta pelo relator.

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA DISTRITO FEDERAL
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108.

109.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO. CONVÊNIO ENTRE A POLÍCIA MILITAR O METRÔ
DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. DECLÍNIO.
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 994/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

1.30.017.000124/2017-78

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE
PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
DECLÍNIO. HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.36.002.000104/2017-42

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.00.000.002857/2017-65

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.15.000.000712/2017-05

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. MPF. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO
DE ARQUIVAMENTO. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO CEARÁ. FURTO DE
ENCOMENDA DO INTERIOR DE CARRO DE ENTREGA DOS CORREIOS. AUSÊNCIA
DE LINHA INVESTIGATIVA IDÔNEA. DECISÃO DA POLÍCIA FEDERAL DE NÃO
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, ENCAMINHADA AO MPF. RATIFICAÇÃO
DO ENTENDIMENTO DA PF. ARQUIVAMENTO. ADOTADA PELA POLÍCIA FEDERAL
A SISTEMÁTICA DE SUBMISSÃO AO MPF DA DECISÃO DE NÃO INSTAURAÇÃO DE
IPL, O EXAME DE FUNDO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA DECISÃO DEVE CABER AO
OFÍCIO COMPETENTE PARA O CRIME NOTICIADO. EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA
EFICIÊNCIA, ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À 2ª CCR PARA EXAMINAR O
MÉRITO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento
do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Processo:

1.16.000.003441/2016-13

Voto: 995/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Processo:

Deliberação:

110.

Voto: 993/2017
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1.16.000.004033/2016-89

Deliberação:

107.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

106.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 990/2017

Voto: 997/2017

Voto: 983/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE GURUPITO

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PARA/CASTANHAL

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

Origem:
PROCURADORIA DA
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REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

111.

Processo:

1.17.000.003747/2014-71

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. MPF. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PRMCACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES. NOTÍCIA DE QUE A POLÍCIA FEDERAL TERIA
CONDICIONADO O RECEBIMENTO DE UMA NOTÍCIA-CRIME À APRESENTAÇÃO
POR ADVOGADO. NOTICIANTE, APESAR DE INTIMADA, NÃO APARECEU PARA
ESCLARECER OS FATOS. O FATO NOTICIADO FOI APURADO EM INQUÉRITO
POLICIAL. ESGOTAMENTO DO OBJETO DESTA APURAÇÃO. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

112.

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. MPF. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO
DE ARQUIVAMENTO. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL.
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO INSTAURADO EM OFÍCIO DE COMBATE À
CORRUPÇÃO PARA APURAR DEMORA NA CONDUÇÃO DE CINCO INQUÉRITOS
PELA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, IDENTIFICADOS EM
CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. EM RELAÇÃO A TRÊS INQUÉRITOS, FORAM SATISFATÓRIAS
AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA POLÍCIA FEDERAL. EM RELAÇÃO AOS DOIS
OUTROS INQUÉRITOS, HÁ APURAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. ESGOTAMENTO DO
OBJETO DESTA APURAÇÃO. ARQUIVAMENTO. REMESSA À 5ª CCR, A QUAL, POR
SE TRATAR DE APURAÇÃO VINCULADA AO CONTROLE EXTERNO DA
ATIVIDADE POLICIAL, REMETEU OS AUTOS A ESTA 7ª CCR. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO, COM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE A APURAÇÃO
ESPECÍFICA EM CURSO SEJA REMETIDA PELO ÓRGÃO OFICIANTE PARA OFÍCIO
VINCULADO À 7ª CCR. 1. Cuida-se de procedimento preparatório vinculado ao 3º Ofício de
Combate à Corrupção da PRDF a partir do encaminhamento de relatórios consolidados em
correição ordinária da Corregedoria do Ministério Público Federal, nos quais se constatou que
inquéritos policiais em andamento estavam localizados na Polícia Federal há mais de um ano. 2.
Requisitadas informações, a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal informou,
em suma: (a) o controle dos procedimentos na esfera policial é feito por meio do sistema
SISCART (Sistema Cartorário) e de correições parciais e ordinárias; e (b) as datas das últimas
diligências realizadas nos inquéritos policiais. 3. Analisando essas informações, o órgão
ministerial entendeu ser o caso de arquivamento, por esgotamento do objeto destes autos, por
conta das seguintes razões: (a) dos cinco IPLs parados, dois já se encontram relatados,
afastando eventual prejuízo à investigação; (b) a demora atingiu casos esporádicos e pode ter
sido causada pelas mudanças nas autoridades responsáveis pelos IPLs; e (c) em relação a dois
inquéritos, conduzidos por determinado delegado da Polícia Federal, está em curso o PIC
1.16.000.000259/2017-91, que apura eventual desídia dessa autoridade policial na condução de
investigações criminais. 4. Arquivado, os autos foram remetidos à revisão da 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão, que, em razão do objeto vinculado à área especializada do controle
externo da atividade policial, encaminhou os autos a esta 7ª Câmara de Coordenação e Revisão.
5. Existindo apuração criminal específica, relativa à responsabilidade de delegado de Polícia
Federal pela demora em dois inquéritos policais, e apresentadas informações satisfatórias pelo
DPF em relação aos outros três IPLS, apresenta-se como acertada a decisão de arquivamento,
devendo ser comunicado ao órgão oficiante a necessidade de redistribuição do PIC
1.16.000.000259/2017-91 a ofício do controle externo da atividade policial. 5. Voto pela
homologação do arquivamento, com a expedição de ofício ao 3º OCC da PRDF, a fim de que o
PIC 1.16.000.000259/2017-91 seja redistribuído a ofício do controle externo da atividade
policial; e posterior retorno dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 991/2017

Processo:

1.26.000.001495/2015-17

Voto: 989/2017

Relator(a):

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE C.DE
ITAPEMIRIM-ES

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PERNAMBUCO
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EMENTA. MPF. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PRPE.
POLÍCIA FEDERAL. NOTÍCIA SOBRE SOFTWARE MALIGNO EM SISTEMA DA
POLÍCIA FEDERAL. EM EXAME PERICIAL, NÃO RESTOU COMPROVADA O FATO
NOTICIADO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.27.000.002121/2016-62

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. MPF. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO
DE ARQUIVAMENTO. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ.
PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA APURAR DEMORA NA CONDUÇÃO DE
QUATROZE INQUÉRITOS PELA POLÍCIA FEDERAL, IDENTIFICADS EM CORREIÇÃO
NO SISTEMA ÚNICO E APTUS. ATENDENDO REQUISIÇÃO MINISTERIAL, A
POLÍCIA FEDERAL PRESTOU ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS
DOS RESPECTIVOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. OS AUTOS FORAM
LOCALIZADOS E ESTAVAM EM TRAMITAÇÃO, CONFORME PESQUISA TAMBÉM
NA BASE DA JUSTIÇA FEDERAL E DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª
REGIÃO. INCONSISTÊNCIAS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO
DECORRENTE PROVAVELMENTE DA MUDANÇA DE CIRCUNSCRIÇÃO DE
DELEGACIAS. ESGOTAMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 1.
Cuida-se de procedimento instaurado de ofício pela Coordenação do Grupo de Controle
Externo da Atividade Policial do MPF/PI, tendo por objetivo buscar informações junto a
Superintendência Regional da Polícia Federal no Piauí acerca de 14 inquéritos policiais que
estariam parados há mais de 01 (um) ano naquele órgão, de acordo com relatório produzido
pelos sistemas Único e Aptus deste MPF. 2. Conforme consignado na decisão de arquivamento,
a partir de informações prestadas pela PF, cotejadas com informações retiradas dos sistemas da
Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o órgão oficiante registrou que os
aludidos inquéritos policiais averiguados no presente procedimento foram todos localizados,
não se evidenciando a existência de nenhum inquérito paralisado há mais de um ano nas
dependências da Polícia Federal (dentre os apurados na presente Notícia de Fato), salientando
que a ausência de registros nos sistemas do MPF deve ter sido decorrente da alteração na
numeração dos autos, em virtude da mudança da circunscrição entre as delegacias de Teresina
(SR/DPF/PI) e de Parnaíba (DPF/PHB/PI), enquanto que outros foram apensados a inquéritos
que se encontravam com as investigações mais avançadas. 3. Diante da localização dos 14
inquéritos policias, com tramitação regular, houve o esgotamento dos objetivos desta apuração,
a justificar o acerto da decisão de arquivamento. 4. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

114.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 985/2017

Voto: 986/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.28.000.001622/2015-11

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO
GRANDE DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. MPF. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PRRN.
REALIZAÇÃO INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE POSSÍVEIS DE AUTORES DE
CRIMES DE ROUBO A AGÊNCIAS DOS CORREIOS, NOS TERMOS DO DART. 226 DO
CPP. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA. POLÍCIA FEDERAL DIVULGOU A
RECOMENDAÇÃO ENTRE OS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL DAQUELE
ESTADO, PONDERANDO, COM BASE EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS, QUE
NEM SEMPRE É POSSÍVEL SEGUIR A SISTEMÁTICA DO ART. 226 DO CPP, SENDO
ADMITIDO O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, O QUE FOI ACOLHIDO PELO
ÓRGÃO OFICIANTE. ESGOTAMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. 1. Cuida-se de procedimento de controle externo da atividade policial
instaurado de ofício na Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, para que o Grupo
de Controle Externo da Atividade Policial examinasse a possibilidade de expedir recomendação
aos delegados de polícia federal para que realizem incidente de reconhecimento de possíveis
autores de crimes de roubo a agências de Correios nos termos do artigo 226 do Código de
Processo Penal, o qual, depois de expedida a recomendação e analisa a resposta da Polícia
Federal. 2. Conforme consignado na decisão de arquivamento, o órgão oficiante entendeu como
cumprido o objeto do presente feito. Acolhendo as justificativas apresentadas pela Polícia
Federal em relação à recomendação, divulgada entre os delegados da Polícia Federal, o órgão
oficiante pontuou que se afiguram como razoáveis a adoção de formas alternativas de
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reconhecimento de suspeitos, reconhecidos pela jurisprudência, como o reconhecimento
fotográfico, quando conjugado com outros elementos de prova. Além disso, não vislumbrou
maior utilidade em uma recomendação voltada ao cumprimento, por parte de agentes públicos,
de um dispositivo legal vigente, expresso e claro. Em tal contexto, apresenta-se como acertada a
decisão de arquivamento. 3. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.28.100.000014/2017-15

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
MPF. 7ª CCR. SISTEMA PRISIONAL. PRM-MOSSORÓ. PRESÍDIO FEDERAL.
SEPARAÇÃO DE PRESOS PERTENCENTES ÀS FACÇÕES DIVERSAS.
RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA AO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL,
QUE, EM RESPOSTA, ESCLARECEU QUE TAL SISTEMÁTICA É ADOTADA EM
RELAÇÃO ÀS FACÇÕES RIVAIS E QUE NÃO HÁ PRESOS COM RESTRIÇÕES DE
CONVIVÊNCIA NAQUELE PRESÍDIO, FATO CONFIRMADO EM VISITA REALIZADA
PELO ÓRGÃO OFICIANTE. ESGOTAMENTO DO OBJETIVO DA APURAÇÃO.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 988/2017

Voto: 974/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MOSSORO-RN

Processo:

1.28.100.000062/2017-11

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. MPF. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL.
DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO. 1º
SEMESTRE 2017. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA
APURAR AS INCONSISTÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 1. Cuida-se de
relatório de visita técnica, realizada pela PRM-MOSSORÓ, no primeiro semestre de 2017, na
Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Mossoró/RN. 2. Segundo consignado na decisão de
arquivamento, foram instaurados três procedimentos específicos para apurar as inconsistências
identificadas na visita técnica à unidade policial, com o arquivamento destes autos em razão do
esgotamento do seu objeto, medida que se mostrou acertada em tal contexto. 3. Voto pela
homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

117.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

116.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 984/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MOSSORO-RN

Processo:

1.00.000.015446/2015-78

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO
GRANDE DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. MPF. 7ª CCR. SISTEMA PRISIONAL. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO
RIO GRANDE DO NORTE. APURAÇÃO INSTAURADA EM DECORRÊNCIA DE
RELATÓRIO FINAL DO GRUPO DE TRABALHO DESTA 7ª CCR SOBRE O FUNDO
PENITENCIÁRIO. CONFORME JÁ DESTACADO EM TAL RELATÓRIO, A PRRN
AJUIZOU AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA EXGOVERNADORA POR CONTA DE ILICITUDES NA APLICAÇÃO DE VERBAS DO
FUNPEN. OFÍCIO DA TUTELA COLETIVA AJUIZOU, RECENTEMENTE, AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PARA OBTER A EFETIVA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNPEN.
DIANTE DESSAS INICIATIVAS JUDICIAIS, DE CUNHO REPRESSIVO E PROATIVO,
ESGOTAMENTO DOS OBJETIVOS DESTA APURAÇÃO. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO. 1. Cuida-se de procedimento administrativo de acompanhamento
instaurado pela Procuradoria da República no Rio Grande do Norte em decorrência do
encaminhamento decorrente do relatório final do Grupo de Trabalho sobre o Fundo
Penitenciário desta 7ª CCR, tendo o órgão oficiante promovido o arquivamento desta apuração.
2. Conforme consignado na decisão de arquivamento, o próprio relatório do GT destacou a
atuação da PRRN nessa temática, tendo sido ajuizada ação de improbidade administrativa em
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face de ex-governadora, em razão da ausência de aplicação de recursos do Fundo Penitenciário,
conjugada à situação caótica do sistema prisional estadual. Além disso, recentemente, ofício da
Tutela Coletiva da PRRN ajuizou ação civil pública para obter efetiva e adequada aplicação de
recursos do Fundo Penitenciário no Estado. Diante dessas atuações repressivas e proativas, no
plano judicial, o órgão oficiante não vislumbrou razão para prosseguimento do presente feito,
até para evitar indesejável duplicidade de esforços, inexistindo justificativa para não prestigiar
esse entendimento. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com o retorno dos autos à
origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.24.000.000993/2016-06

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. MPF. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PRPB.
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAR A
ATUAÇÃO DA PRF EM INTERDITO PROIBITÓRIO EM CURSO NA JUSTIÇA
FEDERAL, PARA CONTER BLOQUEIOS ÀS RODOVIAS FEDERAIS. EXISTÊNCIA DE
INQUÉRITO CIVIL, VINCULADO A OFÍCIO DA 1A. CCR, ACOMPANHANDO ESSA
TEMÁTICA. EM RELAÇÃO À ATUAÇÃO DA PRF, ATUAÇÕES RECENTES
SEGUIRAM PADRÕES ADEQUADOS. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PROTESTO. DESNECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DESTA APURAÇÃO COM OBJETO AMPLO. ARQUIVAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 987/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PARAIBA

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
119.

Processo:

1.20.005.000089/2017-72

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. CRIME FEDERAL.
ARBITRAMENTO IRREGULAR DE FIANÇA POR DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL.
ENUNCIADO N.º 3 DA 7ª CCR. COMPETÊNCIA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REDISTRIBUIÇÃO A JUÍZO DO
PROCURADOR OFICIANTE.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

120.

Voto: 1094/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
RONDONOPOLIS-MT

Processo:

1.33.000.002888/2014-22

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA. MATÉRIA
DA 7ª CCR, POR DELIBERAÇÃO LOCAL, TRATADA POR TODOS OS OFÍCIOS.
ATRIBUIÇÃO DO 8º OFÍCIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRSC.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 8º
Ofício da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do voto do(a)
relator(a).

Deliberação:

121.

Voto: 1086/2017

Voto: 1085/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Processo:

1.00.000.008314/2017-51

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MINAS
GERAIS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. SUPOSTA
DEFICIÊNCIA NA SEGURANÇA PÚBLICA EM BAIRRO NA CIDADE DE SABARÁ/MG.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE VINCULEM OS FATOS À COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, IV, DA CF). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
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122.

Processo:

1.30.017.000247/2017-17

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DE AGRESSÃO
FÍSICA COMETIDA PELO PREFEITO E POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIS
EM MANIFESTAÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE VINCULEM OS
FATOS À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, IV, DA CF). DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inspeção realizada em unidade policial.
Relatório. Esgotamento do objeto do Procedimento. Arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1101/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE TRES
LAGOAS-MS

Processo:

1.00.000.010327/2017-91 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inspeção realizada em unidade policial.
Relatório. Esgotamento do objeto do Procedimento. Arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1102/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
GUARATING/CRUZEIRO

Processo:

1.00.000.011331/2017-76 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inspeção realizada em unidade policial.
Relatório. Esgotamento do objeto do Procedimento. Arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1099/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

Processo:

1.00.000.011447/2017-13

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inspeção realizada em unidade policial.
Relatório. Esgotamento do objeto do Procedimento. Arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

127.

Voto: 1100/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA NO
MUNICIPIO
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

1.00.000.010037/2017-47 - Eletrônico

Deliberação:

126.

Voto: 1090/2017

Processo:

Deliberação:

125.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

124.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Deliberação:

Deliberação:

123.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
CARUARU-PE

Processo:

1.00.000.011453/2017-62 - Eletrônico Voto: 1103/2017

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inspeção realizada em unidade policial.
Relatório. Esgotamento do objeto do Procedimento. Arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA
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128.

1.00.000.011475/2017-22 - Eletrônico Voto: 1104/2017

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inspeção realizada em unidade policial.
Relatório. Esgotamento do objeto do Procedimento. Arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. IRREGULARIDADES NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
PÚBLICA. AGENTE DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. SUPOSTA PRÁTICA DE
ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC
75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). HOMOLOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1093/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS/ITABUNA

1.15.000.001499/2017-41

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
NOTÍCIA DE FATO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO
62, INCISO IV). FURTO DE MALETA CONTENDO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE
FOTOSSÍNTESE PERTENCENTE À EMBRAPA. IPL NÃO INSTAURADO PELA PF.
DECISÃO COMUNICADA AO MPF. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO MPF.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, NAQUILO QUE É DE ATRIBUIÇÃO DA 7ª
CCR. REMESSA DOS AUTOS À 2ªCCR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).
Voto: 1105/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

Processo:

1.23.002.000074/2017-22

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
ACOMPANHAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO CONSIDERADA
REGULAR. HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.24.000.000630/2013-10

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC
75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO DOS POLICIAIS
FEDERAIS NO ESTADO DA PARAÍBA. IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE
DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DILIGÊNCIAS
ESGOTADAS. FATOS NÃO COMPROVADOS. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.25.003.000138/2017-19

Voto: 1095/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
SANTAREM-PA

Processo:

Deliberação:

133.

Voto: 1087/2017

Processo:

Deliberação:

132.

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

1.14.001.000321/2016-29

Deliberação:

131.
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Processo:

Deliberação:

130.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

129.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1106/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PARAIBA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
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MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUACU-PR
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

134.

Processo:

1.26.000.000969/2017-75

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inspeção realizada em unidade policial.
Relatório. Esgotamento do objeto do Procedimento. Arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

135.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC
75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM APLICAÇÃO DE
MULTAS DE TRÂNSITO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. RECURSO
APRESENTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO NO PLANO INDIVIDUAL. HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1098/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PIAUI

Processo:

1.29.002.000116/2017-10

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inspeção realizada em unidade policial.
Relatório. Esgotamento do objeto do Procedimento. Arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1097/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE CAXIAS
DO SUL-RS

Processo:

1.29.014.000019/2017-80

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Inspeção realizada em unidade policial.
Relatório. Esgotamento do objeto do Procedimento. Arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

138.

Voto: 1088/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PERNAMBUCO

1.27.000.002031/2016-71

Deliberação:

137.

Voto: 1096/2017

Processo:

Deliberação:

136.

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
NOTÍCIA DE FATO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO
62, INCISO IV). SOLICITAÇÃO DA PF À GUARDA MUNICIPAL DE APOIO PARA
CUSTÓDIA DE PRESOS. LEGALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.32.000.000990/2016-92

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DESMEMBRAMENTO DETERMINADO POR DELEGADO DE POLÍCIA SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NO INQUÉRITO
REMANESCENTE. SITUAÇÃO CONCRETA RESOLVIDA. TEMA REGULADO PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 11/2001, DA PF. EPISÓDIO ESPECÍFICO QUE NÃO
ENSEJA SANÇÃO. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO. HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1107/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
LAJEADO-RS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RORAIMA

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.
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139.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
NOTÍCIA DE FATO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62,
INCISO IV). INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTAS AGRESSÕES SOFRIDAS
EM ÁREA DE EMBARQUE AÉREO POR FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA GOL E PELA
POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL.
HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

1.22.020.000102/2017-21

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. USO DE CELULAR EM
PENITENCIÁRIA ESTADUAL. PRESO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
VINCULEM OS FATOS À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, IV, DA
CF). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1108/2017

Voto: 1089/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MANHUAÇU/MURIAÉMG

Processo:

1.24.002.000143/2017-61

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. ACIDENTES NA PB 366. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE VINCULEM OS FATOS À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL (ART. 109, IV, DA CF). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1091/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE SOUSAPB

Processo:

1.27.000.001152/2017-87

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DE TORTURA
CONTRA INVESTIGADO PRESO COMETIDA PELA UNIDADE DE POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO PIAUÍ (GRECO) NO BOJO DA OPERAÇÃO POLICIAL QUE INVESTIGA
FRAUDES EM CONCURSOS PÚBLICOS NO ESTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE VINCULEM OS FATOS À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, IV,
DA CF). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

143.

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

Deliberação:

142.

Voto: 1092/2017
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1.35.000.000466/2017-91

Deliberação:

141.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

140.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1110/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PIAUI

Processo:

DPF/PE-00162/2011-INQ

Origem: GABPR15-RATCS RODRIGO ANTONIO
TENORIO CORREIA DA
SILVA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
INQUÉRITO POLICIAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. TRÊS DIFERENTES FATOS INVESTIGADOS.
LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO IRREGULARES. REMUNERAÇÃO DA
IRMÃ DO SUPERINTENDENTE. POSSÍVEL RECEBIMENTO DE VANTAGEM
INDEVIDA POR DOIS PRF'S. FATOS ANTIGOS. LINHAS INVESTIGATIVAS
ESGOTADAS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.

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.
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Deliberação:

144.

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação
do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.14.010.000142/2015-00

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
NOTÍCIA DE FATO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO
62, INCISO IV). POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE
TERCEIRIZADOS PARA ATUAREM COMO AGENTES ADMINISTRATIVOS DA
POLÍCIA FEDERAL. DIREITO INDIVIDUAL QUE DEVE SER TUTELADO
DIRETAMENTE PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1084/2017

Voto: 1082/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - ESPIRITO
SANTO/SERRA

Processo:

1.19.000.001474/2010-21

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV).
INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PARA APURAR PROBLEMAS NA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO
MARANHÃO. BAIXO QUANTITATIVO DE SERVIDORES E PÉSSIMAS CONDIÇÕES
DE INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.
DIRETRIZES IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE
ESTRUTURA FÍSICA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

146.
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Processo:

Deliberação:

145.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

1.34.001.005375/2016-98

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO
DE MULTAS POR AGENTES DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. MERO ERRO QUE
JÁ FOI CORRIGIDO. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV).
HOMOLOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1083/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA MARANHAO

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
GUARATING/CRUZEIRO

Designada a próxima Sessão Ordinária para 12/09/2017.
MARIO LUIZ BONSAGLIA
Subprocurador-Geral da Republica
Coordenador da 7ª CCR
ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Subprocurador-Geral da Republica
Titular
JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
Procurador Regional da Republica
Suplente
MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
Procurador Regional da Republica
Suplente
JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Procurador Regional da Republica
Suplente
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2017
Aos doze dias do mês de setembro do ano 2017, em sessão pública realizada na Sala de Reuniões, presentes o Coordenador Dr. Mario Luiz Bonsaglia, a
Dra. Cláudia Sampaio Marques, o Dr. Roberto Luís Oppermann Thomé e os membros suplentes, o Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, o Dr. Marcos
Antônio da Silva Costa e o Dr. José Alfredo de Paula Silva, a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF julgou os seguintes procedimentos:
Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
001.

Processo:

1.20.000.000082/2013-77

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. VIGILÂNCIA PRIVADA. FUNCIONAMENTO.
ILEGAL. POLÍCIA FEDERAL. OMISSÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar possível
omissão da Polícia Federal no exercício da função fiscalizatória de empresas de segurança
privada. 2. Os fatos narrados são graves, razão pela qual necessária a atuação ministerial no
sentido de expurgar dúvidas quanto à sua perpetuação até os dias atuais. 3. Voto pela conversão
do feito em diligência.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, com o objetivo de empreender diligências, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

002.

Voto: 1223/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Processo:

1.14.008.000122/2017-31

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE
ASSÉDIO MORAL E OUTRAS IRREGULARIDADES NO CONJUNTO PENAL DE
JEQUIÉ. REVISTA CONSTRANGEDORA. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PARA APURAR AS
EVENTUAIS IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Notícia de fato autuada para apurar eventual prática de assédio
moral e outras irregularidades no conjunto penal de Jequié, em virtude de revista
constrangedora em agente penitenciário. 2. Ausência de interesse federal no feito, o que afasta a
atribuição do Ministério Público Federal para atuar no caso. 3. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual, com devolução dos autos à origem, a fim de que
sejam remetidos ao Ministério Público do Estado da Bahia. 2. Voto pela homologação do
Declínio de Atribuição com devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

003.

Voto: 451/2017

Processo:

1.30.001.002005/2017-29

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO.
SUPOSTOS ATOS ILEGAIS COMETIDOS POR AUTORIDADES ESTADUAIS. REVISÃO
DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A INTERESSE DA
UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Feito instaurado
a partir de representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público
Federal, dando conhecimento sobre supostos atos de sequestro, ameaça, subtração de menor
cometidos por autoridades policiais e judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. 2. Ausência de
interesse federal no feito. 3. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual, com devolução dos autos à origem, a fim de que sejam remetidos ao Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1225/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE JEQUIE

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

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.
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004.

Voto: 1224/2017

205

1.30.005.000299/2017-14

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO.
SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. POLICIAIS
MILITARES. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO A
BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA APURAR AS EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. 1. Notícia de fato autuada para apurar eventual prática do crime de abuso de
autoridade por policiais militares. 2. Ausência de interesse federal no feito, o que afasta a
atribuição do Ministério Público Federal para atuar no caso. 3. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual, com devolução dos autos à origem, a fim de que
sejam remetidos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 4. Voto pela homologação
do Declínio de Atribuição com devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1206/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
NITEROI-RJ

Processo:

1.15.000.002916/2016-91

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA 7ª CCR.
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOB A ÓTICA DA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA E DO CRIME. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA DAR
PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOB A ÓTICA DA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Feito instaurado, no âmbito da
Procuradoria da República no Ceará, a partir de encaminhamento de processo administrativo
disciplinar pela Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Ceará, que apurou
a suposta utilização indevida de arma funcional por Policial Rodoviário Federal. 2. Disparo com
arma funcional, fora do exercício das funções. 3. Aplicação da sanção administrativa de 01
(um) dia de suspensão. 4. Promoção de arquivamento não homologada pela 7ªCCR quando da
29ª Sessão de Julgamento. Necessidade de manifestação sob a ótica da improbidade
administrativa e do crime, para que a Câmara possa manifestar-se de modo revisional. 5.
Necessidade de manifestação sob a ótica da improbidade administrativa, para que a Câmara
possa manifestar-se de modo revisional. 6. Conversão do feito em diligência, com o retorno dos
autos ao Procurador da República oficiante para que, nos termos do que já foi deliberado pela
7ªCCR (fls. 40/43), manifeste-se sobre eventual improbidade administrativa.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em
diligência, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

006.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

005.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1226/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

Processo:

1.16.000.001020/2017-39

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO.
SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES E CIVIS,
BEM COMO POR VEREADOR DO MUNICÍPIO DE TERESINA DE GOIÁS. REVISÃO DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
GOIÁS PARA APURAR AS EVENTUAIS IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Notícia de fato autuada para apurar
eventual prática de crimes perpetrados por Policiais Militares e Civis, bem como por Vereador

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.
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206

do Município de Teresina de Goiás nos Municípios de Alto Paraíso, Águas Lindas e Teresina
de Goiás. 2. Ausência de interesse federal no feito, o que afasta a atribuição do Ministério
Público Federal para atuar no caso. 3. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual, com devolução dos autos à origem, a fim de que sejam remetidos ao
Ministério Público do Estado de Goiás. 4. Voto pela homologação do Declínio de Atribuição
com devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.23.007.000132/2017-78

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA SISTEMA PRISIONAL. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. REVISÃO DE
DECLÍNIO. REPRESENTAÇÃO SIGILOSA. IRREGULARIDADES EM CENTRO DE
RECUPERAÇÃO REGIONAL. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO A BENS, INTERESSES OU
SERVIÇOS DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO QUANTO A VERBAS FEDERAIS ORIUNDAS DO FUNPEN.
DILIGÊNCIAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Notícia de Fato instaurada a
partir de denúncia formulada por representação sigilosa, em que se narra a existência ilicitudes
na administração do sistema carcerário pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará.
2. Declínio de atribuição promovido por Membro do MPF. Não homologação do declínio, com
o retorno dos autos à origem para realização de diligências no sentido de obter informações
indicadas no Enunciado nº 4 da 7ª CCR. 3. Conversão da presente Notícia de Fato em
Procedimento preparatório. 4. Inexistência de presos à disposição da Polícia Federal ou
indígenas na população carcerária. 5. Ausência de informações quanto à destinação de recursos
financeiros de origem federal (FUNPEN) ao estabelecimento prisional. 6. Necessidade de
realização de diligência para averiguação da aplicação de recursos do FUNPEN no Centro de
Recuperação Regional em Tucuruí-PA. 7. Devolução dos autos à origem, a fim de que seja
realizada diligência, indicada no item 6.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em
diligência, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1222/2017

1.34.033.000043/2017-21

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA SISTEMA PRISIONAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO.
IRREGULARIDADES NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE
CARAGUATATUBA/SP. INEXISTÊNCIA DE PRESOS FEDERAIS E/OU VERBAS
FEDERAIS ORIUNDAS DO FUNPEN. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 4 DA
7ªCCR À HIPÓTESE. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Notícia de Fato instaurada a
partir de representação sigilosa, apresentada na sala de atendimento ao cidadão do MPF,
noticiando supostas irregularidades no Centro de Detenção Provisória Dr. José Eduardo Mariz
de Oliveira em Caraguatatuba/SP. 2. Inexistência de presos à disposição da Justiça Federal ou
presos indígenas na população carcerária e de destinação de recursos financeiros de origem
federal (Funpen) ao estabelecimento prisional. 3. Afastada, portanto, a atribuição do Ministério
Público Federal para atuar no feito, não se aplicando, ao caso dos autos, o Enunciado nº 4 da 7ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 4. Homologação do declínio
de atribuições. 5. Devolução dos autos à origem, a fim de que sejam remetidos ao Ministério
Público do Estado de São Paulo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.34.035.000015/2017-93

Voto: 1219/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICIPIO DE
TUCURUI-PA

Processo:

Deliberação:

009.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

008.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1037/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
CARAGUATATUBA-SP

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
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MUNICIPIO DE
BARRETOS-SP
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

010.

Processo:

1.35.000.001212/2017-90

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DA
POLÍCIA MILITAR DURANTE AS MADRUGADAS. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE.
REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SERGIPE PARA APURAR AS EVENTUAIS IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Notícia de fato autuada para apurar
ausência de atuação da Polícia Militar durante as madrugadas no Município de Estância/SE, quanto
às ocorrências de som automotivo em alto volume e de brigas nas imediações do estabelecimento
comercial JOOP. 2. Ausência de interesse federal no feito, o que afasta a atribuição do Ministério
Público Federal para atuar no caso. 3. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual, com devolução dos autos à origem, a fim de que sejam remetidos ao Ministério
Público do Estado de Sergipe. 4. Voto pela homologação do Declínio de Atribuição com devolução
dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

011.

Voto: 1221/2017

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.00.000.004992/2017-45

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. SUPOSTA AGRESSÃO PRATICADA POR AGENTES DA POLÍCIA
FEDERAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DOIS DE JULHO. FATOS GRAVES.
PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. NECESSIDADE. COLHEITA DE PROVAS.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Procedimento administrativo instaurado em razão de
representação contra agente de polícia federal lotado no Aeroporto Dois de Julho, narrando
supostas agressões físicas. 2. Promoção de arquivamento em razão dos fatos terem sido objeto
de apuração em termo circunstanciado, resultando na realização de transação penal entre o
Ministério Público Federal e o representante. 3. Necessidade de juntada de cópia integral do
feito criminal nº 17387-95.2016.4.01.3300, bem como de eventuais laudos médicos relativos ao
caso, tendo em vista as informações prestadas pelo noticiante. 4. Voto pela conversão do feito
em diligência, com o retorno dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em
diligência, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

012.

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO. CONTRABANDO. CIGARRO. ORIGEM
ESTRANGEIRA. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAL MILITAR. TIPIFICAÇÃO.
FIXAÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. É de atribuição do Ministério Público Federal a apuração de
suposto abuso de autoridade praticado por policial militar em face de preso em flagrante pela
prática de crime federal, posto que a irregularidade praticada pelos agentes públicos resulta em
prejuízo direto aos interesses da União. Enunciado nº 03/7ªCCR. 2. Voto pela não homologação
do declínio de atribuição, devendo ser designado outro membro do MPF para dar
prosseguimento às apurações.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1228/2017

Voto: 1208/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - BAHIA

Processo:

1.00.000.006657/2017-81

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA.
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Deliberação:

013.

POLÍCIA FEDERAL. SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO. 1. É devido o arquivamento de
Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar inspeção realizada no Setor Técnico
Científico da Polícia Federal uma vez que não foi constatada irregularidade que justificasse a
expedição de recomendação. 2. Voto pelo arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV).
INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO PARA APURAR A SUPOSTA PRÁTICA DE
ATO DE IMPROBIDADE POR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. DESNECESSIDADE
DE PROSSEGUIR COM O FEITO. IDENTIDADE FÁTICA DE PEÇAS DE INFORMAÇÃO
COM A NOTÍCIA DE FATO Nº 1.13.000.000150/2017-66, HOMOLOGADA PELO
COLEGIADO DA 7ª CCR, POR OCASIÃO DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA. PRINCÍPIO NE
BIS IN IDEM. ARQUIVAMENTO.HOMOLOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1211/2017

Voto: 1210/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA AMAZONAS

Processo:

1.14.000.000868/2016-34

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INSPEÇÕES. DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
ESPECIALIZADA. ANÁLISE DE TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES.
ESGOTAMENTO DE OBJETO. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO. HOMOLOGAÇÃO. 1.
Inspeções ordinárias realizadas em 28/04/2016 e 25/11/2016 na Delegacia de Polícia Federal de
Repressão a Crimes de Corrupção na Bahia. 2. Análise do quadro de servidores, das instalações
físicas, da organização do trabalho, do depósito de armas e de veículos apreendidos, dentre
outros aspectos relevantes ao desenvolvimento da atividade policial. 3. Ausência de
irregularidades. 4. Homologação do arquivamento. 5. Devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.16.000.000532/2016-05

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. CRIME. INQUÉRITO. POLÍCIA LEGISLATIVA. 1. Refoge à
competência da Polícia Legislativa instaurar procedimento investigatório para apurar fato
supostamente delituoso praticado fora das dependências da Casa Legislativa a que pertence. 2.
Voto pela homologação do arquivamento, no que tange à questão afeta ao controle externo da
atividade policial, com remessa dos autos à 2ª CCR para que proceda à análise da matéria de
fundo que levou ao arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Processo:

1.20.000.000860/2017-51

Relator(a):

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA

Voto: 1618/2016

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - BAHIA

Processo:

Deliberação:

016.
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1.13.000.000445/2017-32

Deliberação:

015.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

014.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1217/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO
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Ementa:

Deliberação:

017.

209

EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA
RESOLUÇÃO Nº 166/2016). INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE DE CRIME DE MOEDA FALSA. NÃO INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, QUE
ENDOSSOU, JUSTIFICADAMENTE A POSIÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO NA MATÉRIA DE
ATRIBUIÇÃO DA 7ª CCR, QUANTO À REGULARIDADE DA CONDUTA POLICIAL,
MERECENDO SUBMETER O FEITO A DUPLO CONTROLE, TAMBÉM DA 2ª CCR DO
MPF, QUANTO AO ARQUIVAMENTO EM SI DA MATÉRIA CRIMINAL, DE SUA
ATRIBUIÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).
1.20.000.001015/2017-01

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. CRIME DE PERIGO DE VIDA OU SAÚDE DE
OUTREM. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO
INSTAURAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REGULARIDADE.
COMUNICAÇÃO. 1. É devida a homologação do arquivamento de Notícia de Fato instaurada
para apurar eventual irregularidade na conduta de Delegado de Polícia Federal, ante a não
instauração de inquérito policial, visto que o arquivamento foi comunicado ao Ministério
Público Federal e não se identificam elementos mínimos indicativos de prática criminosa ou de
configuração de ato de improbidade administrativa no âmbito de atribuição da 7ª CCR. 2. Voto
pela homologação do arquivamento, no que tange à questão afeta ao controle externo da
atividade policial, com remessa dos autos à 2ª CCR para que proceda à análise da matéria de
fundo que levou ao arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Voto: 1218/2017

1.29.011.000175/2017-71

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
E DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL. CANIL. CÃES FAREJADORES. AUSÊNCIA.
AUXÍLIO PRESTADO PELA GUARDA MUNICIPAL E POLICIA MILITAR NAS
DEMANDAS. 1. É devida a homologação do arquivamento de Notícia de Fato instaurada para
apurar a existência de canil com cães farejadores na 13ª Delegacia da Polícia Rodoviária
Federal e na Delegacia de Polícia Federal no município de Uruguaiana, quando constatado que,
apesar da inexistência de canil, a Guarda Municipal e a Polícia Militar prestam auxílio às
Forças Policiais Federais nas respectivas demandas. 2. Voto pela homologação do
arquivamento e remessa dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.30.001.000561/2017-61

Relator(a):

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA

Voto: 1214/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Processo:

Deliberação:

019.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

018.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1205/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
URUGUAIANA-RS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO
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Ementa:

Deliberação:

020.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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SISTEMA PRISIONAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CADEIA PÚBLICA ESTADUAL.
VISITAÇÃO. IRREGULARIDADE. CADASTRO PRISIONAL. VAZAMENTO DE
IMAGENS. PRESO FEDERAL. 1. Não é devida a homologação do arquivamento de
procedimento preparatório instaurado para apurar o vazamento de imagens de preso federal
para a imprensa quando houver diligência a ser realizada e esta se mostrar apta a possibilitar a
continuidade das investigações sobre a identificação do responsável pela liberação das
informações do custodiado. 2. Não é devida a homologação do declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual quando verificada irregularidade na visitação a preso federal
custodiado preventivamente em cadeia estadual uma vez que a matéria reflete diretamente em
questões atinentes à esfera federal. 3. Voto pela não homologação do arquivamento e pela não
homologação do declínio de atribuição, devendo os autos serem devolvidos à origem para
designação de novo membro para atuar no feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento e pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a)
relator(a).

Processo:

1.13.000.000672/2016-87

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. DELEGACIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA
POLÍCIA FEDERAL. QUESTÕES PENDENTES. ANÁLISE DE TODOS OS ASPECTOS
RELEVANTES AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS INSPECIONADAS.
IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE A VISITA TÉCNICA.
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM PROCESSOS ESPECÍFICOS.
ACOMPANHAMENTO. PRAZO DE 1 ANO. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO.
HOMOLOGAÇÃO. 1. No tocante à Inspeção realizada nas Delegacias da Superintendência da
Polícia Rodoviárias Federal no Amazonas não foram encontradas irregularidades. 2. Abertura
de procedimentos distintos para acompanhar as providências a serem realizadas nas Delegacias
da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas em razão de irregularidades
constatadas nos depósitos de: 1) armas; 2) veículos; 3) bens. 4. O membro do MPF oficiante
promoveu o arquivamento do presente feito, em razão do esgotamento do seu objeto. 5. Voto
pela homologação do arquivamento. 6. Devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

021.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1212/2017

Processo:

1.15.000.000590/2017-49

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO.
ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA CRIME. ARROMBAMENTO DE TERMINAIS
ELETRÔNICOS DE AUTOATENDIMENTO DA CEF. INQUÉRITO POSTERIORMENTE
INSTAURADO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS NO ÂMBITO DO CONTROLE
EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia
de fato instaurada para apurar a regularidade de não instauração de inquérito pela Polícia
Federal, em face de suposto arrombamento de terminais de autoatendimento eletrônico em
agência da Caixa Econômica Federal localizada em Fortaleza/CE. 2. Instauração do IPL nº
08270.017724/2016-90, E-POL 2017.0001165 SR/PF/CE para averiguar a notícia crime. 3.
Promoção de arquivamento, diante da ausência de justa causa a justificar a manutenção do feito
no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial da PR/CE. 4. Homologação. 5. Devolução
dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1227/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA AMAZONAS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ
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022.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. INSPEÇÃO REALIZADA EM
ESTABELECIMENTOS PENAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE
PRESO FEDERAL E/OU ALOCAÇÃO DE VERBAS DO FUNPEN. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. 1. Feito instaurado a partir do encaminhamento de relatório elaborado
pelo Conselho Nacional e pela Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais do Departamento
Penitenciário Nacional em virtude de visita aos estabelecimentos prisionais do Estado do
Espírito Santo, noticiando possíveis irregularidades no local. 2. Ausência de presos federais nas
unidades prisionais estaduais e de verbas do FUNPEN. 3. Inexistência de recomendações
dirigidas ao Ministério Público Federal. 4. Homologação do arquivamento. Devolução dos
autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1213/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - ESPIRITO
SANTO/SERRA

Processo:

1.21.000.000842/2017-32

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS. INTERNO. REQUERIMENTO.
SOLICITAÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES PARA APRIMORAMENTO PESSOAL E
REMIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PROJETO DE REMIÇÃO
PELA LEITURA EM CONSONÂNCIA COM A RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013 DO CNJ.
PROJETO CINEMATECA. AMBOS OFERTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL.
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 1. É devida a homologação do arquivamento de
Notícia de Fato instaurada a partir de solicitação de interno da Penitenciária Federal em Campo
Grande/MS, visando à criação de novas atividades para aprimoramento pessoal e remição da
pena, quando verificado que a referida unidade prisional oferece, além do Projeto Remição pela
Leitura, o Projeto Cinemateca. 2. Projeto Remição pela Leitura em conformidade com a
Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça , que prevê a utilização de até 12
(doze) obras, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a capacidade gerencial da unidade
prisional. 3. Voto pela homologação do arquivamento e remessa dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.21.000.001320/2017-58

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. PRISÃO EM FLAGRANTE. TORTURA.
POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. MATERIALIDADE. FALTA DE INCÍDIOS.
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática de crime de
tortura, por Policiais Rodoviários Federais, em face de agente preso em flagrante pela prática de
diversos delitos. 2. Laudo pericial que, pelas características da queimadura constatada, atesta
não haver nexo temporal entre a lesão e a data da prisão, razão pela qual afastada a
materialidade delitiva. 3. Voto pela homologação do arquivamento e remessa dos autos à
origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.23.000.001510/2016-10

Voto: 1207/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO DO SUL

Processo:

Deliberação:

025.

Voto: 1209/2017
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1.17.000.001978/2016-10

Deliberação:

024.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

023.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1215/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO DO SUL

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PARA/CASTANHAL

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

Deliberação:

026.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.
TRANSCRIÇÃO DE MÍDIA CD. PROCESSO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES POR PARTE DOS AGENTES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
FEDERAL NO PARÁ. ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de Notícia de
Fato instaurada a partir de ofício oriundo do Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de AbaetetubaPA, informando a recusa na realização de perícia técnica em mídia CD para fins de prova em
processo trabalhista, pela Polícia Federal. 2. Inexistência de repercussão penal apta a amparar a
atuação da Polícia Judiciária da União. 3. Mídia, conforme salientado pelos Peritos federais,
com áudio de boa qualidade. 4. Ausência de irregularidades por parte dos agentes do DPF no
Pará, porquanto a impossibilidade de realização de perícia restou fundamentada na Resolução
nº 105/CNJ, a qual dispõe em seu Art. 2º que Os depoimentos documentados por meio
audiovisual não precisam de transcrição. Parágrafo único. O magistrado, quando for de sua
preferência pessoal, poderá determinar que os servidores que estão afetos a seu gabinete ou
secretaria procedam à degravação, observando, nesse caso, as recomendações médicas quanto à
prestação desse serviço. 5. Voto pela homologação do arquivamento e remessa dos autos à
origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.31.003.000023/2017-19

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. VIGILÂNCIA PRIVADA. FUNCIONAMENTO.
ILEGAL. POLÍCIA FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Procedimento
preparatório instaurado para apurar possível omissão da Polícia Federal no exercício da função
fiscalizatória da atividade de segurança privada. 2. Os elementos probatórios dos autos não
revelam irregularidade na atuação fiscalizatória da Polícia Federal. 3. Voto pela homologação
do arquivamento, com a devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

027.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1220/2017

Processo:

1.33.005.000330/2015-43

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA
EMENTA CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
INQUÉRITO CIVIL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA QUE CONSTATOU IRREGULARIDADES
NO TOCANTE À GUARDA DE ARMAMENTO EM LOCAL DESPROVIDO DE
SEGURANÇA, BEM COMO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DA SEDE DA 3ª
DELEGACIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM JOINVILLE/SC. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. DELEGACIA. 1. Inquérito Civil instaurado para acompanhar as
providências relacionadas às deficiências estruturais e de segurança constatadas em virtude de
realização de visita técnica na 3ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. 2.
Atuação proativa da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina em
implementar medidas voltadas à melhoria das instalações estruturais da referida delegacia, bem
como da segurança quando da instalação de cofre para a guarda de armamento. 3. Voto pelo
arquivamento do feito. 4. Devolução dos autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1216/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
VILHENA-RO

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
JOINVILLE-SC

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
028.

Processo:

1.00.000.010223/2017-86 - Eletrônico

Voto: 1167/2017

Origem:
PROCURADORIA DA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
PETROPOLIS/TRES RI
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

029.

Processo:

1.16.000.002210/2017-73

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
COMPLEXO PENITENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. INTERESSE
FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INQUÉRITO CIVIL.
ACOMPANHAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS. FEITO COM TRÂMITE
REGULAR. 1. Não é devida a homologação de declínio de atribuição promovido nos autos de
Notícia de Fato autuada para apurar supostas violações a direitos humanos de presos
custodiados em Complexo Penitenciário, pois as questões suscitadas representam interesse
federal. 2. É cabível o apensamento do presente feito a inquérito civil instaurado no âmbito da
Procuradoria da República local, pois o objeto daquele abrange as violações indicadas na
representação inaugural deste procedimento. 3. Voto, pois, pela não homologação do declínio
de atribuição.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

030.

Voto: 1181/2017

Voto: 1252/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

1.18.000.001396/2017-79

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. POLICIAIS MILITARES. HOMICÍDIO CONTRA MENOR.
ABORDAGENS VIOLENTAS. INTERESSE FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 1. É devida a
homologação de declínio de atribuição promovido nos autos de notícia de fato autuada a partir
de relato sobre abusos praticados pela polícia militar contra a população local, além de um
homicídio contra estudante menor de idade, uma vez que os fatos não se enquadram dentre as
hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal, não se inserindo, portanto, na esfera de
atribuição do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual, com devolução dos autos à origem, a fim de que sejam
remetidos ao Ministério Público do Estado de Goiás.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

031.

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. ESTATUTO GERAL
DAS GUARDAS MUNICIPAIS. DESCUMPRIMENTO. 1. É devida a homologação de
declínio de atribuição promovido nos autos de procedimento administrativo instaurado para
apurar possível descumprimento, por autoridades municipais, de disposições do Estatuto Geral
das Guardas Municipais, uma vez que a questão não se enquadra dentre as hipóteses previstas
no art. 109 da Constituição Federal. 2. Voto pela homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual, com devolução dos autos à origem, a fim de que sejam remetidos
ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1183/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Processo:

1.18.005.000057/2017-25

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
ITUMBIARA-GO

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. CONTINGENTE POLICIAL. INADEQUAÇÃO.

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

032.

ELEVADO NÚMERO DE DETENTOS. APENAS UM POLICIAL MILITAR
RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DA UNIDADE. NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTOS. ENUNCIADO N.º 4 DA 7ª CCR. INCIDÊNCIA. 1. Não é devida a
homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, de procedimento
instaurado para apurar inadequação de contingente policial responsável por segurança de
unidade prisional estadual, pois não constam informações acerca da eventual custódia de preso
federal ou indígena na unidade; ou informação referente à eventual alocação de verbas do
FUNPEN Fundo Penitenciário. 2. Não homologação do declínio.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em
diligência, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
CADEIA PÚBLICA. POLÍCIA CIVIL. CAPACIDADE MÁXIMA DE LOTAÇÃO.
EXCESSO. ENUNCIADO N.º 4 DA 7ª CCR. INOBSERVÂNCIA. 1. Não é devida a
homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, pois não constam
informações acerca da eventual custódia de preso federal ou indígena na unidade ou informação
referente à eventual alocação de verbas do FUNPEN Fundo Penitenciário. 2. Voto pela
conversão da deliberação em diligência.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em
diligência, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1175/2017

Voto: 1154/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
APUCARANA-PR

Processo:

1.00.000.009070/2017-24 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de
Processo Administrativo instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em
Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, uma vez que não foram identificadas deficiências a
demandar a imediata atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do
arquivamento e envio dos autos à Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.00.000.009792/2017-89 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de
Processo Administrativo instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em
Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, uma vez que não foram identificadas deficiências a
demandar a imediata atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do
arquivamento e envio dos autos à Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.00.000.010035/2017-58 - Eletrônico

Voto: 1155/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
S.MARIA/SANTIAGO

Processo:

Deliberação:

035.
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1.25.016.000075/2017-43

Deliberação:

034.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

033.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1156/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
URUGUAIANA-RS

Origem:
PROCURADORIA DA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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REPUBLICA - MINAS
GERAIS
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

036.

Processo:

1.00.000.010036/2017-01 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE
POLÍCIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de Processo Administrativo
instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em Delegacia de Polícia Federal,
uma vez que não foram identificadas deficiências a demandar a imediata atuação do Ministério
Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento e envio dos autos à Procuradoria
da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

037.

Voto: 1157/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO DO SUL

1.00.000.010613/2017-56 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de
Processo Administrativo instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em
Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, uma vez que não foram identificadas deficiências a
demandar a imediata atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do
arquivamento e envio dos autos à Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.00.000.011318/2017-17 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE
POLÍCIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de Processo Administrativo
instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em Delegacia de Polícia Federal,
uma vez que não foram identificadas deficiências a demandar a imediata atuação do Ministério
Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento e envio dos autos à Procuradoria
da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.00.000.011324/2017-74 - Eletrônico

Voto: 1159/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE TRES
LAGOAS-MS

Processo:

Deliberação:

039.

Voto: 1158/2017

Processo:

Deliberação:

038.

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de
arquivamento de Processo Administrativo instaurado para verificar a regularidade de inspeção
realizada em Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, uma vez que não foram
identificadas deficiências a demandar a imediata atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto
pela homologação do arquivamento e envio dos autos à Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1160/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
NITEROI-RJ

Origem:
PROCURADORIA DA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE S.DO
LIVRAMENTO-RS
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

040.

Processo:

1.00.000.011437/2017-70 - Eletrônico Voto: 1162/2017

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA
ESPECIALIZADA DA POLÍCIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de
Processo Administrativo instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em Delegacia
Especializada da Polícia Federal, uma vez que não foram identificadas deficiências a demandar a
imediata atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento e envio
dos autos à Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

041.

1.00.000.011451/2017-73 - Eletrônico Voto: 1163/2017

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA
ESPECIALIZADA DA POLÍCIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de
Processo Administrativo instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em Delegacia
Especializada da Polícia Federal, uma vez que não foram identificadas deficiências a demandar a
imediata atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento e envio
dos autos à Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.00.000.011471/2017-44 - Eletrônico Voto: 1137/2017

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de Processo
Administrativo instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em Delegacia de
Polícia Rodoviária Federal, uma vez que não foram identificadas deficiências a demandar a imediata
atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento e envio dos
autos à Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

043.

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

Deliberação:

042.

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de
Processo Administrativo instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em
Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, uma vez que não foram identificadas deficiências a
demandar a imediata atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do
arquivamento e envio dos autos à Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.00.000.011477/2017-11 - Eletrônico Voto: 1161/2017

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. UNIDADE PERICIAL DA
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Deliberação:

044.

POLÍCIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de Processo Administrativo
instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em Unidade Pericial da Polícia
Federal, uma vez que não foram identificadas deficiências a demandar a imediata atuação do
Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento e envio dos autos à
Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de
Processo Administrativo instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em
Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, uma vez que não foram identificadas deficiências a
demandar a imediata atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do
arquivamento e envio dos autos à Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1164/2017

Voto: 1165/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUACU-PR

Processo:

1.00.000.012977/2017-71 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA
ESPECIALIZADA DA POLÍCIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de
Processo Administrativo instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em
Delegacia Especializada da Polícia Federal, uma vez que não foram identificadas deficiências a
demandar a imediata atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do
arquivamento e envio dos autos à Procuradoria da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1166/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO
GRANDE DO SUL

Processo:

1.00.000.013020/2017-41 - Eletrônico

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE
POLÍCIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de Processo Administrativo
instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em Delegacia de Polícia Federal,
uma vez que não foram identificadas deficiências a demandar a imediata atuação do Ministério
Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento e envio dos autos à Procuradoria
da República de origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

047.
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1.00.000.011831/2017-16 - Eletrônico

Deliberação:

046.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

045.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1188/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
PARNAIBA-PI

Processo:

1.12.000.000805/2017-33

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. POLÍCIA FEDERAL. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA.
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. FALTA DE VINCULAÇÃO A INQUÉRITO POLICIAL.
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EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E
VINCULAÇÃO DA DROGA. ESGOTAMENTO DE OBJETO. 1. É devida a homologação de
arquivamento de notícia de fato autuada para verificar a ocorrência de irregularidade na
incineração de drogas, cuja origem não ficou esclarecida nos autos de sindicância investigativa
da Polícia Federal, na medida em que não foi possível, mediante exame pericial, identificar,
com a certeza necessária, a origem e a vinculação do entorpecente incinerado, evidenciando
esgotamento de objeto do presente feito. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.15.000.001937/2017-71

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. NÃO INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
CONCORDÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. É devida a homologação do
arquivamento de procedimento instaurado no âmbito do controle externo da atividade policial,
para verificar a regularidade da não instauração de inquérito policial pela Polícia Federal,
relativamente à notícia de fraude na concessão de aposentadoria por invalidez a ex-Presidente
da República, pois não foi identificada justa causa para a instauração de procedimento
investigatório, tendo sido a decisão devidamente comunicada ao Ministério Público Federal,
que a endossou. 2. Voto pela homologação do arquivamento, no que tange à questão afeta ao
controle externo da atividade policial, com remessa dos autos à 1ª CCR para que proceda à
análise da matéria de sua atribuição.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Voto: 1251/2017

Voto: 1253/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

Processo:

1.16.000.000241/2017-90

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. DEMORA. DILIGÊNCIAS
NECESSÁRIAS. COLHEITA DE INFORMAÇÕES. FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS
INDICATIVOS DE AUTORIA DELITIVA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. 1. É
cabível a homologação do arquivamento de procedimento instaurado para apurar suposta
demora na condução de investigações preliminares pela Polícia Federal, pois as diligências
prévias foram necessárias para levantar informações sobre a autoria do delito apurado, porém,
não revelaram linha investigativa mínima a justificar a instauração do apuratório, tendo sido a
decisão devidamente comunicada ao Ministério Público Federal, que a endossou. 2. Voto pela
homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

050.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

049.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1189/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

1.16.000.001978/2017-20

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. CONSUMO DE DROGAS E ÁLCOOL NO INTERIOR DE
UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL. PRÁTICA DE CRIMES. NARRATIVA
GENÉRICA. 1. É devida a homologação de arquivamento promovido nos autos de Notícia de
Fato autuada a partir de representação sigilosa, na qual o noticiante aponta para o frequente
consumo de álcool e drogas, bem como para a prática de crimes no interior de Universidade
Pública Federal, pois, da narrativa apresentada, não se vislumbra nenhuma conduta ilícita
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efetivamente imputada a um ou mais policiais no exercício de suas atividades operacionais. 2.
Voto pela homologação do arquivamento, com remessa de cópia dos autos ao Ministério
Público do Distrito Federal, para a adoção de medidas que entender cabíveis quanto à questão
do policiamento ostensivo no interior da Universidade.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, com remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.17.004.000045/2015-86

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
ABORDAGEM IRREGULAR. DECLARAÇÃO FALSA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS.
IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. 1. É cabível a homologação de arquivamento de
procedimento preparatório instaurado para apurar notícia de atuação irregular da Polícia
Rodoviária Federal por ocasião de abordagem realizada a condutor de veículo em rodovia
federal, pois a notícia não se fez acompanhar de elementos mínimos indicativos da alegada
irregularidade. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1231/2017

Voto: 1180/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE C.DE
ITAPEMIRIM-ES

Processo:

1.20.000.000854/2017-02

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. POLÍCIA FEDERAL. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA
E APREENSÃO E CONDUÇÃO COERCITIVA. AUTORIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
FEDERAL. ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONVENIENTES
RELATADOS. CUNHO INDIVIDUAL. 1. É devida a homologação de arquivamento
promovido nos autos de Notícia de Fato autuada para apurar a atuação da Polícia Federal
quando do cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão e de Condução Coercitiva em face
do noticiante, na medida em que não houve relato de qualquer irregularidade ou abuso de
autoridade por parte da Polícia Federal durante o cumprimento dos mandados, havendo apenas
irresignação quanto aos fatos que lhes deram origem, os quais não se inserem na esfera de
atribuição do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

053.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

052.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1182/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Processo:

1.20.000.000973/2017-57

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. NÃO INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
CONCORDÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE LINHA INVESTIGATIVA. 1. É devida a homologação do arquivamento de
procedimento instaurado no âmbito do controle externo da atividade policial, para verificar a
regularidade da não instauração de inquérito policial pela Polícia Federal, relativamente à
notícia de anúncios de moeda falsa publicados em grupos de rede social, pois não foi possível
identificar indícios mínimos de autoria e materialidade a justificar a inauguração do apuratório,
tendo sido a decisão devidamente comunicada ao Ministério Público Federal, que a endossou.
2. Voto pela homologação do arquivamento, no que tange à questão afeta ao controle externo da
atividade policial, com remessa dos autos à 2ª CCR para que proceda à análise da matéria de
sua atribuição.
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054.

Processo:

1.25.000.003433/2012-34

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍCIA FEDERAL.
CONTROLE DE BAGAGENS E DE PASSAGEIROS. AEROPORTOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS. TERCEIRIZAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. 1. É
cabível a homologação do arquivamento de procedimento administrativo instaurado para apurar
notícia de terceirização de atividades atinentes à fiscalização de bagagens e de passageiros em
aeroportos nacionais e internacionais do país, pois ficou esclarecido que as atividades de
migração afetas à Polícia Federal são realizadas por servidores públicos federais. 2. Voto pela
homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1173/2017

Voto: 1168/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PARANA

Processo:

1.27.000.000715/2017-10

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. REQUISIÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
POLÍCIA FEDERAL. DEMORA. CUMPRIMENTO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO.
REDUÇÃO DE LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE. 1. É cabível a homologação do
arquivamento de notícia de fato autuada para apurar demora por parte da Polícia Federal no
cumprimento de requisição ministerial para instauração de inquérito policial, na medida em que
foi expedida recomendação à autoridade responsável pela delonga, com cópia para seus
superiores hierárquicos, visando alertar para a necessidade de priorização do cumprimento de
requisições ministeriais, de modo a reduzir o tempo entre a formalização pelo Ministério
Público e a efetiva instauração do apuratório. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.28.100.000077/2017-71

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
SISTEMA PRISIONAL. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. PENITENCIÁRIA FEDERAL. FORNECIMENTO DE COMIDA. MÁ
QUALIDADE DE CARNE. DESCONFORTOS ESTOMACAIS EM DETENTOS.
INFORMAÇÕES PRESTADAS. CARDÁPIO MONITORADO. AJUSTES
DETERMINADOS POR NUTRICIONISTAS. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS.
1. É cabível a homologação do arquivamento de procedimento instaurado para apurar notícia
sobre suposta inadequação de alimentos fornecidos a detentos custodiados em Penitenciária
Federal, pois foi esclarecido que o cardápio é rigorosamente monitorado e sujeito a ajustes
propostos por nutricionistas, não se tendo verificado aumento de atendimentos no setor de
saúde da unidade em decorrência de desconfortos estomacais em presos. 2. Voto pela
homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.28.100.000107/2017-40

Voto: 1170/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PIAUI

Processo:

Deliberação:

057.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Deliberação:

056.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Deliberação:

Deliberação:

055.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1169/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MOSSORO-RN

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
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MUNICIPIO DE
MOSSORO-RN
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

058.

Processo:

1.29.002.000140/2016-60

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INQUÉRITO CIVIL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. RELATÓRIO
DE INSPEÇÃO. REDUZIDO NÚMERO DE SERVIDORES. LOTAÇÃO DE NOVOS
POLICIAIS. 1. É cabível a homologação do arquivamento de inquérito civil instaurado para
apurar as razões para o reduzido número de servidores lotados em Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal, pois, após a realização de diligências, verificou-se que foram lotados novos
servidores para suprir a carência de pessoal na descentralizada. 2. Voto pela homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

059.

Voto: 1171/2017

Voto: 1249/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE CAXIAS
DO SUL-RS

Processo:

1.31.000.000491/2017-13

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ARQUIVAMENTO. SISTEMA PENITENCIÁRIO
ESTADUAL. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A DETENTOS.
IRREGULARIDADES. NARRATIVA GENÉRICA. SITUAÇÕES CONCRETAS. NÃO
INDICAÇÃO. 1. É cabível a homologação de arquivamento de notícia de fato autuada a partir
de representação dando conta de irregularidades nos contratos de fornecimento de comida aos
detentos custodiados em presídios de sistema penitenciário estadual, pois, em que pese seja
possível vislumbrar eventual atribuição do Ministério Público Federal para atuar no feito, a
narrativa apresentada é genérica e ostenta alegações vagas e insuficientes para respaldar a
inauguração de apurações no âmbito ministerial. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo atendimento do
pedido subsidiário de homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

060.

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PENITENCIÁRIA FEDERAL. VISITAS. SUSPENSÃO. PARALISAÇÃO DE AGENTES
PENITENCIÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. VISITAS AGENDADAS. REALIZAÇÃO.
PERDA DE OBJETO. 1. É cabível a homologação do arquivamento de procedimento autuado
para apurar notícia referente à suposta suspensão de visitas a detentos custodiados em
Penitenciária Federal, em razão de paralisação de agentes penitenciários, pois há notícia de que
a manifestação sindical agendada não se efetivou e que as visitas transcorreram normalmente,
revelando a perda de objeto do presente feito. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1176/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA RONDONIA

Processo:

1.33.012.000110/2017-92

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE S.
MIGUEL DO OESTE

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE
POLÍCIA FEDERAL. 1. É devida a homologação de arquivamento de Processo Administrativo
instaurado para verificar a regularidade de inspeção realizada em Delegacia de Polícia Federal,
uma vez que foi instaurado procedimento próprio para apurar irregularidade verificada nas
instalações físicas da unidade visitada. 2. Voto pela homologação do arquivamento e envio dos
autos à Procuradoria da República de origem.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.34.006.000815/2016-71

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INQUÉRITO CIVIL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. POLÍCIA FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE REGRAS PARA
TRABALHADORES DE AEROPORTO INTERNACIONAL. UTILIZAÇÃO DE COLETES
NUMERADOS. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. INOCORRÊNCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.
SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA. 1. É devida a homologação de arquivamento de inquérito
civil instaurado para apurar possível violação à dignidade da pessoa humana, em razão de regra
imposta pela Polícia Federal aos trabalhadores de área restrita de aeroporto internacional,
consistente no uso obrigatório de coletes numerados, pois a medida tem como objetivo
viabilizar a identificação de todos os trabalhadores, de modo a melhorar a segurança
aeroportuária, devendo a providência de interesse público prevalecer sobre o direito do
indivíduo de ser identificado pelo nome. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1184/2017

Voto: 1230/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
GUARULHOS/MOGI

Processo:

1.34.015.000296/2017-12

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. AUMENTO DO NÚMERO DE
MORTES. DISPAROS REALIZADOS PELA POLÍCIA MILITAR. NARRATIVA
GENÉRICA. 1. É devida a homologação de arquivamento promovido nos autos de Notícia de
Fato, autuada a partir de representação que dá conta do aumento de mortes decorrentes de
disparos de arma de fogo por policiais militares, o que evidenciaria violação a direitos
humanos, uma vez que a narrativa apresentada é genérica e ostenta alegações vagas e
insuficientes para respaldar a inauguração de apurações por parte do Ministério Público Federal.
2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

063.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Deliberação:

Deliberação:

062.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.12.000.000014/2017-11

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. SERVIDORES FEDERAIS. EXTINTO TERRITÓRIO
FEDERAL. CESSÃO. POLÍCIA CIVIL LOCAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. FALHA NA CONDUÇÃO DO
APURATÓRIO. PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE.
CORREGEDORIA-GERAL DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. INTERESSE DA UNIÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. É cabível a homologação de declínio de atribuição ao Ministério Público
Estadual de procedimento instaurado para apurar possível falha na atuação de órgão
correicional da polícia civil estadual, relativamente à condução de apuração disciplinar contra
servidores públicos federais pertencentes ao quadro de extinto Território Federal, cedidos à
polícia civil, pois não se vislumbrou, das condutas analisadas, lesão a bens ou interesse da
União. 2. Voto pela homologação do declínio.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1232/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO S.J.DO
R.PRETO/CATAND

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - AMAPÁ
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064.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. ESCALA DE TRABALHO
DIFERENCIADA. CARGA HORÁRIA. DESIGUALDADE. 1. É devida a homologação de
declínio de atribuição promovido nos autos de procedimento administrativo instaurado para
apurar notícia sobre irregularidades no estabelecimento de escalas de trabalho e carga horária
diferenciada para guardas municipais, uma vez que a questão não se enquadra dentre as
hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Voto pela homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual, com devolução dos autos à origem, a fim de que
sejam remetidos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1178/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO

Processo:

1.30.006.000129/2017-20

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. ABORDAGEM DE TRÂNSITO.
POLÍCIA MILITAR. 1. É devida a homologação de declínio de atribuição promovido nos autos
de notícia de fato autuada para apurar suposto abuso de autoridade praticado por policiais
militares por ocasião de abordagem de trânsito realizada ao condutor noticiante, uma vez que os
fatos não se enquadram dentre as hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal, não se
inserindo, portanto, na esfera de atribuição do Ministério Público Federal. 2. Voto pela
homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, com devolução dos autos
à origem, a fim de que sejam remetidos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1177/2017

Origem: PROC.DA
REPUBLICA NO MUNICIPIO
DE
N.FRIBURGO/TERESÓPOLISRJ

Processo:

1.30.009.000247/2016-27

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS.
DESCUMPRIMENTO. 1. É devida a homologação de declínio de atribuição promovido nos
autos de procedimento administrativo instaurado para apurar possível descumprimento, por
autoridades municipais, de disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais, uma vez que
a questão não se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2.
Voto pela homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, com
devolução dos autos à origem, a fim de que sejam remetidos ao Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

067.

Voto: 1179/2017
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1.30.001.001706/2017-41

Deliberação:

066.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

065.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1248/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE S
PEDRO DA ALDEIA

Processo:

1.13.001.000040/2016-11

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE
TABATINGA-AM

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
SISTEMA PRISIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. POPULAÇÃO CARCERÁRIA INDÍGENA. MAPEAMENTO.
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ACOMPANHAMENTO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS. ESGOTAMENTO DE OBJETO. 1.
É cabível a homologação do arquivamento de procedimento instaurado para acompanhar o
mapeamento da população carcerária indígena em município do Amazonas, pois, em atenção à
requisição ministerial, o formulário eletrônico encaminhado à direção do presídio fora
devidamente preenchido. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.25.012.000008/2013-35

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INQUÉRITO CIVIL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. IRREGULARIDADES. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE. DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL. APROVAÇÃO
DAS CLÁUSULAS. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGALIDADE. NÃO
VERIFICAÇÃO. 1. É cabível a homologação de arquivamento de inquérito civil instaurado
para apurar supostas irregularidades em procedimento licitatório destinado à construção de nova
sede de Delegacia de Polícia Federal, pois as diligências empreendidas revelaram que as obras
foram devidamente fiscalizadas pelos setores de engenharia e obras da própria instituição
policial, tendo sido aprovadas todas as cláusulas, atualizações e aditivos do contrato pelos
órgãos fiscalizatórios competentes, não sobressaindo falhas a demandar a adoção de medidas
por parte do Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1229/2017

Voto: 1172/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
GUAÍRA-PR

Processo:

1.26.005.000307/2016-74

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. QUESTIONAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DE PROJETO DE
LEI. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. GUARDA MUNICIPAL. USO DE
ARMA DE FOGO. RESPOSTA A CONSULTA GENÉRICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. 1. É cabível a homologação de arquivamento de notícia de
fato autuada a partir manifestação dirigida ao Ministério Público Federal, com requerimento de
emissão de parecer sobre a constitucionalidade de projeto de lei municipal versando sobre o uso
de arma de fogo por Guarda Municipal, pois ao Ministério Público não compete responder a
consultas formuladas por cidadãos ou órgãos públicos. 2. Voto pela homologação do
arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

070.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

069.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1174/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
GARANHUNS/ARCO
VER

Processo:

1.29.004.000331/2016-10

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. AUMENTO DE ACIDENTES.
RODOVIA FEDERAL. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ADOÇÃO DE MEDIDAS DE
MITIGAÇÃO DOS RISCOS. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. 1. É cabível a
homologação de arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar notícia de
demora por parte da Polícia Rodoviária Federal no atendimento de acidentes de trânsito em
trecho de rodovia federal, pois se constatou a adoção de medidas de mitigação dos riscos para o
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Deliberação:

071.

melhor enfrentamento de casos envolvendo prática de crimes e acidentes de trânsito na rodovia
indicada. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. NÃO INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
CONCORDÂNCIA. CRIME. INOCORRÊNCIA. FATOS ESCLARECIDOS. 1. É devida a
homologação do arquivamento de procedimento instaurado no âmbito do controle externo da
atividade policial, para verificar a regularidade da não instauração de inquérito policial pela
Polícia Federal, relativamente à notícia atinente à suposta ineficiência dos serviços prestados
por empresa pública, na medida em que não se vislumbrou indícios de crime a justificar a
inauguração do apuratório, tendo sido a decisão devidamente comunicada ao Ministério Público
Federal, que a endossou. 2. Voto pela homologação do arquivamento, no que tange à questão
afeta ao controle externo da atividade policial, com remessa dos autos à 2ª CCR para que
proceda à análise da matéria de sua atribuição.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Voto: 1185/2017

Voto: 1187/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RORAIMA

Processo:

1.32.000.000426/2017-51

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNICAÇÃO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE. POLÍCIA FEDERAL. CONTRABANDO. OFERECIMENTO DE
DENÚNCIA. 1. É devida a homologação de arquivamento de procedimento administrativo
instaurado a partir de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia Federal, uma vez que há
notícia do oferecimento de denúncia em decorrência da prática do crime ensejador da prisão
comunicada. 2. Voto pela homologação do arquivamento, ressaltando-se a dispensabilidade de
remessa a esta 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, para homologação, de procedimento
administrativo instaurado para acompanhar comunicação de prisão em flagrante.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.32.000.000518/2017-31

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNICAÇÃO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE. POLÍCIA FEDERAL. CONTRABANDO. OFERECIMENTO DE
DENÚNCIA. 1. É devida a homologação de arquivamento de procedimento administrativo
instaurado a partir de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia Federal, uma vez que há
notícia do oferecimento de denúncia em decorrência da prática do crime ensejador da prisão
comunicada. 2. Voto pela homologação do arquivamento, ressaltando-se a dispensabilidade de
remessa a esta 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, para homologação, de procedimento
administrativo instaurado para acompanhar comunicação de prisão em flagrante.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.34.001.006551/2013-66

Voto: 1186/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RORAIMA

Processo:

Deliberação:

074.
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1.32.000.000351/2017-16

Deliberação:

073.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

072.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1257/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RORAIMA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SAO
PAULO
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Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

075.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017
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Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INQUÉRITO CIVIL. DELEGADA
DE POLÍCIA FEDERAL. PRÁTICA ILÍCITA. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA A
JULGAMENTO DESTA 7ª CCR. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO
ANTERIOR DO COLEGIADO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO
PROMOVIDO PELO PROCURADOR OFICIANTE.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.34.006.000671/2016-52

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INQUÉRITO CIVIL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. DEMORA. COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
POLÍCIA FEDERAL. ENCAMINHAMENTO. PLANTÃO JUDICIÁRIO.
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. SITUAÇÃO PONTUAL. 1. É cabível a homologação
do arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar demora na remessa de comunicação
de prisão em flagrante ao plantão Judiciário, pois ficou esclarecido que a delonga verificada foi
um fato isolado e que a Polícia Federal já procedeu às necessárias correções para que o
equívoco não se repita. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1250/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
GUARULHOS/MOGI

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
076.

Processo:

1.15.000.001719/2017-36

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
NOTÍCIA DE FATO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO INSTAURAÇÃO. DESÍDIA.
INOCORRÊNCIA. 1. É devido homologação do arquivamento de notícia de fato instaurada
para apurar eventual conduta desidiosa de Delegado de Polícia Federal, ante a não instauração
de inquérito policial, porquanto houve a comunicação da decisão da autoridade policial ao
Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento, quanto à questão
relativa a controle externo da atividade policial, com remessa dos autos à 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão para que proceda à análise da matéria de fundo que levou ao declínio
do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Deliberação:

077.

Voto: 1065/2017

Voto: 1143/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA CEARA/MARACANAÚ

Processo:

1.16.000.002351/2017-96

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO DE MENOR INFRATOR. POLÍCIA MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. É devido
homologação do declínio de atribuição de notícia de fato referente à suposta exposição de
menor infrator por policiais militares de vez que inexiste interesse, atribuição e/ou competência
federais, ex vi do artigo 109, inciso IV, da CF/88. 2. Homologação do declínio de atribuição e
devolução do feito à origem com remessa ao Ministério Público do Distrito Federal para ciência
e providências que entenda pertinentes.
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078.

Processo:

1.16.000.003080/2016-13

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. ATUAÇÃO IRREGULAR.
INVESTIGAÇÕES. POLÍCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS
OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL. 1. É devido homologação do declínio de atribuição referente à suposta atuação
irregular da Polícia Militar, que estaria realizando investigações de atribuição da Polícia Civil,
por inexistir interesse, atribuição e/ou competência federais, consoante artigo 109, inciso IV, da
CF/88. 2. Homologação do declínio de atribuição e devolução do feito à origem com remessa
ao Ministério Público do Distrito Federal para ciência e providências que entenda pertinentes.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1144/2017

Voto: 1068/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Processo:

1.18.000.001881/2017-42

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SUPOSTO ABUSO DE AUTORIDADE.
REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS. 1. É
devido homologação do declínio de atribuição de notícia de fato referente à representação que
narrou, de forma desconexa, suposto abuso de autoridade praticado por delegado de Polícia
Civil, pois ausente subsunção da conduta ao artigo 109, inciso IV, da CF/88, inexistindo
interesse, atribuição e competência federais. 2. Homologação do declínio de atribuição, com a
devolução dos autos à origem para remessa ao Ministério Público de Goiás para ciência e
providências que entenda pertinentes.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1146/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Processo:

1.16.000.002960/2016-64

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
INQUÉRITO CIVIL. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM
BRASÍLIA. CARCERAGEM. PERMANÊNCIA PROLONGADA. NÃO VERIFICAÇÃO. 1.
É cabível homologação de arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta
permanência prolongada em celas da Polícia Federal em Brasília pois a regra é que a
transferência do preso ocorra com máxima brevidade para estabelecimento prisional ressalvada
ocorrência de decisão judicial com expressa determinação a que o preso fique custodiado em
dependências da Superintendência. 2. Homologação do arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

081.

227

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

Deliberação:

080.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Deliberação:

Deliberação:

079.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.17.003.000230/2016-61

Voto: 1153/2017

Relator(a):

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE SAO
MATEUS-ES
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Ementa:

Deliberação:

082.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VEÍCULOS APREENDIDOS. ALIENAÇÃO
ANTECIPADA. MEDIDAS. ADOÇÃO. 1. É cabível homologação de arquivamento de
procedimento administrativo referente a acompanhamento de situação de veículos apreendidos
e armazenados na DPF em São Mateus por terem sido adotadas medidas para viabilizar sua
regularização. 2. Homologação do arquivamento e devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
SISTEMA PRISIONAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. FUNPEN. REPASSE DE VERBAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.. 1. É devido homologação de
arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar prestação de contas
relacionada ao repasse de verbas do FUNPEN para ampliação de cadeia pública, pois foram
aprovadas pela Caixa Econômica Federal, não se vislumbrando irregularidade. 2. Homologação
do arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1064/2017

Voto: 1062/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Processo:

1.18.000.002012/2017-35

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. POLÍCIA FEDERAL. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. CONDUÇÃO.
SUPOSTA MOROSIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. É devido homologação de
arquivamento de notícia de fato referente à suposta morosidade na condução de investigação
policial, pois a colheita de elementos probatórios restou prejudicada pela generalidade dos fatos
narrados, não sendo possível sequer saber se a Polícia Federal é responsável pelas apurações. 2.
Voto pela homologação do arquivamento, com a devolução do feito à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.18.002.000231/2017-60

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. VEÍCULOS APREENDIDOS. INQUÉRITO POLICIAL. ALIENAÇÃO
ANTECIPADA. 1. É cabível homologação de arquivamento de notícia de fato que acompanhou
adoção de providências relativas a veículos acautelados na Superintendência Regional da
Polícia Federal no Distrito Federal referentes a dois inquéritos policiais, pois houve
arquivamento de um dos feitos, cabendo ao juízo determinar venda em leilão e destinação do
valor angariado, nos termos do artigo 123 do CPP, não sendo encontrada informação acerca de
veículos vinculados ao outro IPL. 2. Homologação do arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.20.000.001081/2017-73

Voto: 1152/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Processo:

Deliberação:

085.

228

1.18.000.001342/2017-11

Deliberação:

084.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

083.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1067/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
LUZIANIA/FORMOSA-G

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO
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Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

086.

229

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO INSTAURAÇÃO. DESÍDIA.
INOCORRÊNCIA. 1. É devido homologação do arquivamento de notícia de fato instaurada
para apurar eventual conduta desidiosa de Delegado de Polícia Federal, ante a não instauração
de inquérito policial, porquanto houve a comunicação da decisão da autoridade policial ao
Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento quanto à questão
atinente a controle externo da atividade policial, com remessa dos autos à 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão para que proceda à análise da matéria de fundo que levou ao declínio
do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento naquilo que é de atribuição da 7ª CCR e a remessa à 2ª CCR para conhecimento e
análise acerca da matéria de sua atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.20.000.001162/2017-73

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO INSTAURAÇÃO. DESÍDIA.
INOCORRÊNCIA. 1. É devido homologação do arquivamento de notícia de fato instaurada
para apurar eventual conduta desidiosa de Delegado de Polícia Federal, ante a não instauração
de inquérito policial, porquanto houve a comunicação da decisão da autoridade policial ao
Ministério Público Federal. 2. Voto pela homologação do arquivamento quanto à questão
atinente a controle externo da atividade policial, com remessa dos autos à 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão para que proceda à análise da matéria de fundo que levou ao
arquivamento do feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Voto: 1066/2017

Voto: 1148/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Processo:

1.22.023.000603/2013-53

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC Nº 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). INQUÉRITO CIVIL. POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL. POLÍCIA MILITAR. ATUAÇÃO. CONFLITO SOLUCIONADO.
ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO. 1. É cabível homologação do arquivamento de
inquérito civil referente a conflito em atuação das Polícias Militar de Minas Gerais e a
Rodoviária Federal pois, após reuniões, o problema havido fora sanado sem novos incidentes
desse jaez. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

088.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

087.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1072/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
TEÓFILO OTONI-MG

Processo:

1.23.002.000310/2017-19

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
SANTAREM-PA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LAVRATURA. 1. É
devida a homologação de procedimento administrativo instaurado a partir de comunicação de
prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
pois foram observadas todas as garantias constitucionais e legais na lavratura do auto, bem
como instaurado IPL. 2. Voto pela homologação do arquivamento, ressaltando-se a
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Deliberação:

089.

dispensabilidade de remessa a esta 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, para homologação, de
procedimento administrativo instaurado para acompanhar comunicação de prisão em flagrante.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LAVRATURA. 1. É
devida a homologação de procedimento administrativo autuado a partir de comunicação de
prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pois foram
observadas todas as garantias constitucionais e legais na lavratura do auto, bem como
instaurado inquérito policial. 2. Voto pela homologação do arquivamento, ressaltando-se a
dispensabilidade de remessa a esta 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, para homologação, de
procedimento administrativo instaurado para acompanhar comunicação de prisão em flagrante.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1073/2017

Voto: 1069/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
SANTAREM-PA

Processo:

1.25.000.001258/2010-89

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO. SINDICÂNCIA.
POLÍCIA FEDERAL. 1. É devido homologação de arquivamento de procedimento
administrativo instaurado para acompanhar sindicância quanto a suposta morosidade na
condução de representação criminal, pois os atrasos nas investigações decorreram de excesso de
trabalho e deficiência no número de policiais no Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia
Federal em Foz do Iguaçu entre 2007 e 2009. 2. Ausência de indícios de que as delongas
havidas devam-se a desídia de delegados e agentes policiais. 3. Eventuais sanções decorrentes
de improbidade administrativa acham-se, ademais, atingidas por prescrição. 4. Voto pela
homologação do arquivamento do feito com sua devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.25.012.000327/2014-21

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
INQUÉRITO CIVIL. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. LAVRATURA. SUPOSTA
RECUSA. POLÍCIA FEDERAL. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. 1. É devido
homologação de inquérito civil instaurado para apurar suposta recusa da Polícia Federal em
lavrar auto de prisão em flagrante, pois não restou esclarecido nos autos se a Polícia Rodoviária
Federal informou ou não que os custodiados, além dos crimes de receptação de veículo e
adulteração de sinal identificar de veículo automotor, apresentaram documento falso aos PRF's
responsáveis pela sua prisão, o que atrairia a atribuição federal. 2. Ausência de prejuízo a
persecução penal. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a devolução do feito à
origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.26.000.000960/2017-64

Voto: 859/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUACU-PR

Processo:

Deliberação:

092.
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1.23.002.000311/2017-55

Deliberação:

091.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

090.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1063/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
GUAÍRA-PR

Origem:
PROCURADORIA DA
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REPUBLICA PERNAMBUCO
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

093.

Processo:

1.26.000.001449/2017-80

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA FEDERAL.
DELEGACIA DE MIGRAÇÃO EM PERNAMBUCO. 1. É devida a homologação de
arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar inspeção realizada
em delegacia da Polícia Federal uma vez que a inspeção ocorreu sem intercorrências ou
percalços, não tendo sido constatada irregularidade que justificasse a expedição de
recomendação. 2. Voto pelo pela homologação do arquivamento do feito com a devolução dos
autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

094.

Voto: 1058/2017

Voto: 1061/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PERNAMBUCO

Processo:

1.27.000.000453/2017-93

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. REMESSA DE NOTÍCIA CRIME À ESFERA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA OU PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. RECOMENDAÇÃO. EXPEDIÇÃO. 1. É devido homologação do arquivamento
de notícia de fato instaurada para apurar o encaminhamento à Polícia Civil do Piauí de
ocorrência, pois expedida recomendação, após manifestação desta 7ª CCR em outro
procedimento, para que os delegados de Polícia Federal, no caso de dúvida razoável quanto à
atribuição para apurar ocorrências ou conduzir inquérito policial, antes de remeter os elementos
de informação a esfera estadual, encaminhem previamente ao Ministério Público Federal para
apreciação da controvérsia. 2. Voto pela homologação do arquivamento, com a devolução dos
autos à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

095.

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO. RECOMENDAÇÃO. EXPEDIÇÃO.
ATENDIMENTO. 1. É devido homologação do arquivamento de procedimento administrativo
instaurado a partir de recomendação expedida em inspeção para acompanhar providências
tomadas no âmbito da Delegacia de Migração da Superintendência Regional de Polícia Federal
em Pernambuco para implementação de regime especial de controle de veículos com placas
reservadas, vez que atendidas as recomendações ministeriais. 2. Homologação do arquivamento
com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.27.003.000197/2017-12

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. DELEGACIA DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE PARNAÍBA. 1. É devido homologação de
arquivamento do procedimento administrativo instaurado para acompanhar inspeção realizada
em unidade policial por não verificada qualquer pendência por ocasião da visita técnica. 2. Voto
pela homologação do arquivamento do procedimento administrativo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1057/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PIAUI

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
PARNAIBA-PI
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096.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. BALANÇAS.
1. É devido homologação do arquivamento de notícia de fato instaurada para apurar utilização
de balanças pertencentes a empresas privadas pela Polícia Rodoviária Federal em Mossoró/RN
pois a unidade policial local não dispõe de balança própria à fiscalização de cargas, bem como
por restrições orçamentárias não havendo previsão para aquisição de tais equipamentos. 2. As
fiscalizações são feitas com balanças particulares, de modo gratuito e autorização de seu
proprietário, conforme prevê e regulamenta o Manual de Procedimentos Operacionais 006 da
PRF, tendo havido expresso reconhecimento judicial a respeito (ACP nº 2006.38.003.0028178), pela 3ª Vara Federal de Uberlândia/MG. 3. Voto pela homologação do arquivamento do
feito.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1151/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MOSSORO-RN

Processo:

1.28.100.000075/2017-82

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. PENITENCIÁRIA FEDERAL DE
MOSSORÓ. PRESO. TRANSFERÊNCIA. 1. É cabível homologação de arquivamento de
procedimento preparatório referente a suposto descumprimento de decisão judicial
determinando retorno de preso a sistema estadual, pois a transferência foi realizada em prazo
razoável. 2. Homologação do arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1147/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MOSSORO-RN

Processo:

1.34.007.000232/2017-11

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. NOTA DE CIÊNCIA DE GARANTIAS FUNDAMENTAIS. PRESO
ESTRANGEIRO. 1. É cabível homologação de arquivamento de notícia de fato referente à
suposta ausência de advertência de garantia de direitos fundamentais a preso estrangeiro, pois
firmada Nota de Ciência de Garantias Fundamentais pela custodiada que compreende a língua
portuguesa, tendo sido o documento lido, ainda, na língua materna da estrangeira o espanhol. 2.
O colega oficiante expediu, ainda, recomendação a Polícia Federal para que sejam elaboradas
versões em espanhol e inglês do documento intitulado Nota de Ciência de Garantias
Constitucionais, haja vista serem os idiomas mais comuns dos detidos estrangeiros na região. 3.
Homologação do arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

099.

Voto: 1070/2017

232

1.28.100.000072/2017-49

Deliberação:

098.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

097.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.34.010.000188/2017-90

Voto: 861/2017

Relator(a):

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
MARILIA/TUPÃ/LINS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
RIBEIRAO PRETO-SP
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Ementa:

Deliberação:

100.

233

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. POLÍCIA FEDERAL. INTRODUÇÃO EM CIRCULAÇÃO DE
MOEDA FALSA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONFECÇÃO.
JUSTIFICATIVA. 1. É devido homologação do arquivamento de notícia de fato que apurou
ausência de formalização de prisão em flagrante por tentativa de crime de introdução em
circulação de uma cédula supostamente falsa no comércio por justificada a falta de convicção
da autoridade policial ante insuficiência de elementos técnicos (necessidade de perícia) e
testemunhal (ausência de depoimentos de comerciantes a que tentara o conduzido passar a
cédula supostamente falsa). 2. Voto pela homologação do arquivamento com devolução à
origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.35.000.000592/2017-45

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA DE FATO. POLÍCIA FEDERAL. COLETES BALÍSTICOS. VALIDADE. EXAURIDA.
1. É devido homologação do arquivamento de notícia de fato referente a uso de coletes à prova de
balas vencidos por policiais federais em atuação no Estado do Sergipe, pois já foram adquiridos
novos equipamentos e obteve a Polícia Federal local por empréstimo junto à Secretaria de Estado da
Segurança Pública coletes balísticos para atender às necessidades básicas até entrega da compra
efetuada. 2. Voto pela homologação do arquivamento.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1071/2017

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.33.000.000942/2017-48

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO. POLÍCIA CIVIL. ARMA DE FOGO. USO EM SERVIÇO. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. 1. É devido homologação do declínio de
atribuição referente a uso de armas por peritos da Polícia Civil de Santa Catarina por inexistir
interesse, atribuição e/ou competência federais, ex vi do artigo 109, inciso IV, da CF/88. 2.
Homologação do declínio de atribuição e devolução do feito à origem com remessa ao
Ministério Público de Santa Catarina para ciência e providências que entenda pertinentes.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

102.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

101.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1142/2017

Processo:

1.36.000.000404/2017-41

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
SISTEMA PRISIONAL. NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PRESO
ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA. PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS,
SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TOCANTINS. 1. É devido homologação do declínio de atribuição de notícia de fato referente a
pedido de preso estadual para que seja transferido para outro presídio, pois inexiste interesse,
atribuição e/ou competência federais, ex vi do artigo 109, inciso IV, da CF/88. 2. Homologação
do declínio de atribuição e devolução do feito à origem com remessa ao Ministério Público do
Tocantins para ciência e providências que entenda pertinentes.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1145/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SANTA
CATARINA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA TOCANTINS
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103.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DILIGÊNCIA BUSCA E
APREENSÃO. NOTURNA. AUTORIZAÇÃO. MORADOR. PRECEDENTES. STJ. 1. É
cabível homologação de arquivamento de procedimento investigatório criminal referente a
busca e apreensão em período noturno sem mandado judicial pois a entrada de policiais federais
fora expressamente autorizada pelo morador, que hospedava o procurado, não havendo que se
falar em ilegalidade já que a hipótese amolda-se à exceção da garantia constitucional de
inviolabilidade de domicílio do artigo 5º, inciso XI, da CF/88, existindo precedentes do STJ. 2.
Homologação do arquivamento e devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1138/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Processo:

1.18.000.000557/2017-15

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. ABUSO DE
AUTORIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É cabível homologação de arquivamento de
procedimento investigatório criminal que apurara suposto abuso de autoridade policial
praticado por delegado de Polícia Federal que teria olhado celular do representante durante sua
oitiva em inquérito policial, por assente existirem fundadas suspeitas de armazenamento/envio
de dados pornográficos infantis. 2. Homologação do arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1150/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Processo:

1.18.001.000178/2017-15

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. INQUÉRITO CIVIL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO. PENITENCIÁRIA DE ANÁPOLIS. IRREGULARIDADES. NÃO
CONFIRMADAS. 1. É cabível homologação de arquivamento de procedimento preparatório
referente a supostas irregularidades em Penitenciária de Anápolis pois, entrevistados alguns
presos por amostragem, não confirmaram os fatos narrados na representação. 2. Homologação
do arquivamento e devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

106.

Voto: 1140/2017
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1.12.000.001053/2016-47

Deliberação:

105.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

104.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1060/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
ANÁPOLIS/URUAÇUGO

Processo:

1.21.000.000170/2016-84

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
DOURADOS-MS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. POLÍCIA FEDERAL. SUPOSTA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. É devido homologação de arquivamento de
procedimento preparatório instaurado para apurar suposta improbidade de agente de Polícia
Federal que teria indicado policiais que estavam em missão fora da lotação ou em gozo de
licença para compor o percentual de 30% que deveriam manter as atividades nos dias de greve,
pois o representado seguiu a orientação do sindicato, não se vislumbrando dolo na sua conduta.
2. Voto pela homologação do arquivamento, com a devolução do feito à origem.
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107.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.21.002.000389/2016-63

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
LAVRATURA. SUPOSTA RECUSA. POLÍCIA FEDERAL. IRREGULARIDADE. NÃO
VERIFICAÇÃO. 1. É devido homologação de procedimento preparatório instaurado para
apurar suposta recusa de delegado da Polícia Federal em lavrar auto de prisão em flagrante
relativo a crimes de receptação e uso de documento falso apresentado a policial rodoviário
federal, pois não restou comprovado dos autos indícios de irregularidades por parte da
autoridade policial federal plantonista. 2. Dissonância nos depoimentos prestados quanto a terse informado ou não ao agente plantonista de Polícia Federal acerca da existência de indícios de
adulteração do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. 3. Ausência de prejuízo à
persecução penal, visto que a polícia civil local lavrou o auto de prisão em flagrante na ocasião,
tendo sido o inquérito encaminhado à delegacia de Polícia Federal mais próxima,
posteriormente, para o prosseguimento das investigações. 4. Voto pela homologação do
arquivamento, com a devolução do feito à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1059/2017

Voto: 1139/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE TRES
LAGOAS-MS

Processo:

1.25.000.001150/2011-77

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
INQUÉRITO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL. ASSÉDIO SEXUAL. PRESCRIÇÃO. 1. É cabível homologação de arquivamento
de inquérito civil que apurou suposta improbidade administrativa referente a pretenso assédio
sexual praticado por inspetor da Polícia Rodoviária Federal em face de terceirizadas, pois os
fatos datam de 2010, já estando fulminados por prescrição. 2. Houve apuração nas esferas penal
e disciplinar, restando ambos os procedimentos também arquivados. 3. Homologação do
arquivamento com devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

109.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Deliberação:

Deliberação:

108.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Processo:

1.34.001.003123/2016-24

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. GUARDA MUNICIPAL. PORTE DE ARMAS.
CONVÊNIO. CUMPRIMENTO. 1. É cabível homologação de arquivamento de procedimento
preparatório que apurou suposto descumprimento de termos de convênio firmado entre a Polícia
Federal e o Município de Vargem Grande relativo a porte de armas por guardas municipais,
pois a avença tem sido cumprida inclusive com oferta de estágio de qualificação profissional. 2.
Homologação do arquivamento. Devolução à origem.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1149/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - PARANA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SAO
PAULO

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
110.

Processo:

JF-RJ-0508298Voto: 1198/2017
27.2015.4.02.5101-INQ

Origem: JUSTIÇA FEDERAL
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

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

Deliberação:

111.

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO
III, DA RESOLUÇÃO Nº 166/2016). INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS
DELITOS DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO PRATICADOS POR AGENTE
DE POLÍCIA FEDERAL EM FACE DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL.
AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. HOMOLOGAÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO (LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA
RESOLUÇÃO Nº 166/2016). NOTÍCIA DE IRREGULARIDADES IMPUTADA A
AGENTES POLICIAIS CIVIS E MILITARES DA POLÍCIA DO ESTADO DO CEARÁ, NA
CIDADE DE CRATEÚS. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL NO FEITO, À LUZ DO
ARTIGO 109, IV, DA CF/88. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MPE/CE.
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1194/2017

Voto: 1190/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
CRATEÚS/TAUÁ-CE

Processo:

1.30.020.000290/2017-15

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÃO (LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA
RESOLUÇÃO Nº 166/2016). NOTÍCIA DE PRÁTICA DE CRIMES POR POLICIAL
MILITAR, AGENTE QUE SE SUJEITA AO CONTROLE EXTERNO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIOS DE LESÃO A BENS,
SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
AO MPE/RJ.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

1.16.000.002436/2017-74

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO (LC
Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA RESOLUÇÃO Nº
166/2016). NOTÍCIA DE IRREGULARIDADES NA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO
FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL NO FEITO, À LUZ DO ARTIGO 109,
IV, DA CF/88. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MPDFT.
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.10.001.000083/2017-81

Voto: 1196/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Processo:

Deliberação:

114.
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1.15.004.000121/2017-90

Deliberação:

113.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

112.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1193/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - DISTRITO
FEDERAL

Origem:
PROCURADORIA DA
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REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE
CRUZEIRO DO SUL-AC
Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

115.

Processo:

1.14.000.000332/2017-08

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO (LEI COMPLEMENTAR 75/1993, ARTIGO 62, IV; ARTIGO 2º,
INCISO III, DA RESOLUÇÃO Nº 166/2016) NOTÍCIA DE POSSÍVEL
DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POLICIAL. INCIDENTE ADMINISTRATIVO. IP
512/2015. INOCORRÊNCIA DA TIPICIDADE DOS FATOS, COMO NOTICIADOS. A
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO É DE RIGOR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

116.

Voto: 1195/2017

Voto: 1197/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - BAHIA

Processo:

1.18.000.001343/2017-58

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
SISTEMA PENITENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNPEN. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO (LEI COMPLEMENTAR 75/1993, ARTIGO 62, IV; ARTIGO 2º,
INCISO III, DA RESOLUÇÃO Nº 166/2016). AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE
NOVO GAMA/GO. APLICAÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS. APROVAÇÃO PELO
GESTOR CEF. HOMOLOGAÇÃO PELO SIAFI. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO
PROCEDIMENTO. A HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO É DE RIGOR.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

117.

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA
RESOLUÇÃO Nº 166/2016). VISITA TÉCNICA À DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL
DE CRUZEIRO DO SUL/AC. FORMULÁRIO DO CNMP. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.23.002.000370/2017-23

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC Nº 75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA RESOLUÇÃO Nº
166/2016). VERIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO VPI. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE DE CRIME. NÃO INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, QUE ENDOSSOU,
JUSTIFICADAMENTE, A POSIÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO NA MATÉRIA DE ATRIBUIÇÃO DA 7ª CCR,
QUANTO À REGULARIDADE DA CONDUTA POLICIAL, MERECENDO SE SUJEITAR
O FEITO A DUPLO CONTROLE, TAMBÉM DA 2ª CCR DO MPF, QUANTO AO
ARQUIVAMENTO EM SI DA MATÉRIA CRIMINAL, DE SUA ATRIBUIÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, quanto à regularidade da conduta policial, com o envio para a 2ª CCR para
análise quanto à matéria criminal, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1191/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
SANTAREM-PA
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Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

1.25.002.000402/2017-16

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/1993, ARTIGO 62, INCISO IV; ARTIGO 2º, INCISO III, DA RESOLUÇÃO Nº 166/2016).
NOTÍCIA DE CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE PRESO NO PRESÍDIO FEDERAL DE
CATANDUVAS PFCAT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES
NOTICIADAS. ESCLARECIMENTOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA DIREÇÃO
DA UNIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

Voto: 1192/2017
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Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
119.

120.

Processo:

1.23.000.002569/2016-25

Voto: 1238/2017

Relator(a):
Ementa:

Deliberação:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. SISTEMA PRISIONAL. ESTADO DO PARÁ. RELATÓRIO E
RECOMENDAÇÕES DO MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À
TORTURA. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 1.
Trata-se de notícia de fato instaurada, na Procuradoria da República no Pará, por conta de
recebimento de cópia de procedimento extrajudicial instaurado no âmbito da PRDC/PR/PA, a
partir do recebimento do relatório de visitas às unidades prisionais do Estado do Pará, realizado
pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), cuja íntegra se
acostou e que veicula uma descrição da situação de quatro unidades do sistema penitenciário
paraense, com um conjunto de constatações e recomendações. 2. Com tal baliza, observamos
que a declinação de atribuição apresenta-se prematura, já que realizada sem ter sido apurado a
existência de situação, indicada no citado enunciado, definidora da atribuição federal. Ademais,
a apuração foi instaurada a partir de relatório e recomendações do Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura, órgão integrante da estrutura da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, responsável pela prevenção e combate à tortura e a
outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, nos termos do Artigo 3 do
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 (lei 12.847/2013). O acompanhamento de tais recomendações, expedidas por
órgão federal, é suficiente por si só para definir a atribuição federal, salvo se elas já tiverem
sido acolhidas. 3. Por oportuno, registre que esse relatório do MNPCT motivou a instauração,
pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da PRPA, de inquérito civil para apurar a
existência de graves violações a direitos humanos em unidades prisionais do Estado do Pará,
mediante a imposição de tortura ou tratamento degradante, desumano ou cruel aos indivíduos
nelas custodiados (f. 94), a reforçar a necessidade de atuação, de forma articulada e harmônica,
de ofício da área temática do sistema prisional. 4. Voto pela não homologação da decisão de
declinação de atribuição, com o retorno dos autos à origem, para que sejam redistribuídos a
ofício da área temática do sistema prisional.
Pedido de vista realizado por Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA.

Processo:

1.34.001.000501/2017-07

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. SISTEMA PRISIONAL. PRESÍDIO MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 1. Sobre
o tema da atribuição federal em presídios estaduais, assim dispõe o enunciado nº 04 7a. CCR:
"O Ministério Público Federal tem atribuição para atuar na tutela coletiva de direitos em

Voto: 1245/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PARA/CASTANHAL

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SAO
PAULO
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questões relativas aos presídios estaduais, quando houver o envolvimento de presos à
disposição da Justiça Federal, presos indígenas ou quando envolver aplicação de recursos
financeiros de origem federal (FUNPEN)". 2. Com tal baliza, observamos que a declinação de
atribuição apresenta-se prematura, já que realizada sem ter sido apurado a existência de
situação, indicada no citado enunciado, definidora da atribuição federal. Ademais, há notícia de
expedição, em outubro de 2015, de recomendações a órgãos do Estado de São Paulo pelo
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão integrante da estrutura da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, responsável pela prevenção e
combate à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, nos
termos do Artigo 3 do 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 (lei 12.847/2013). O acompanhamento de tais recomendações,
expedidas por órgão federal, é suficiente por si só para definir a atribuição federal, salvo se elas
já tiverem sido acolhidas. 3. Voto pela conversão do julgamento em diligência, com o retorno
dos autos à origem a fim de que o órgão oficiante obtenha informações do presídio estadual (a)
sobre situações indicadas no enunciado nº 04 7ª CCR e (b) sobre o acolhimento das
recomendações expedidas pelo MNPCT, órgão da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, o que, a depender do que for apurado, poderá justificar a revisão da
decisão declinatória pelo próprio órgão oficiante, resguardado sempre o princípio da
independência funcional.
Pedido de vista realizado por Dr(a) MARIO LUIZ BONSAGLIA.

Processo:

08190.222369/13-72

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. POLÍCIA
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO QUE,
ANTERIORMENTE, FOI OBJETO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PELA PRDF EM
FAVOR DO MPDFT, HOMOLOGADO PELA 5A. CCR. EQUÍVOCO NA TRAMITAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. RETORNO À PRDF PARA REMESSA AO ARQRUIVO. 1.
Trata-se de procedimento preparatório instaurado, na Procuradoria da República no Distrito
Federal, a partir de representação anônima datada de 2013, que se insurge contra a cessão de
Policiais Civis do Distrito Federal para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 2.
Compulsando os autos, observamos contudo que houve equívoco em cadeia no
processamento destes autos. Ainda em 10.12.2013, depois de receber os autos do MPDFT, a
PRDF, em fez de suscitar conflito negativo de atribuição, promove o declínio de atribuição
em favor do MPDFT (f. 11), encaminhando cópias dos autos à Procuradria Geral de Justiça
do Distrito Federal e Territórios (f. 12) e à 5a. Câmara de Coordenação e Revisão (f. 13), a
qual homologa tal decisão (f. 15), devolvendo os autos à PRDF, que, ao chegar, promove a
redistribuição dos autos para o órgão oficiante (f. 16), que promove o arquivamento deste
procedimento (f. 21) e remete-o à revisão da 5ª CCR, que remete à 1a. CCR (f. 26), que
encaminha a esta 7a. CCR (f. 28). 3. Como se vê, a decisão de arquivamento foi proferida por
equívoco, já que se trata de autos anteriormente declinados para o MPDFT, em decisão
homologada pela 5a. CCR, a justificar a devolução à PRDF, para que remessa ao arquivo
motro. 4. Voto pelo não conhecimento do arquivamento, já que proferido depois da decisão
de declinação de atribuição em favor do MPDFT, homologada pela 5a. CCR, com a
devolução à PRDF, para remessa ao arquivo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento
do arquivamento, com retorno dos autos à Procuradoria da República no Distrito Federal para
remessa ao arquivo, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

122.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1116/2017

Voto: 1254/2017

Origem: PROCURADORIA
DA REPUBLICA DISTRITO FEDERAL

Processo:

1.18.000.001412/2017-23

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
SIGILOSO
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).
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123.

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. MPF. 7ª CCR. SISTEMA PRISIONAL. PROCEDIMENTO DE
ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO REGULAR DOS RECURSOS DO FUNPEN NO
ESTADO DO PARÁ, FRUTO DE ENCAMINHAMENTO DESTA 7ª CÂMARA.
ARQUIVAMENTO FUNDADO APENAS EM UM ÚNICO CONVÊNIO, SEM NOTÍCIA DE
DESMEBRAMENTO DA APURAÇÃO. BAIXA EM DILIGÊNCIA. 1. Cuida-se de
procedimento de acompanhamento para fiscalização da regularidade da aplicação dos recursos
federais oriundos do Fundo Penitenciário Federal FUNPEN no Estado do Pará, instaurado a
partir de provocação deste órgão colegiado. 2. Conforme consignado na decisão de
arquivamento, o objeto destes autos seria fiscalizar o convênio específico destinado à
implantação de uma central de monitoração eletrônica de pessoas no Estado do Pará, o que
destoa do objeto original e dos objetivos que motivaram o encaminhamento à PRPA dos
subsídios angariados por esta 7a. CCR, não havendo nos autos notícia de desmembramento da
apuração, o que, eventualmente, pode ter ocorrido. 3. Voto pela conversão do julgamento em
diligência, para que o órgão oficiante apresente informações sobre o tratamento recebido pelo
encaminhamento deste órgão colegiado em relação ao acompanhamento do FUNPEN no Pará.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela conversão em
diligência, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1236/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PARA/CASTANHAL

Processo:

1.00.000.008500/2017-91

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. DELEGACIA DE
POLÍCIA FEDERAL. INSPEÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA.
CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO. 1. É devido o arquivamento do procedimento administrativo
instaurado para acompanhar inspeção realizada em unidade policial porquanto não verificada
qualquer pendência por ocasião da visita técnica. 2. Voto pelo arquivamento do procedimento
administrativo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a).
Voto: 1246/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE CAPÃO
DA CANOA-RS

Processo:

1.18.000.000914/2015-75

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. POLÍCIA
RODOVIÁRIO FEDERAL EM GOIÁS. ILÍCITOS PRATICADOS POR POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL, O QUAL FOI RECONHECIDO, POR JUNTA MÉDICA DA
POLÍCIA FEDERAL, COMO PORTADOR DE ALIENAÇÃO MENTAL, O QUE
JUSTIFICOU A SUA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTERDIÇÃO NO ÂMBITO
CIVIL. APURAÇÕES PREJUDICADAS. ENCERRAMENTO DA APURAÇÃO. VOTO
PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

126.

Voto: 990/2017

240

1.00.000.002857/2017-65

Deliberação:

125.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

124.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1244/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA GOIAS/APARECIDA DE
GOIÂNIA

Processo:

1.21.002.000059/2017-59

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE TRES
LAGOAS-MS

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. MPF. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. POLÍCIA
FEDERAL. FLAGRANTE DE USO DE DOCUMENTOS FALSOS PERANTE POLICIAIS
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127.
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RODOVIÁRIOS FEDERAIS. CONTACTADO, O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL EM
TRÊS LAGOAS-MS, DISTANTE 137KM DO LOCAL DA PRISÃO, ENTENDEU QUE
NÃO SE TRATAVA DE CRIME FEDERAL E ORIENTOU OS POLICIAIS RODOVIÁRIOS
FEDERAIS A LAVRAR O FLAGRANTE PERANTE A POLÍCIA CIVIL. APESAR DA
ANÁLISE AÇODADA, O ART. 308 DO CPP AUTORIZA A LAVRATURA DE
FLAGRANTES DE CRIMES FEDERAIS PELA POLÍCIA CIVIL, QUANDO O LOCAL
ESTIVER SITUADO A DISTÂNCIA SIGNIFICATIVA DA DELEGACIA DA POLÍCIA
FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOLO DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ENTRE A POLÍCIA FEDERAL E
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA HARMONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.
VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).
1.23.000.000484/2016-11

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ. NOTÍCIA DA 4ª
VARA FEDERAL PA DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO DE
INQUÉRITOS POLICIAIS. REQUISITADAS INFORMAÇÕES A POLÍCIA FEDERAL
APRESENTOU JUSTIFICATIVAS E RELATÓRIO ATUALIZADO. INQUÉRITOS JÁ
DEVOLVIDOS OU EM TRAMITAÇÃO DIRETA ENTRE A PF E O MPF. ACOLHIMENTO
DAS JUSTIFICATIVAS. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA APURAÇÃO. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1233/2017

Voto: 1240/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA PARA/CASTANHAL

Processo:

1.25.000.000455/2014-12

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. POLÍCIA
FEDERAL. GREVE. USO DE VESTIMENTAS OFICIAIS. INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. A JUSTIÇA FEDERAL, EM MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO POR POLICIAL FEDERAL, CONSIDEROU REGULAR O
USO DE VESTIMENTAS OFICIAIS EM GREVES, DECRETANDO A NULIDADE DAS
PORTARIAS DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, TENDO O
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO CONFIRMADO A SENTENÇA DO
JUÍZO DE 1º GRAU. DIANTE DE TAL FATO, O ÓRGÃO MINISTERIAL OFICIANTE
CONSIDEROU ESGOTADO O OBJETO DESTA APURAÇÃO. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

129.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Processo:

Deliberação:

128.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1241/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUACU-PR

Processo:

1.25.000.001698/2009-01

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUACU-PR

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. APREENSÃO, NO CURSO DA OPERAÇÃO TRÂNSITO
LIVRE QUE APUROU CRIMES PRATICADOS POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS
FEDERAIS, DE MUNIÇÃO ESTRANGEIRA, CONTRABANDEADA, NA CASA DE
POLICIAL RODOVIÁRIA FEDERAL. DECLINAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
RELATIVO A ESSE FATO PELA JUSTIÇA FEDERAL EM FAVOR DA JUSTIÇA
ESTADUAL, NA QUAL O POLICIAL FOI CONDENADO. AFASTAMENTO DA
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR NÃO TER SIDO O ATO PRATICADO NO
EXERCÍCIO FUNCIONAL. ARQUIVAMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de
procedimento preparatório instaurado, na Procuradoria da República do Município de Foz de
Iguaçu, para acompanhar o inquérito policial nº 629/2004 DPF/FIG/PR, constando como
investigado o policial rodoviário federal, na residência do qual foram apreendidas munições de
origem estrangeira, contrabandeadas, quando da realização de busca e apreensão por ocasião da
deflagração da Operação Trânsito Livre, que resultou na prisão de diversos policiais rodoviários
federais, suspeitos de prática de crimes de formação de quadrilha, corrupção e facilitação ao
contrabando. 2. Além de aspectos relacionados à priorização da atuação ministerial e as justas
preocupações com a sobrecarga de trabalho, o órgão oficiante entendeu que, pelo mesmo
motivo que houve a declinação de competência, falta competência da Justiça Federal (de que se
trata de crime que não foi praticado no exercício da função de policial rodoviário federal), e
considerou não restar configurada ato de improbidade administrativa por se tratar de fato ilícito
que não está ligado ao exercício de atividade pública federal. 3. Entretanto, a apreensão na
residência de policial rodoviário federal de munições de origem estrangeira, contrabandeadas,
implica o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/1993, que atenta
contra os princípios da administração pública, ao violar os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, sendo da competência da Justiça Federal,
uma vez que tal fato afeta a lealdade desse profissional de segurança pública para com a sua
corporação policial, que tem o mandato constitucional de garantir a segurança pública dos
cidadãos, não devendo se envolver em práticas criminosas que devem coibir, tudo a justificar a
não homologação da decisão de arquivamento. 4. Voto pela não homologação do arquivamento
deste procedimento administrativo, com o retorno dos autos à origem, para que seja
redistribuído a outro órgão ministerial, a fim de que seja proposta a ação de improbidade
administrativa pertinente.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.28.000.000489/2017-30

Voto: 1242/2017

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
Retirado de pauta pelo relator.

Processo:

1.29.000.007439/2012-31

Relator(a):
Ementa:
Deliberação:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
SIGILOSO
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.30.001.002481/2012-35

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. FORÇA
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. INQUÉRITO CIVIL PARA ACOMPANHAR, A
PARTIR DE 2012, A ATUAÇÃO DA FNSP NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
INICIALMENTE, EM PROGRAMA SOCIAL EM MORRO DO BAIRRO DO CATETE E,
POSTERIORMENTE, EM OUTROS EEVENTOS. PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETIVO ESPECÍFICO.
ENCERRAMENTO DA APURAÇÃO POR DESCABIMENTO DA MANUTENÇÃO POR
TEMPO INDETERMINADO DESTE PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAR A
ATUAÇÃO DA FNSP. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.

Voto: 1243/2017

Voto: 1234/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO
GRANDE DO
NORTE/CEARÁ-MIRIM

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE RIO
GRANDE-RS

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RIO DE
JANEIRO
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Processo:

1.33.002.000148/2016-01

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. DELEGACIA
DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ-SC. EXTRAVIO DE REQUISIÇÕES
MINISTERIAIS DE INQUÉRITO POLICIAL. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR, COM A
INSTAURAÇÃO DOS INQUÉRITOS POLICIAIS. APURAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E INQUÉRITO
POLICIAL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO SERVIDOR DO
PROTOCOLO, POR OFENSA AO DEVER DE ZELO. INQUÉRITO POLICIAL
ARQUIVADO, JÁ QUE NÃO IDENTIFICADO O AUTOR E NÃO CARACTERIZADO O
DOLO DO SERVIDOR DO PROTOCOLO. ESGOTAMENTO DO OBJETO. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Voto: 1235/2017

Voto: 1239/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
CHAPECO-SC

Processo:

1.35.000.000293/2016-20

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. FURTO QUALIFICADO DE EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS DE
VEÍCULO RECOLHIDO AO PÁTIO DA PRF. AUTORIA DESCONHECIDA, QUE MOTIVOU
O ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E DO INQUÉRITO POLICIAL.
DIVERSOS EPISÓDIOS. SUPERLOTAÇÃO DO PÁTIO. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO CIVIL
PARA LIDAR COM ESSA TEMÁTICA EM TERMOS GLOBAIS NO ESTADO DE SERGIPE.
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito civil instaurado, na Procuradoria da República em
Sergipe, para do Município de Foz de Iguaçu, a partir de cópia do inquérito policiai nº 0049/2015
(SR/DPF/SE), dando conta da ocorrência de furto de equipamentos e acessórios que estavam no
interior de veículo, apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe - PRF/SE e recolhido no
pátio da Unidade Operacional Inspetor Santana da PRF, localizada em Nossa Senhora do
Socorro/SE, o qual foi arquivado nos seguintes termos: 2. Conforme apontado pelo órgão ministerial
oficiante; (a) no âmbito disciplinar, a PRF concluiu pela não caracterização do ilícito funcional
atribuído aos investigados, tendo pugnado pelo arquivamento do expediente investigatório; (b) no
âmbito criminal, o IPL 0049/2015, instaurado para apurar o crime de furto qualificado (CP, art. 155)
de equipamentos/acessórios do citado veículo apreendido pela PRF, foi arquivado a pedido do órgão
ministerial competente, à vista da inviabilidade para o oferecimento da denúncia, devido à ausência
de mínimos indícios dos sujeitos ativos do crime; (c) a PRF informou estar adotando providências
para solucionar o problema relativo à custódia e superlotação dos seus pátios; e (d) a existência do
inquérito civil 1.35.000000310/2015-48, voltado à solução desta questão, não em relação a um
determinado veículo ou em relação a um pátio específico, mais em relação a todos os pátios da PRF
no Estado de Sergipe; por tudo isso, o órgão oficiante não vislumbrou utilidade na continuidade da
presente investigação, promovendo, de forma acertada, o encerramento deste feito. 3. Voto pela
homologação do arquivamento deste procedimento administrativo.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

135.

Publicação: terça-feira, 5 de dezembro de 2017

Deliberação:

Deliberação:

134.

Divulgação: segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Voto: 1237/2017

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.35.000.000472/2016-67

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. POLÍCIA FEDERAL.
FALHA NA CONDUÇÃO DE PRESO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AUDIÊNCIA.
DESORGANIZAÇÃO PONTUAL. JUSTIFICATIVAS RAZOÁVEIS QUE AFASTARAM A
ILICITUDE DO FATO. ENCERRAMENTO DA APURAÇÃO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO.
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Deliberação:

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

Processo:

1.35.000.000910/2015-14

Relator(a):

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA

Ementa:

EMENTA. 7ª CCR. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL EM SERGIPE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
INSTAURADO PAR ACOMPANHAR A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA MELHORAR
A CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NAQUELE ESTADO (TIRO,
ARMAS, CARGAS PERIGOSAS). INSTITUIÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO
REGIONAL, DE NATUREZA OBRIGATÓRIO E PERMANENTE. ESGOTAMENTO DA
APURAÇÃO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.

Deliberação:

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

Voto: 1247/2017

Origem: PROCURADORIA DA
REPUBLICA SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Processo:

1.36.002.000104/2017-42

Voto: 995/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE GURUPITO

Relator(a):

Dr(a) MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA

Ementa:

SIGILOSO

Deliberação:

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

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA

138.

139.

Processo:

1.14.000.003371/2016-78

Voto: 1199/2017

Relator(a):

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA

Ementa:

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO DA SEGUNDA INSPEÇÃO ORDINÁRIA
SEMESTRAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL REALIZADA NA
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES PREVIDENCIÁRIOS DELEPREV DO DPF
BAHIA. IRREGULARIDADES NÃO DETECTADAS. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC
75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). HOMOLOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

Deliberação:

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

Processo:

1.23.002.000073/2017-88

Relator(a):

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA

Ementa:

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). PROCEDIMENTO
INSTAURADO PARA ACOMPANHAR PRISÃO EM FLAGRANTE NOS AUTOS DO IPL
0047/2017-4-DPF/SNM/PA-NUCART. REGULARIDADE DA PRISÃO. DECLÍNIO DE

Voto: 1203/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - BAHIA

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE
SANTAREM-PA
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COMPETÊNCIA PARA A ESFERA ESTADUAL. PROCEDIMENTO DEVIDAMENTE
RELATADO E ENCAMINHADO À ESFERA COMPETENTE. DESNECESSIDADE DE
PROSSEGUIR COM O FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.

140.

Deliberação:

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

Processo:

1.34.006.000509/2013-91

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.
IRREGULARIDADES NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. DELEGADO DE
POLÍCIA FEDERAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CONCUSSÃO E ABUSO DE
AUTORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTÍCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PARA CORROBORAR. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO
62, INCISO IV). HOMOLOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

141.

1.20.000.001477/2016-30

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ATOS JÁ INVESTIGADOS NO
IC 1.20.000.001242/2011-33, O QUAL ATUALMENTE AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. APENSAMENTO DOS AUTOS.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo apensamento do
feito ao Inquérito Civil nº 1.20.000.001242/2011-33 para análise conjunta, nos termos do voto
do(a) relator(a).

Voto: 1201/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - MATO
GROSSO/DIAMANTINO

Processo:

1.29.012.000150/2015-03

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC
75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA PRATICADO POR DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL.
DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MPF E DETERMINADAS PELO JUÍZO NÃO
CUMPRIDAS. APÓS EXAUSTIVA APURAÇÃO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO
COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL. HOMOLOGAÇÃO.
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Deliberação:

143.

Voto: 1200/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - SAO
PAULO

Processo:

Deliberação:

142.

Voto: 1204/2017

Voto: 1202/2017

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
MUNICIPIO DE BENTO
GONCALVES-RS

Processo:

1.32.000.000504/2017-17

Origem:
PROCURADORIA DA
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a):
Ementa:

Dr(a) JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). PRISÃO EM
FLAGRANTE. DENÚNCIA OFERECIDA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

Designada a próxima sessão ordinária para 10/10/2017.
MARIO LUIZ BONSAGLIA
Subprocurador-Geral da Republica
Coordenador da 7ª CCR
CLAUDIA SAMPAIO MARQUES
Subprocurador-Geral da Republica
Titular
ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME
Subprocurador-Geral da Republica
Titular
JOAO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO
Procurador Regional da Republica
Suplente
MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA
Procurador Regional da Republica
Suplente
JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA
Procurador Regional da Republica
Suplente

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - 33559|

PORTARIA Nº 112, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO 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. 61/2017, recebido em 1 de
dezembro de 2017),
RESOLVE:
DESIGNAR para oficiar durante os períodos adiante elencados os Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça a seguir
nominados:
1.AUGUSTO VIANNA para atuar perante a 199ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Niterói, no período de 22 a 30 de novembro de
2017, em razão de licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições; e
2.LAURA CRISTINA MAIA COSTA FERREIRA para atuar perante a 31ª Promotoria Eleitoral – Comarca de Resende e Itatiaia,
nos dias 29 e 30 de novembro de 2017, em razão de licença-paternidade Promotor de Justiça designado, sem prejuízo de suas demais atribuições.
Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação.
Publique-se no DMPF-e.
SIDNEY PESSOA MADRUGA
Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - 35648|

PORTARIA Nº 388, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Suspende, com a devida compensação posterior, a distribuição de feitos urgentes
a gabinete de Procurador Regional da República da 3ª Região.
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria nº 591, de 20 de novembro de 2008, expedida pelo Excelentíssimo Procurador-Geral da República;
Considerando o disposto na Portaria PRR 3ª Região nº 54, de 22 de fevereiro de 2017, e tendo em vista a participação do(a) Exmo(a).
Procurador(a) Regional da República Dr. João Akira Omoto, nas atividades da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, a serem realizadas em Brasília/DF,
resolve:
Art. 1º. SUSPENDER, no período de 05 de dezembro a 08 de dezembro de 2017, com a devida compensação posterior, a distribuição
dos seguintes feitos ao gabinete do Procurador Regional da República Dr.João Akira Omoto:
a)Habeas corpus de réu preso;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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b)Feitos com ciência de acórdão ou decisão;
c)Feitos com prazo de contrarrazões de Recurso Ordinário;
d)Feitos com prazo de contraminuta de Agravo de inadmissibilidade de
Recursos Especial e Extraordinário.
e)Suspensões de segurança;
f)Representações de Procuradores da República, para eventual
interposição de medidas urgentes nos processos da tutela coletiva.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Dê-se ciência aos Procuradores Regionais da República da 3ª Região que oficiam nas matérias do Núcleo de Combate à Corrupção,
à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, à Coordenadoria Jurídica e de Documentação e à Divisão de Apoio às Áreas Civil e Criminal.
MARIA CRISTIANA SIMOES AMORIM ZIOUVA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS
##ÚNICO: | EXTRA-AL - 27423|

PORTARIA Nº 51, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e:
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;
b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93;
c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;
d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006;
e) considerando os elementos constantes no expediente anexo;
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados na Notícia de Fato nº 1.11.000.001218/201707.
Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em
seguida.
OBJETO: ocorrência de fraudes em licitações e contratações diretas envolvendo recursos públicos federais destinados à educação,
especialmente oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB),
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) apuradas nos autos do Inquérito Policial
IPL 0996/2012(Operação Suseranos), para a análise dos fatos à luz da Lei de Improbidade Administrativa.
REPRESENTANTE: Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF), Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria
Regional da União em Alagoas (CGU).
REPRESENTADO: Município de Coruripe/AL.
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.
MARCELO JATOBÁ LÔBO
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
##ÚNICO: | EXTRA-AP - 33209|

DESPACHO Nº 9.137, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Notícia de Fato nº 1.12.000.001498/2017-16
Trata-se de Notícia de Fato autuada no âmbito desta Procuradoria da República a partir de ofício da Polícia Federal, o qual informou
o arquivamento de denúncia registrada por cliente da Caixa Econômica Federal, que relatou que beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida dispôs
do seu apartamento para terceiro domiciliar-se.
No Ofício nº 213/2017/GISEGBR consta reclamação/denúncia apresentada à ouvidoria da Caixa Econômica Federal pelo cliente
Tiago Palheta Leal, nos seguintes termos: “Cliente reclama que beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida disponibilizou seu apartamento para
um terceiro morar. Segundo o cliente, o morador é um elemento com passagem pela polícia e oferece risco aos moradores. Endereço: Quadra 08, bloco
25, condomínio 9, apto 401, Macapá-AP”.
É o breve relatório.
Considerando as informações relatadas nos autos e o decurso do prazo do presente feito, determino:
I) Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, para que informe se atua como agente operador da Política Pública ou mero agente
financeiro e informe ainda qual medida está adotando para reaver o imóvel situado na Quadra 08, bloco 25, condomínio 9, apto 401, Macapá-AP;
II) Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEMDUH, para que informe quais medidas
está adotando para reaver o imóvel supracitado, tendo em vista sua atribuição de fiscalização do referido programa;
III) prorrogue-se o prazo da presente NF por mais 60 (sessenta) dias, com arrimo no artigo 3º da Resolução nº 174/2017-CNMP.
Após as respostas, retornem os autos conclusos.
NICOLE CAMPOS COSTA
Procuradora da República
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA
##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3373|

PORTARIA Nº 53, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais,
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, na Convenção OIT 169 e nos arts. 11
a 16 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de Setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público
e na Resolução nº 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal;
CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.14.015.000080/2017-40, instaurado para acompanhar
o processo de regularização fundiária da Comunidade Fundo e Fecho de Pasto Porteira de Santa Cruz, conhecida como “Larga”, situada no Município
de Serra Dourada/BA;
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 2º, II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e do art. 4º, II, da Resolução
CSMPF nº 87/2006, vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, com o seguinte objeto: “Acompanhar o processo de regularização
fundiária da Comunidade Fundo e Fecho de Pasto Porteira de Santa Cruz, conhecida como “Larga”, situada no Município de Serra Dourada/BA”.
Determino as seguintes providências iniciais:
i) autue-se, registre-se e publique-se esta Portaria.
ii) comunique-se à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do
Ministério Público, e do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006;
iii) expeça-se ofício ao Coordenador Executivo da Coordenação de Desenvolvimento Agrário – CDA/BA, solicitando-lhe que, no
prazo de 20 (vinte) dias, encaminhe cópia integral digitalizada (CD-ROM) dos autos do processo administrativo nº 409.592-9, relativo à regularização
fundiária em nome da Comunidade Fundo e Fecho de Pasto Porteira de Santa Cruz, conhecida como “Larga”, localizada no Município de Serra
Dourara/BA, bem como informe um cronograma de trabalho para conclusão do mencionado processo.
ADNILSON GONÇALVES DA SILVA
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3421|

PORTARIA Nº 54, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais,
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, na Convenção OIT 169 e na Lei
Complementar nº 75/93, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de Setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na
Resolução nº 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal;
CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.14.009.000114/2017-85, instaurado para apurar os
impactos da construção da Ferrovia de Integração Oeste - Leste (FIOL), de responsabilidade da empresa pública federal VALEC, sobre as comunidades
tradicionais dos municípios de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Correntina, todos na Bahia, especialmente quanto ao atendimento do
componente quilombola;
CONSIDERANDO que venceu o prazo do Procedimento Preparatório e que são necessárias novas diligências;
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 2º, II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e do art. 4º, II, da Resolução
CSMPF nº 87/2006, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o seguinte objeto: “Municípios de Bom Jesus da Lapa, Correntina, Santa
Maria da Vitória e Serra do Ramalho, todos na Bahia. Apurar os impactos da construção da Ferrovia de Integração Oeste - Leste (FIOL), de
responsabilidade da empresa pública federal VALEC, sobre as comunidades tradicionais dosmunicípios da área de atribuição desta PRM, especialmente
quanto ao atendimento do componente quilombola e à consulta prévia”.
Determino as seguintes providências iniciais:
i) autue-se, registre-se e publique-se esta Portaria.
ii) comunique-se à 6ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional
do Ministério Público, e do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006;
iii) considerando haver diligências em andamento nos autos do IC nº 1.16.000.002117/2013-35 e do IC nº 1.14.003.000005/2011-22,
cujo resultado pode ser útil à instrução e ao direcionamento da presente investigação, aguardem-se as respostas, vindo os autos conclusos em conjunto,
para análise e indicação das demais providências.
ADNILSON GONÇALVES DA SILVA
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-BA - 62624|

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Procedimento Preparatório n.° 1.14.000.001490/2017-77
1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado visando à coleta de elementos a respeito da notícia de suposto recebimento
indevido dos benefícios Bolsa Família e auxílio creche pela companheira do representante.
2. Foram requisitadas informações à Secretaria de Promoção Social e Combate a Pobreza – SEMPS sobre eventuais providências
para apurar se Marília Pereira Santos, CPF n.º 016.466.885-38, preenche os requisitos e as condições legais para auferir o benefício do Programa Bolsa
Família.
3. A SEMPS, em resposta à diligência do MPF, prestou informações por meio do Ofício n.º 1674/2017 - GAB/SEMPS.
4. É o relatório do essencial.
5. Esgotadas todas as diligências, os elementos reunidos na presente investigação conduzem à constatação de que não há
irregularidades a serem sanadas.
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6. Com efeito, consoante informação encaminhada pela Secretaria de Promoção Social e Combate a Pobreza, foi confirmado que a
“Sra. Marília Pereira Santos, CPF: 016.466.885-38, preenche os requisitos e as condições legais para auferir o benefício do Programa Bolsa Família”.
7. Assim, conclui-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública, razão pela qual o Ministério Público Federal,
por meio do procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente procedimento preparatório, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei
n.° 7.347/85.
8. Encaminhe-se, ao representante, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, § 1º, da Resolução n.° 87,
de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou rejeitada a promoção de
arquivamento pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que
serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n.° 7347/85.
9. Se o representante não for localizado, proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, § 1º, da Resolução n.° 23, de 17 de setembro
de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixando-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo.
10. Finalmente, depois da comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Federal, para o necessário exame desta promoção, conforme o art. 62, IV, da Lei Complementar n.° 75/93.
11. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público
Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06.
12. Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição.
OVÍDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL
##ÚNICO: | EXTRA-DF - 67734|

PORTARIA Nº 403, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Ref.: Notícia de Fato nº 1.16.000.003687/2017-76.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais:
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição d República e na Lei Complementar nº
75/1993;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 23/2007 e na Resolução do Conselho
Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010;
CONSIDERANDO a notícia de turbação possessória através de ameaças e atos de violência para realização de obras de pavimentação
da via W10, quadras EQNW 708/709, no setor Noroeste, dentro do Santuário dos Pajés, situado na Asa Norte do Plano Piloto, com aparente ofensa a
decisões judiciais proferidas nos Processos nº 2009.34.00.038807-5 e 0063261- 94.2016.4.01.3400, da Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça
Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de complementar as informações angariadas, a fim de obter elementos para o convencimento do
Ministério Público acerca das eventuais medidas que deverão ser adotadas no caso;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com os seguintes dados:
Autor da representação: Fetxawewe Tapuya Guajajara Veríssimo
Envolvido: A apurar
Objeto: Notícia de turbação possessória através de ameaças e atos de violência para realização de obras de pavimentação da via W10,
quadras EQNW 708/709, no setor Noroeste, dentro do Santuário dos Pajés, situado na Asa Norte do Plano Piloto, com aparente ofensa a decisões judiciais
proferidas nos Processos nº 2009.34.00.038807-5 e 0063261- 94.2016.4.01.3400, da Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal
Autuem-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil público.
Altere-se a capa destes autos para que conste como objeto do feito o descrito retro.
Inclua-se o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República no Distrito Federal.
FELIPE FRITZ BRAGA
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 49905|

PORTARIA N° 293, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001101/2017-64
A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício no Ofício de Tutela da Cidadania, Educação, Consumidor e Ordem
Econômica, na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais:
CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos
5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho
Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público);
Considerando os elementos apurados, até o momento, no procedimento preparatório nº 1.18.000.001101/2017-64, instaurado para
apurar a regularidade do serviço postal na cidade de Mozarlândia/GO, município com mais de 15 mil habitantes, que conta com apenas 02 (dois) carteiros.
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir as diligências, visando a colheita de informações, documentos e outros elementos
aptos a direcionar e definir a linha de atuação deste órgão ministerial no feito;
RESOLVE converter o mencionado procedimento administrativo em Inquérito Civil.
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Na ocasião, DETERMINO:
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas
de controle de processos desta Procuradoria;
b) envie-se cópia da portaria inaugural, em arquivo no formato digital (PDF) designado “Portaria – 1.18.000.001101/2017-64”, para
a Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da República, que deverá inserir o arquivo na página de consumidor e ordem econômica
(www.prgo.mpf.gov.br) deste órgão ministerial; e
d) atendidas as providências, tornem os autos conclusos.
Cumpra-se. Publique-se.
MARIANE G. DE MELLO OLIVEIRA
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 50061|

PORTARIA N° 294, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
O Procurador da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais,
CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos
5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho
Superior do Ministério Público Federal e Resoluções nos 23/07 e 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, as quais
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação
(artigo 6º c/c 196, ambos da CF);
CONSIDERANDO que é responsabilidade do SUS oferecer suporte técnico e operacional para o desenvolvimento de práticas
preventivas e atenção primária de caráter geral referentes a ações e serviços de saúde, bem como o acesso aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos;
CONSIDERANDO a Portaria interministerial n° 1, de 2/1/2014, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que define e implementa ações e serviços
que viabilizem atenção integral à saúde da população compreendida pelo sistema prisional brasileiro;
CONSIDERANDO as ações do Estado de Goiás e de Municípios goianos quando aderiram formalmente1 à Política em comento,
inclusive, realizando pactuações a fim de garantir acesso aos serviços de saúde pública às pessoas privadas de liberdade no sistema prisional;
CONSIDERANDO os demais elementos que instruem o procedimento preparatório n° 1.18.000.004254/2016-82, os quais apontam
que, possivelmente, há morosidade na habilitação e no repasse financeiro da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado de Goiás;
CONSIDERANDO a necessidade de se empreender novas diligências ministeriais,
RESOLVE converter o procedimento preparatório n° 1.18.000.004254/2016-82 em inquérito civil, visando apurar ações ou omissões
ilícitas da União quanto ao cumprimento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado de Goiás.
DETERMINA:
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas
de controle de processos desta Procuradoria;
b) oficie-se à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, encaminhando-lhe cópia do ofício n° 373-SEI/2017/AECI/MS (fl. 64/65), e
requisitando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias, informações sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado de Goiás, especialmente sobre:
b.1) eventuais Municípios que ainda aguardam habilitação à PNAISP, pelo Ministério da Saúde; e momento do credenciamento;
b.2) a fiscalização e orientação do uso da verba, visto que é específica para atenção básica, ou seja, não podendo ser utilizada para
compra de equipamentos ou realização de procedimentos de média e alta complexidade, nem para demais políticas de saúde aos munícipes não privados
de liberdade;
b.3) o acompanhamento e orientação quanto à alimentação e manutenção do cadastro das equipes no CNES, questão essencial para
percepção do incentivo financeiro federal;
b.4) a atual estrutura da PNAISP no Estado de Goiás e seus Municípios; e
b.5) a atualização das informações contidas no “relatório sobre implantação da PNAISP no Estado de Goiás2” e demais
esclarecimentos que julgar pertinente; e
c) encaminhe-se cópia desta portaria à PFDC, para conhecimento e inclusão na sua base de dados.
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.
AILTON BENEDITO DE SOUZA
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 39993|

PORTARIA Nº 110, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo subscrito, 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;
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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 que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passageiros (alínea “e” do inciso XII do artigo 21 da CF/88);
Considerando que incumbe ao órgão executivo rodoviário da União, no âmbito de sua circunscrição, fiscalizar, autuar, aplicar as
penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e
arrecadar as multas que aplicar (inciso VIII do artigo 21 do CTB);
Considerando, outrossim, que a redução do tempo útil das estradas pavimentadas, consoante estudos feitos por especialistas e pelo
Instituto de Pesquisas Rodoviárias, órgão vinculado ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), é causada principalmente pela
sobrecarga dos caminhões, carretas e ônibus, ampliando o risco de acidentes;
Considerando que o caput do artigo 99 da Lei nº9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece que “somente poderá transitar
pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites previamente estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN”;
Considerando que a Lei nº9.503/97 é disciplinada pelas Resoluções nº210/06, nº211/06 e nº258/06 do CONTRAN nos tópicos
relativos ao peso e dimensão dos veículos;
Considerando, ainda, as supostas irregularidades perpetradas pela PERDIGÃO S.A., que reiteradamente estaria desdenhando os atos
normativos acima indicados, escarnecendo os direitos à vida, à integridade física, à saúde, ao patrimônio público, ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, dentre outros;
Considerando o disposto na Resolução nº23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº87/2006 do Conselho
Superior do Ministério Público Federal;
Por derradeiro, considerando a necessidade de mais informações acerca dos fatos, com respaldo no princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de interesses indisponíveis;
R E S O L V E converter a Procedimento Preparatório nº1.20.000.001451/2014-20 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de
“fiscalizar supostas irregularidades perpetradas pela PERDIGÃO S.A. no transporte com veículo com excesso de peso em estradas federais no Mato
Grosso”, conforme determinado em despacho próprio.
Comunique-se à e. 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos 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.
Por oportuno, com arrimo nos incisos II e IV do artigo 8º da Lei Complementar nº75/93, determino que sejam solicitadas informações
da Polícia Rodoviária Federal, conforme determinado em despacho próprio.
Encaminhe-se, junto com a solicitação, cópia desta portaria de instauração, nos termos do §9º do artigo 6º da Resolução nº23/2007
do egrégio Conselho Nacional do Ministério Público.
GUSTAVO NOGAMI
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 39899|

PORTARIA Nº 111, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo subscrito, 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, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de
promover inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
na Constituição;
Considerando a obrigação do Ministério Público Federal de resguardar a máxima efetividade dos direitos fundamentais dos cidadãos,
sobretudo a dignidade humana;
Considerando que a omissão dos órgãos públicos no cumprimento de seus deveres administrativos, legitimam a atuação reparadora
do Ministério Público Federal, com o fim de sanar o desrespeito ao ordenamento constitucional em concreto, proporcionando observância real à dignidade
das pessoas, nos termos do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal e do inciso II do artigo 39 da Lei Complementar nº75/1993;
Considerando a necessidade de apurar o suposto desrespeito por parte do INSS em Mato Grosso ao direito de acesso à informação,
consagrado no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do §3º do artigo 37 e no §2º do artigo 216, todos da Constituição Federal, em vista da notícia de
que a agência da Previdência Social localizada na avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá/MT, estaria negando atendimento aos segurados que comparecem
na unidade presencialmente, obrigando-os ao atendimento remoto de serviços, disponível pela internet, tais como nas consultas e nas emissões de extratos
de benefícios, memórias de cálculo e cartas de concessão;
Considerando 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 a necessidade de mais informações acerca dos fatos, com respaldo no princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de interesses indisponíveis;
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Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu prazo,
conforme determina o §4º do artigo 4º da Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;
RESOLVE converter a Notícia de Fato nº1.20.005.001235/2017-27 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de “investigar a negativa
de atendimento (imposição de atendimento virtual/remoto em detrimento do presencial para população sem acesso ou com acesso difícil às plataformas
digitais prejudicando o acesso aos serviços) nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social”, conforme determinado em despacho próprio.
Comunique-se à e. 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos 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.
Por oportuno, com arrimo nos incisos II e IV do artigo 8º da Lei Complementar nº75/93, determino que sejam solicitadas informações
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme determinado em despacho próprio. Encaminhe-se, junto com a solicitação, cópia desta portaria
de instauração, nos termos do §9º do artigo 6º da Resolução nº23/2007 do egrégio Conselho Nacional do Ministério Público.
GUSTAVO NOGAMI
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 39972|

PORTARIA Nº 113, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo procurador da República que esta subscreve, com fundamento nos artigos
127 e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º, incisos I e III, 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea
“g”, e 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República;
CONSIDERANDO 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 que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal), bem como zelar
pela defesa do meio ambiente (art. 5º, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
CONSIDERANDO a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa
de interesses indisponíveis;
R E S O L V E converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.005.000071/2017-71 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar
possíveis irregularidades nos processos de licenciamento e outorga conduzidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, no tocante às consultas ao
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN para identificação de sítios arqueológicos e intervenções em bens culturais acautelados.
Comunique-se à Egrégia 4ª Câmara, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução
nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do egrégio Conselho
Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal.
PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 7510|

PORTARIA Nº 133, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e:
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, incisos VII, alíneas a e d, e XIV, no artigo 7º, inciso I, e artigo 11, todos da Lei
Complementar nº 75/93;
c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;
d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006;
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.20.001.000094/2017-15;
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto apurar a eventual prática de atos de improbidade administrativa por parte de
R.C. de A.C. e outros.
Retifique-se a etiqueta dos autos.
Autue-se a presente portaria e as cópias que a acompanham, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006.
Cumpra-se conforme despacho anexo.
Procedam-se às anotações e comunicações pertinentes.
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Em face da natureza complexa e sensível do objeto apurado neste procedimento administrativo e em razão do sigilo decretado no
despacho de fls. 31, determino que não se confira à presente portaria a publicidade habitual, mantendo-se os autos acautelados no compartimento próprio
aos feitos com a marca da confidencialidade.
RODRIGO PIRES DE ALMEIDA
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
##ÚNICO: | EXTRA-MS - 7389|

PORTARIA Nº 52, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Extrajudicial – 4ªccr – PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. Objeto:
“Apurar descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta referente ao
Inquérito Civil nº 1.21.004.000223/2009-06”
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da República signatária, no exercício da titularidade do 2º
Ofício da Procuradoria da República de Corumbá/MS, com fulcro nos art. 129, III da Constituição da República e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85, e
Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição da República);
Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (Lei Complementar nº
75/1993, art. 6º, VII, b);
Considerando que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (Constituição Federal, art. 216,
V);
Considerando que a Constituição prevê, em seu art. 216, parágrafo 1º, que o Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas
de acautelamento e preservação;
Considerando que, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, “Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (…) X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que
diz respeito à conservação do patrimônio público” (art. 10, X);
Considerando que constitui crime deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, ainda que
culposamente (art. 62, caput e parágrafo único da Lei nº 9.605/1998), bem como alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental,
sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida (art. 63 da Lei nº 9.605/1998);
Considerando a representação formulada por Tadeu Roberto Nemir Marinho em reunião realizada a seu pedido na sede desta PRMCRA-MS, em que apontou que o Município não teria cumprido as obrigações constantes em Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre ele, o
IPHAN e a Prefeitura de Corumbá para recuperação do imóvel “Beco da Candelária”, localizado em Corumbá/MS;
Considerando que o representante informou que o Município não teria cumprido as obrigações de realizar muro de arrimo e canalizar
águas pluviais, o que implicaria riscos à construção e à integridade física das pessoas, em razão de enchentes;
Considerando a instauração de Procedimento Preparatório nº 1.21.004.000145/2017-41, com objetivo de apurar o descumprimento
de Termo de Ajustamento de Conduta;
Considerando que à época da assinatura do TAC foi instaurado o Inquérito Civil nº 1.21.004.000223/2009-06 com o objetivo de
acompanhar o seu cumprimento, e que o mencionado Inquérito Civil encontra-se atualmente arquivado na 4ª CCR, razão pela qual foram tiradas cópias
para juntada e instrução do Procedimento Preparatório nº 1.21.004.000145/2017-41;
Considerando que instados a se manifestar, o IPHAN e a Gerência de Ações de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Corumbá
prestaram esclarecimentos, porém restaram questões pendentes, especialmente quanto à devida canalização das águas pluviais que escoam pela encosta
do Beco da Candelária, e quanto à limpeza do local;
Considerando que a instada a se manifestar, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Corumbá/MS respondeu
que, quanto à limpeza do local, por ser serviço de rotina, estava sendo realizado conforme programação; e que, no que diz respeito à drenagem, após a
chuva de janeiro, que acarretou o rompimento das galerias em diversos pontos, o Município providenciou a limpeza das galerias e recuperação dos locais
danificados;
Considerando que encaminhou-se cópia dos documentos juntados ao representante, solicitando que informasse de maneira específica,
o local em que o Município se comprometeu a construir muro de arrimo, e se os episódios em que a água da chuva ultrapassa o nível da Praça Grêmio e
escoa no imóvel “Fábrica de Gelo” são frequentes ou esporádicos;
Considerando que aportou nesta Procuradoria resposta do representante com o croqui do local anexo, demonstrando de forma
específica a área em que o Município se comprometeu a construir o muro de arrimo e informando que a água da chuva ultrapassa o nível da Praça Grêmio
e escoa no imóvel “Fábrica de Gelo” com frequência;
Considerando o disposto no § 4º do art. 4º da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público
Federal, segundo o qual: “Vencido o prazo mencionado no § 1º, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva
ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”;
Considerando que o prazo acima assinalado já expirou, e que diligências ainda se fazem necessárias para verificar qual o melhor
tratamento a ser dado para o caso sob comento;
DETERMINA:
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1) a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.21.004.000145/2017-41 em Inquérito Civil Público nos termos do art. 4º, II, da
Resolução CSMPF nº 87/2010, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF;
2) a remessa dos autos ao Setor Jurídico desta PRM, para que proceda aos registros pertinentes, anotando na capa dos autos e no
sistema “Único” o seguinte objeto: “Apurar descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta referente ao Inquérito Civil nº 1.21.004.000223/200906”;
3) a publicação e comunicação desta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos no art. 4º, § 4º e art. 5º, da Resolução CSMP nº
87/2010;
4) a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Corumbá/MS, encaminhando cópia de fls.
124/129 e, à luz dos documentos traxidos pelo representante, solicitando informações acerca da notícia do mau estado do muro de arrimo e de que a água
da chuva ultrapassa o nível da Praça Grêmio e escoa no imóvel “Fábrica de Gelo” com frequência, bem como sobre a manutenção da drenagem das águas
pluviais no local e o andamento do projeto de drenagem da parte Sul da cidade que foi incluído no FONPLATA. Prazo: 20 (vinte) dias.
Designo a servidora Larissa Bertin, técnica administrativa, para secretariar o presente inquérito civil, enquanto estiver lotada neste
gabinete.
MARIA OLÍVIA PESSONI JUNQUEIRA
Procuradora da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
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PORTARIA Nº 34, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Procedimento Preparatório nº 1.22.000.004630/2016-14
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e:
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar;
c) considerando ser atribuição do Ministério Público Federal tutelar os direitos e interesses coletivos de comunidades indígenas (art.
5º, III,'e', da Lei Complementar nº 75/1993);
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
e) considerando a necessidade de apurar possíveis irregularidades no tombamento da cultura indígena "Puri do Padre Brito" pelo
Município de Barbacena e as condições de acesso a políticas públicas pela comunidade indígena Puri no mencionado município;
Converte em Inquérito civil o Procedimento preparatório em epígrafe, tendo como objeto verificar a regularidade do "tombamento
da cultura indígena Puri" pelo Município de Barbacena e as condições de acesso a políticas públicas pela comunidade indígena Puri no mencionado
município.
Determino que retornem os autos conclusos com a resposta aos ofícios 658 e 659/2017 ou decorrido o prazo in albis.
Registre-se no sistema Único para ciência da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, solicitando ainda a publicação desta portaria, nos
termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007.
LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5096|

PORTARIA Nº 38, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Procedimento Preparatório nº 1.22.014.000005/2017-17
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e:
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar;
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
e) considerando a necessidade de aprofundamento sobre possível irregularidade ambiental nas obras que causaram a erosão no km
358, na BR-265;
Converte em Inquérito civil o Procedimento preparatório em epígrafe, para apurar possível responsabilidade por danos ambientais
às margens da rodovia e as medidas necessárias para reparação da degradação ambiental.
Determino seja oficiado ao NUDEN Sul de Minas para que informe qual o prazo necessário para resposta ao ofício de f. 24.
Registre-se no sistema Único para ciência da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e publicação da portaria, nos termos dos arts. 4º,
VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007.
LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5888|

PORTARIA Nº 47, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
NF Nº 1.22.004.000217/2017-13
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e:
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar;
CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
DETERMINO A INSTAURAÇÃO INQUÉRITO CIVIL A PARTIR DA NOTICIA DE FATO Nº 1.22.004.000217/2017-13, PARA
APURAR A OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO GRANDE, - UHE MARECHAL
MASCARENHAS DE MORAES, CAUSADA PELO DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA OCORRIDO NO CONDOMÍNIO PORTAL
DO LAGO – DELFINÓPOLIS/MG, COORDENADAS: LATITUDE -20º 23’ 22,2”, LONGITUDE -46º 54’ 0,80”, EM LOTE DE PROPRIEDADE DE
DANILO SANTANA RODRIGUES.
Como diligência, DETERMINO que OFICIE-SE ao Sr. DANILO SANTANA RODRIGUES, convidando-o a comparecer nesta sede
ministerial no dia 06/12/2017, às 16h, para eventual celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, visando reparar na esfera civil o dano ambiental
ocorrido na área de preservação permanente do Rio Grande, no Lote nº 11 da Quadra A, Loteamento Pontal do Lago – Delfinópolis/MG. Solicita-se
confirmar a presença respondendo este ofício ou pelo telefone (35) 35292708 com Daniella ou Janaína.
Confirmada a presença do interessado, encaminhar os autos à assessoria para elaboração de minuta de Termo de Ajustamento de
Conduta.
REGISTRE-SE esta Portaria com o procedimento que lhe acompanha. COMUNIQUE-SE a instauração a 4ª Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público Federal à qual ficará vinculado o feito. PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do
art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP. AFIXE-SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município Passos-MG, conforme
exigência do art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP.
GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO HOSSRI
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 5936|

PORTARIA Nº 97, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017
REF.: PP Nº 1.22.020.000028.2017-42. MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA-MG.
POSSÍVEL PRÁTICA ABUSIVA E/OU VIOLAÇÃO ÉTICA POR PARTE DE
ADVOGADO QUE NÃO CELEBROU COM SEU CLIENTE O NECESSÁRIO
INSTRUMENTO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CÂMARA: 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO DO MPF
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais e
legais, com arrimo no art. 129, III, CR/88 e no art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, e:
CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, no art. 129, III, ser função institucional do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, bem como de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 75/2003 dispõe, em seu art. 6º, competir ao Ministério Público da União promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, dentre outros, dos direitos constitucionais e do patrimônio público e social (inc. VII, d), bem como
promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a documentação encaminhada a esta Procuradoria noticia possível prática abusiva e/ou falta de ética por parte
de advogado que não celebrou com seu cliente o necessário instrumento de contrato de honorários advocatícios nos autos nº 3382-39.2011.4.01.3819;
CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, por envolver
aplicação de recursos federais, bem como por se tratar de serviços públicos relacionados a órgãos federais;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 5º, III, "b"; 6º, VII, “b” , todos da LC 75/93, o disposto no artigo 28 da Resolução nº 87/2006
do CSMPF, o disposto nos artigos 2º, § 7º, e 16 da Resolução nº 23/2007 do CNMP, e, mais, os elementos de convicção constantes dos autos, que indicam
a necessidade de aprofundamento da apuração;
RESOLVE converter este Procedimento Preparatório em Inquérito Civil de mesmo número, determinando, em consequência, que
seja observado o disposto no artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF.
Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências:
a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito civil em epígrafe;
b) registro no sistema informatizado desta PRM da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da
Resolução nº 87 do CSMPF;
c) disponibilização da íntegra desta Portaria no Sistema UNICO, assim como envio da mesma ao e-mail iniciais@prmg.mpf.gov.br,
para publicação no site da PRM Manhuaçu/MG (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010);
d) comunicação à 1ª CCR, para os devidos fins;
e) cumprimento do despacho de fls. 135-v.
Após, conclusos.
Designo a Chefia do Setor Administrativo, bem como os demais servidores que lhe vierem substituir nas respectivas funções, para
secretariar o presente inquérito civil, cabendo-lhe, inclusive, o controle do prazo de finalização do presente inquérito civil, devendo comunicar ao
signatário do vencimento do referido prazo com antecedência mínima de 01 (uma) semana.
THIAGO CUNHA DE ALMEIDA
Procurador da República
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PORTARIA Nº 119, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infrafirmado, no exercício de suas atribuições constitucionais
e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n. 75 de 20 de
maio de 1993, e:
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 75/93 prevê em seu art. 6º, VII, “a” ser atribuição do Ministério Público Federal
promover o inquérito civil e a ação civil pública para assegurar a proteção dos direitos constitucionais;
CONSIDERANDO que o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem
como o artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público consolidaram a nomenclatura de Inquérito Civil como
sendo aquela correlata a qualquer investigação cível não preliminar/preparatória realizada pelo órgão do Parquet federal;
CONSIDERANDO que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar, mas sim de Inquérito Civil, consoante
Resoluções alhures mencionadas;
DECIDE:
1) converter o Procedimento Preparatório n. 1.22.003.000871/2016-56 em INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto é: “VERIFICAR FATOS
CONSTANTES NA INICIAL DO MS 2381-91.2016.4.01.3803”;
2) determinar que a assessoria remeta, por meio eletrônico, uma via à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, para ciência e publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
3) determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano,
previsto no art. 9º da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.
ONÉSIO SOARES AMARAL
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 62759|

PORTARIA Nº 380, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
DESPACHO. Notícia de Fato n.º 1.22.000.003158/2017-75
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, e;
CONSIDERANDO a autuação da Notícia de Fato mencionada, com o objetivo de apurar suposta violação a direitos de comunidades
quilombolas e extrativistas tradicionais decorrente da implementação do empreendimento Rede Elétrica de Alta Tensão (Linha de Transmissão 500 KV
Igaporã-BA III – Janaúba-MG 3 – Presidente Juscelino C1 e C2 e Subestações Associadas);
CONSIDERANDO que o prazo de tramitação deste Procedimento já se encontra vencido, e o disposto no artigo 4.º, §§ 1.° e 4.º, e no
artigo 28 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.° 106/2010;
DETERMINO a instauração de Inquérito Civil, com o seguinte objeto:
“apurar possível violação a direitos de comunidades quilombolas e extrativistas tradicionais decorrentes do empreendimento
destinado à implantação de Rede Elétrica de Alta Tensão (Linha de Transmissão 500 KV Igaporã-BA III – Janaúba-MG 3 – Presidente Juscelino C1 e
C2 e Subestações Associadas).”
DETERMINO, na forma dos artigos 4.º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 2.º da Resolução
n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a autuação desta Portaria e da presente Notícia de Fato como Inquérito Civil, devendo
esta Portaria ser autuada como peça inicial do inquérito civil em epígrafe, numerando-se a presente com o mesmo número da primeira folha dos autos,
acrescido das letras “A” e “B”, evitando-se, desse modo, a renumeração das folhas;
DETERMINO, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução n.º 87/06 do CSMPF, o registro e publicação da presente Portaria
no sistema informatizado de informações processuais (Sistema ÚNICO);
DETERMINO, a fim de serem observados o art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF,
seja realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão deste inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
PROCEDA-SE ao registro na capa dos autos e no sistema informatizado desta Procuradoria da República.
Após, cumpra-se o despacho em anexo.
HELDER MAGNO DA SILVA
Procurador da República
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
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PORTARIA Nº 475, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando:
a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG;
b) o término do prazo de designação dos Promotores de Justiça que atuam nas funções eleitorais perante as Zonas Eleitorais abaixo
relacionadas;
c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio dos Of.GAB/3611/2017, em que
afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP;
RESOLVE:
Designar os Promotores de Justiça indicados para exercerem a TITULARIDADE das funções eleitorais do Ministério Público Federal
perante as zonas eleitorais especificadas, na forma da tabela abaixo:
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a partir de 22 de outubro
a partir de 2 de outubro
ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral
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PORTARIA Nº 476, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando:
a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG;
b) o término do prazo de designação dos Promotores de Justiça que atuam nas funções eleitorais perante as Zonas Eleitorais abaixo
relacionadas;
c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio dos Of.GAB/3611/2017, em que
afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP;
R E S O L V E:
Designar os Promotores de Justiça indicados para exercerem, sem titularidade e ATÉ PROVIMENTO, as funções eleitorais do
Ministério Público Federal perante as zonas eleitorais especificadas, na forma da tabela abaixo:
Campos Altos/327.ª ZE
Canápolis/66.ª ZE
Carlos Chagas/73.ª ZE
Ervália/107.ª ZE
Guaranésia/123.ª ZE
Itamogi/301.ª ZE
Itanhandu/137.ª ZE
Mercês/289.ª ZE
Nepomuceno/192.ª ZE
Santa Rita de Caldas/345.ª ZE
Teixeiras/268.ª ZE
Vazante/295.ª ZE

Fábio Soares Valera
Airton Batista Costa Neto Nepomuceno
Marcus Vinícius Ribeiro Cunha
Marília Carvalho Bernardes
Bruno Fernando Torres Lana
Alexandre Rezende Grillo
Jorge Alexandre de Andrade Rodrigues
Flávio Mafra Brandão de Azevedo
Letícia Vidal Troccoli Guerra de Oliveira
Aécio Rabelo
Gabriella Abreu Costa de Souza Lima
José Eduardo de Souza Lima
Umberto de Almeida Bizzo
Maíla Aparecida Barbosa de Sousa
Roziana Gonçalves Camilo Lemos

a partir de 3 de outubro
7 de janeiro/2015 a 10 de outubro/2017 (*)
20 a 25 de outubro
a partir de 28 de setembro
a partir de 16 de outubro
16 a 25 de outubro
11 a 25 de outubro
a partir de 26 de outubro
16 a 25 de outubro
a partir de 2 de outubro
2 a 25 de outubro
a partir de 26 de outubro
a partir de 17 de outubro
2 a 6 de outubro
a partir de 9 de outubro
ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral
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PORTARIA Nº 477, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando:
a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG;
b) o afastamento, por motivo de férias e/ou compensação, dos Promotores de Justiça que oficiam perante as zonas eleitorais abaixo
especificadas;
c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do Of.GAB/3611/2017, em que
afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP;
RESOLVE:
Designar os Promotores de Justiça indicados para exercerem, em caráter de SUBSTITUIÇÃO, as atribuições eleitorais do Ministério
Público Federal perante as zonas eleitorais especificadas, na forma da tabela abaixo:
Alfenas/8.ª ZE
Bambuí/21.ª ZE
Barbacena/24.ª ZE
Belo Horizonte/26.ª ZE
Belo Horizonte/33.ª ZE
Belo Horizonte/331.ª ZE

Gisele Stela Martins Araújo
Marco Aurélio Rodrigues de Carvalho
Elissa Maria do Carmo Lourenço
André de Oliveira Andrade
Ruy Alexandre Neves da Motta
Flávia Albergaria de Carvalho Bilac Pinto

6 a 13 de outubro
2 a 6 de outubro
16 a 31 de outubro
9 a 13 de outubro
9 a 26 de outubro
2 a 13 de outubro

Bonfim/47.ª ZE
Bonfinópolis de Minas/329.ª ZE
Brasília de Minas/50.ª ZE
Bueno Brandão/53.ª ZE
Caeté/56.ª ZE

Felipe de Leon Bellezia de Salles
Guilherme Miranda Santos
Mário Henrique Faria Pereira
Wagner Iemini de Carvalho
Anelisa Cardoso Ribeiro

6 a 13 de outubro
28 de setembro a 20 de outubro
5 a 13 de outubro
2 a 9 de outubro
11 a 15 de setembro
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Campo Belo/64.ª ZE
Carandaí/68.ª ZE
Caratinga/71.ª ZE
Carlos Chagas/73.ª ZE
Capinópolis/302.ª ZE
Carangola/69.ª ZE
Carmo do Paranaíba/76.ª ZE
Contagem/92.ª ZE
Contagem/93.ª ZE
Cristina/99.ª ZE
Divinópolis/102.ª ZE
Entre Rios de Minas/106.ª ZE
Ervália/107.ª ZE
Esmeraldas/108.ª ZE
Galileia/117.ª ZE
Gov. Valadares/119.ª ZE
Inhapim/128.ª ZE
Itabira/132.ª ZE
Itambacuri/136.ª ZE
Itanhomi/138.ª ZE
Itaúna/140.ª ZE
Ituiutaba/141.ª ZE
Jaboticatubas/143.ª ZE
Jacutinga/146.ª ZE
João Pinheiro/151.ª ZE
Juiz de Fora/153.ª ZE
Lavras/160.ª ZE
Luz/163.ª ZE
Manhuaçu/167.ª ZE
Mercês/289.ª ZE
Nanuque/190.ª ZE
Nova Era/193.ª ZE
Oliveira/197.ª ZE
Pará de Minas/202.ª ZE
Peçanha/212.ª ZE
Perdizes/291.ª ZE
Pitangui/219.ª ZE
Pompéu/223.ª ZE
Ribeirão das Neves/286.ª ZE
Rio Paranaíba/236.ª ZE
Rio Pardo de Minas/237.ª ZE
Rio Vermelho/294.ª ZE
Sabinópolis/242.ª ZE
Santa Bárbara/245.ª ZE
Santa Luzia/312.ª ZE
Santa Rita de Caldas/345.ª ZE
Santos Dumont/250.ª ZE
Três Pontas/273.ª ZE
Uberlândia/335.ª ZE
Várzea da Palma/310.ª ZE
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Carlos Eduardo Avanzi de Almeida
Dilma Jane Couto Carneiro Santos
Marcelo Dias Martins
Fábio Roberto Machado
Airton Batista Costa Neto Nepomuceno
Breno Max de Jesus Silveira
José Carlos de Oliveira Campos Junior
Fernanda Honigmann Rodrigues
Leonardo Barreto Moreira Alves
Otávio de Almeida Cabral
Marco Antônio da Silva Vieira
Francisco de Assis Santiago
Letícia Vidal Troccoli Guerra de Oliveira
Fernando César de Mattos
Marco Aurélio Romeiro Alves Moreira
Evandro Ventura da Silva
Cristiano da Costa Mata
Mateus Beghini Fernandes
Cristiano César Pimenta Dayrell da Cunha
Graziela Gonçalves Rodrigues
Randal Bianchini Marins
Maria José de Figueiredo Siqueira e Magalhães Souza
Fábio de Paula Carvalho
Renato Augusto de Mendonça
Cristian Lúcio da Silva
Marco Antônio Meiken
Fábio Alves Bonfim
Maria Constância Martins da Costa
Celes George Serra de Souza
Wesley Leite Faz
Demetrius Messias Gandra
Marina Brandão Póvoa
Letícia Vidal Troccoli Guerra de Oliveira
Fábio Roberto Machado
Cláudio Daniel Fonseca de Almeida
Josiane Moreira Soares Malaquias

9 a 13 de outubro
30 de outubro a 17 de novembro
16 a 20 de outubro
16 de outubro a 1.º de novembro
27 de setembro a 11 de outubro
9 a 13 de outubro
9 a 20 de outubro
9 a 16 de outubro
4 de outubro a 1.º de novembro
24 a 29 de setembro
2 a 13 de outubro
6 a 13 de outubro
31 de outubro a 9 de novembro
11 a 18 de outubro
2 a 20 de outubro
29 de setembro a 26 de outubro
7 a 15 de outubro
16 a 27 de outubro
2 a 11 de outubro
16 de outubro a 14 novembro
13 a 27 de outubro
2 a 11 de outubro
16 a 31 de outubro
16 a 23 de outubro
24 de outubro a 14 de novembro
16 a 25 de agosto
2 a 5 de outubro
6 a 31 de outubro
26 de outubro a 1.º de novembro
16 a 27 de outubro
30 de outubro a 14 de novembro
16 a 20 de outubro
9 a 11 de outubro
16 de outubro a 1.º de novembro
2 a 6 de outubro
11 a 21 de setembro

Renato de Vasconcelos Faria
Rafael Calil Tannus
Márcio Oliveira Pereira
Bernardo de Moura Lima Paiva Jeha
Allender Barreto Lima da Silva
Peterson Queiroz Araújo
Sérgio Álvares Contagem
Andreia Nunes Durães
Jorge Victor Cunha Barretto da Silva
Guilherme Heringer de Carvalho Rocha
Thiago Ferraz de Oliveira
Cláudio Daniel Fonseca de Almeida
Paula Lino da Rocha Lopes
Gabriella Abreu Costa de Souza Lima
Rita de Cássia Graziosi Gama
Ana Gabriela Brito Melo Rocha
Gláucia Teresa Soares Pires
João Paulo Fernandes

5 a 10 de outubro
18 a 26 de setembro
9 a 27 de outubro
4 a 13 de outubro
1º a 18 de agosto
9 a 16 de outubro
7 a 25 de outubro
4 a 9 de outubro
10 a 13 de outubro
8 a 15 de setembro
2 a 31 de outubro
20 a 26 de setembro
9 a 27 de outubro
a partir de 2 de outubro
2 a 11 de outubro
2 a 6 de outubro
16 a 20 de outubro
25 de setembro a 10 de outubro
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ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral
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##ÚNICO: | EXTRA-MG - 62830|

PORTARIA Nº 516, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
O Procurador Regional Eleitoral em Minas Gerais, no exercício de suas atribuições legais, considerando:
a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG;
b) o término do prazo de designação dos Promotores de Justiça que atuam nas funções eleitorais perante as Zonas Eleitorais abaixo
relacionadas;
c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio dos Of.GAB/4100/2017, em que
afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP;
R E S O L V E:
Designar os Promotores de Justiça indicados para exercerem, sem titularidade e ATÉ PROVIMENTO, as funções eleitorais do
Ministério Público Federal perante as zonas eleitorais especificadas, na forma da tabela abaixo:
Açucena/3.ª ZE
Campos Gerais/65.ª ZE
Lajinha/158.ª ZE
Novo Cruzeiro/196.ª ZE
Santa Vitória/308.ª ZE

Tiago Tanure Costa
Marcelo Fernandes dos Santos
Renan Cotta Coelho
Pedro Henrique Rodrigues Alvim
José Cícero Barbosa da Silva Júnior

a partir de 14/11/2017
a partir de 26/10/2017
a partir de 13/11/2017
a partir de 1.º/11/2017
a partir de 1.º/11/2017
ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 62825|

PORTARIA Nº 517, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando:
a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG;
b) o afastamento, por motivo de férias e/ou compensação, dos Promotores de Justiça que oficiam perante as zonas eleitorais abaixo
especificadas;
c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do Of.GAB/4100/2017, em que
afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP;
R E S O L V E:
Designar os Promotores de Justiça indicados para exercerem, em caráter de SUBSTITUIÇÃO, as atribuições eleitorais do Ministério
Público Federal perante as zonas eleitorais especificadas, na forma da tabela abaixo:
Abre-Campo/2.ª ZE
Aiuruoca/6.ª ZE
Barão de Cocais/22.ª ZE
Belo Horizonte/38.ª ZE
Belo Horizonte/333.ª ZE
Bicas/42.ª ZE
Bocaiúva/44.ª ZE
Bonfinópolis de Minas/329.ª ZE
Candeias/296.ª ZE
Conceição do Mato Dentro/83.ª ZE
Congonhas/85.ª ZE
Contagem/91.ª ZE
Coração de Jesus/94.ª ZE
Divinópolis/103.ª ZE
Formiga/114.ª ZE
Ipanema/129.ª ZE
Mercês/289.ª ZE
Monte Alegre de Minas/179.ª ZE
Mutum/188.ª ZE
Nova Ponte/340.ª ZE
Ouro Fino/199.ª ZE
Palma/201.ª ZE
Pedro Leopoldo/215.ª ZE
Ponte Nova/225.ª ZE
Resplendor/233.ª ZE
Rio Preto/240.ª ZE
Rio Vermelho/294.ª ZE
Sabará/241.ª ZE

Gislaine Reis Pereira Schumann
Alex Fernandes Santiago
Ana Lúcia D’Agosto Oliveira
Fábio Bastos Pinto
Ruy Alexandre Neves da Motta
Hélvio Simões Vidal
Regiane Maria Heil Portes
Guilherme Miranda Santos
Carlos Eduardo Avanzi de Almeida
Guilherme Heringer de Carvalho Rocha
Vinicius Alcântara Galvão
Fábio Reis de Nazareth
João Paulo Fernandes
Ubiratan Domingues
Luciana Imaculada de Paula
Márcio Ayala Pereira Filho
Letícia Vidal Troccoli Guerra de Oliveira
Genney Randro Barros de Moura
Ígor Peixoto Marques
Fernando Henrique Zorzi Zordan
Carlos César Marques Luz
Madson da Cunha Moura
Flávio César de Almeida Santos
Sérgio de Castro Moreira dos Santos
Stefano Naves Boglione
Celes George Serra de Souza
Guilherme Heringer de Carvalho Rocha
Cynthia Duarte Vilela

16 a 30/10/2017
31/10 a 29/11/2017
6 a 24/11/2017
20/11 a 19/12/2017
6/11 a 1.º/12/2017
16 a 24/11/2017
25/9 a 20/10/2017
6 a 10/11/2017
16 a 30/11/2017
16 a 24/11/2017
1.º a 19/12/2017
6 a 10/11/2017
16 a 24/11/2017
20/11 a 19/12/2017
27/11 a 11/12/2017
17/11 a 1.º/12/2017
9 a 11/10/2017
13/11 a 7/12/2017
6 a 16/11/2017
9 a 18/10/2017
25/10 a 1.º/11/2017
14/11 a 1.º/12/2017
16/10 a 24/11/2017
6 a 24/11/2017
9/10 a 7/11/2017
4 a 13/12/2017
27/11 a 1.º/12/2017
27/11 a 11/12/2017
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S. Maria do Suaçuí/247.ª ZE
Santa Rita de Caldas/345.ª ZE
S. Domingos do Prata/251.ª ZE
São Francisco/252.ª ZE
S. Gonçalo do Sapucaí/253.ª ZE
São Gotardo/254.ª ZE
Tarumirim/267.ª ZE
Tupaciguara/274.ª ZE
Ubá/275.ª ZE
Uberlândia/314.ª ZE
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Cristiano Moreira Silva
Luz Maria Romanelli de Castro
Ana Lúcia D’Agosto Oliveira
Célio Dimas Esteves Ruas
Kátia de Castro Vilas Boa
José Geraldo de Oliveira Silva Rocha
Bruno Schiavo Cruz
Genney Randro Barros de Moura
Bruno Guerra de Oliveira
Edimilson de Vasconcelos
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20/11 a 19/12/2017
8 a 14/11/2017
10 a 24/11/2017
30/10 a 28/11/2017
13 a 22/11/2017
16 a 24/11/2017
6 a 10/11/2017
6 a 14/11/2017
1.º a 9/11/2017
1.º/11 a 19/12/2017
ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 45852|

PORTARIA Nº 321, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ, com base nos Artigos 49 e 50, II
da Lei Complementar nº 75/93 e das atribuições conferidas pelo artigo 56 e seus incisos do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal,
aprovado pela Portaria SG/MPF nº 357, de 5 de maio de 2015, resolve:
Art. 1º - Designar a Procuradora da República THAIS ARAÚJO RUIZ, da Procuradoria da República no Município de Tucuruí, para
atuar judicial e extrajudicialmente na Procuradoria da República no Município de Altamira, no interesse do projeto Amazônia Protege da 4ª CCR, de 01
a 08 de dezembro de 2017.
Art. 2º - Esta Portaria produz efeitos a partir de 01/12/2017.
ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA
Procurador-Chefe
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 12229|

PORTARIA Nº 32, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais, com base no
art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006 do Conselho Superior
do Ministério Público Federal, e 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 dispõem 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 os fatos constantes nos autos do Procedimento Preparatório - PP nº 1.23.002.000192/2017-31, instaurado a partir de
representação formulada pela ASSOCIAÇÃO DE CASAS FAMILIARES RURAIS DO PARÁ – ARCAFAR, pela qual requer a análise de reivindicações
contidas na Carta da Juventude reunida no Seminário da Juventude e Educação em Movimento, no qual representantes das Casas Familiares Rurais –
CFR - de municípios do Baixo Amazonas postulam investimentos em ações que garantam a permanência dos jovens no campo, com bolsa de incentivo
ao projeto de jovens, bem como mais apoio das prefeituras;
Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução
87, de 03.08.2006, do CSMPF;
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do referido auto administrativo, pelo que:
Determina-se:
I – Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil;
II – Dê-se conhecimento da instauração deste IC à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PDFC do Ministério Público
Federal (art. 6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante publicação no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do
CSMPF;
III – Em seguida, determino a realização da diligência mencionada no despacho de fl. 16.
MICHÈLE DIZ Y GIL CORBI
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 45851|

DESPACHO DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
Inquérito Civil nº 1.23.000.002164/2016-97
Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação do Município de Magalhães Barata em face do ex-Gestor Raimundo
Faro Bittencourt em razão de não ter prestado contas sobre recursos federais do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE, exercício de 2015.
Inicialmente, faço a correção da Portaria de IC nº 484/2016 de fls. 34/35, tendo em vista que o conselho responsável pela análise e
parecer das contas do PNATE é o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e não o Conselho de Alimentação Escolar –
CAE.
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Analisando os autos, verificou-se, às fls. 16, que o Conselho do FUNDEB declarou através da Resolução nº 01 – 2016 que não recebeu
nenhuma documentação referente ao exercício de 2015 que pudesse dar esteio à análise da correta aplicação dos recursos.
Por outro lado, em consulta no Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC, no sítio do FNDE, verificou-se que há uma
notificação por omissão do conselho (espelho de consulta em anexo), datada de 14/02/2017, cujo acesso ao teor foi negado em razão de o notificado não
ter tomado ciência.
Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público
Federal – CSMPF, resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório.
Dê ciência a 5ª CCR.
Como diligência de continuação, requisite-se informação ao FNDE acerca da referida prestação de contas do PNATE/2015, bem
como acerca da notificação do Conselho responsável e quais medidas foram tomadas para sanar as pendências. Requisite-se também informações ao
Conselho do FUNDEB do Município de Magalhães Barata.
JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Procurador Regional da República
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 45837|

DESPACHO DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
Inquérito Civil nº 1.23.000.003047/2016-41
Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de Manifestação no SAC, pela empresa Sieg Apoio Administrativo Ltda – ME, a respeito
de suposta irregularidade no Pregão Presencial nº 13/2016, realizado pelo Município de Moju/PA para aquisição de equipamentos de informática. A
representante juntou cópias dos e-mails enviados para ao setor de licitação.
A Prefeitura de Moju encaminhou cópia do Pregão Presencial nº 13/2016 (fls. 14/195) e alegou que o processo licitatório observou
os princípios da publicidade e ampla concorrência, não tendo a empresa representante apresentado qualquer protocolo junto ao Setor de Licitações e
Contratos e nem designou representante no município para participar ou questionar o processo licitatório.
Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público
Federal – CSMPF, resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório.
Dê ciência a 5ª CCR.
Como diligência de continuação, requisite-se ao Município de Moju que complemente as informações encaminhadas através do Ofício
nº 280/2016 – GAB. PREFEITO/PMM – PA, e encaminhe cópia do Edital do Pregão Presencial nº 13/2016 para aquisição de equipamentos de
informática, relação das empresas que retiraram o Edital no setor de licitações e contratos, bem como informe a origem dos recursos utilizados nessa
licitação.
JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Procurador Regional da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 67754|

PORTARIA Nº 835, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ,
Considerando o disposto na Lei nº 13.024/2014, no Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014 e na Portaria PRC/PR nº 678/2014,
bem como a delegação de competência conferida pela Portaria PGR nº 740/2014;
Considerando a vantajosidade econômica da designação em substituição na modalidade remota em relação aos gastos com diárias e
passagens para itinerância;
Considerando, por fim, que na Seção Judiciária do paraná os feitos judiciais tramitam por meio de processo eletrônico – E-Proc,
enquanto os raros autos físicos podem ser deslocados entre as unidades por meio de malote, resolve:
Art. 1º Designar os Procuradores da República para atenderem a todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais cíveis e
criminais do ofício na modalidade remota, conforme especificado no Anexo I;
Art. 2º O Procurador indicado fica responsável por todos os autos judicias e extrajudiciais distribuídos ou conclusos ao ofício no
período da substituição, sendo vedado restituir o feito sem a devida manifestação, a qual deverá ser feita ainda que após o termo final da designação em
substituição.
Art. 3º Nos termos do art. 32, § 3º do Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014, poderá ser autorizado o deslocamento ocasional, desde
que seja exclusivamente para audiências ou atos de investigação vinculados ao ofício acumulado.
Art. 4º Determinar seja dado encaminhamento das informações do referido anexo para providências acerca do pagamento da
gratificação por acumulação de ofícios.
PAULA CRISTINA CONTI THÁ
ANEXO I
PORTARIA Nº 835, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
PERÍODO DE
SUBSTITUIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR
AFASTADO
Nome

Ofício

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR %DE DESONERAÇÃO
SUBSTITUTO
(se houver)
Membro
Mat. Motivo
Ofício
Mat.
Substituto
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11/12/2017

15/12/2017

04/12/2017

10/12/2017

11/12/2017

19/12/2017

04/12/2017

08/12/2017

04/12/2017

10/12/2017

11/12/2017

19/12/2017

04/12/2017

07/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

15/12/2017

Henrique Gentil
Oliveira
Maicon Fabrício
Rocha
Maicon Fabrício
Rocha
Raphael Otávio
Bueno Santos
Walter José
Mathias Junior
Walter José
Mathias Junior
Henrique Hahn
Martins de
Menezes
Henrique Hahn
Martins de
Menezes
Raphael Otávio
Bueno Santos
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Ofício da PRM de
Paranavaí
Oficio da PRM de
Campo Mourão
Oficio da PRM de
Campo Mourão
Ofício da PRM de
Apucarana
Oficio da PRM de
Pato Branco
Oficio da PRM de
Pato Branco

1417 Folga
1468 Férias
1468 Férias
1161 Folga
1521 Férias
1521 Férias
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Dermeval Rieiro
Viana Filho
Hayssa Kyrie
Medeiros Jardim
Hayssa Kyrie
Medeiros Jardim
Henrique Gentil
Oliveira
Indira Bolsoni
Pinheiro
Indira Bolsoni
Pinheiro

1º Ofíco da PRM
Guaíra
2º Ofíco da PRM
Guaíra
2º Ofíco da PRM
Guaíra
Ofício da PRM
Paranavaí
Ofício da PRM
Francisco Beltrão
Ofício da PRM
Francisco Beltrão

1567

-

1546

-

1596

-

1417

-

1345

-

1345

-

Oficio da PRM de
1438 Folga
Guarapuava

José Mauro
Luizão

5º Ofício da PRM
948
Londrina

-

Oficio da PRM de
1438 Folga
Guarapuava

José Mauro
Luizão

5º Ofício da PRM
948
Londrina

-

Ofício da PRM de
1161 Folga
Apucarana

Marcelo de
Souza

4º Ofício da PRM
1093
Londrina

-
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - 10246|

PORTARIA N° 107, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procuradorda República signatário, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e;
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6o, VII, b, e artigo 7o, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93;
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;
d) considerando o disposto na Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
e) havendo necessidade de realização de diligências para examinar as irregularidades informadas no Ofício n° 700/2017DIFISDNPM- PR, referente ao Parecer n° 16/2017-DNPM-PR/RPXM/RMB,
resolvo
Converter o presente Procedimento Preparatório (1.25.006.000398/2017-56) em Inquérito Civil tendo por objeto a apuração das
informações contidas no Ofício n° 700/2017- DIFIS - DNPM - PR, referente ao Parecer n° 16/2017-DNPM-PR/RPXM/RMB, em atendimento ao contido
no artigo 4o, da Resolução CNMP n° 23/2007, para a apuração dos fatos abaixo especificados:
Informações constantes no Ofício n° 700/2017- DIFIS -DNPM - PR, referente ao Parecer n° 16/2017-DNPM-PR/RPXM/RMB, sobre
ocorrência de lavra irregular de argila dentro do poligonal apurado no processo minerário n° 926.003/2016 - Departamento Nacional de Produção Mineral
– DNPM,.
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Maringá/PR, nos termos do
que prevê o artigo 7o, IV, da Resolução CNMP n° 23/2007.
Determina ainda, que seja comunicada à Egrégia 4a Camara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do
presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos artigos 4o, VI, e T § 2o, I e II, da Resolução CNMP n° 23/2007.
Manda, por fim, sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático.
NATALÍCIO CLARO DA SILVA
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 10261|

PORTARIA N° 108, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, 7º, I e 39, da LC nº
75/93 e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, bem como considerando o disposto nas Resoluções nºs 87/06/CSMPF e 23/07/CNMP, determina a instauração
do presente INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:
Grupo Temático: (5ª Câmara - Combate a Corrupção)
Tema: 10011 - Improbidade Administrativa
Ementa: Apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa, praticado por empregado da Caixa Econômica Federal na
Agência Cianorte/PR.
Município: Cianorte - Paraná
Proceda-se ao registro e à autuação da presente. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria,
nos termos do art. 7º da Resolução 23/07/CNMP. Acompanhe-se o prazo inicial de 1 (um) ano, a partir desta data, para conclusão do inquérito civil.
DANIELLE DIAS CURVELO
Procuradora da República
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - 10256|

PORTARIA N° 109, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, 7º, I e 39, da LC nº
75/93 e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, bem como considerando o disposto nas Resoluções nºs 87/06/CSMPF e 23/07/CNMP, determina a instauração
do presente INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:
Grupo Temático: (5ª Câmara - Combate a Corrupção)
Tema: 10011 - Improbidade Administrativa
Ementa: Apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa no uso irregular de verba oriunda do FUNDEB.
Município: Sarandi - Paraná
Proceda-se ao registro e à autuação da presente. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria,
nos termos do art. 7º da Resolução 23/07/CNMP. Acompanhe-se o prazo inicial de 1 (um) ano, a partir desta data, para conclusão do inquérito civil.
DANIELLE DIAS CURVELO
Procuradora da Republica
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 5712|

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 35, CELEBRADO EM 22 DE NOVEMBRO
DE 2017
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 1.25.011.000078/2017-27. REFERENTE à constatação, diante de autuação feita pelo
Instituto Ambiental do Paraná – IAP, de ocorrência de dano ambiental provocado por construção irregular em ilha localizada em área de proteção
ambiental, município de Porto Rico/PR. PARTES: de um lado Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da República, HENRIQUE
GENTIL OLIVEIRA, como compromitente, e de outro lado, a SR. EVANDRO LUIZ OTTO, como compromissado. OBJETO: regularização da situação
do imóvel objeto da Notificação nº 157, retirando todo entulho do local, o excesso de areia/pedra depositado no terreno e outros materiais existentes,
segundo orientações do IAP. VIGÊNCIA: 30 de maio de 2018. DATA DA ASSINATURA: 22/11/2017. ASSINATURAS: Henrique Gentil Oliveira,
Evandro Luiz Otto
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 10222|

DESPACHO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – PP Nº 1.25.006.000367/2017-03
Considerando a certidão de fl. 222 e a necessidade de realização de diligências, bem como o fato de ter-se expirado o prazo constante
no § 1º, do artigo 4º, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010 e, em atendimento ao disposto no artigo 4ª, inciso II, da referida resolução, determino:
1. A conversão do presente procedimento preparatório em Inquérito Civil, afeto à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão – 1ª CCR;
2. A expedição de portaria de conversão de Inquérito Civil;
3. A solicitação de publicação da portaria através do Sistema Único, com a consequente comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e
Revisão – 1ª CCR, com cópia da portaria, nos termos do artigo 6ª da Resolução nº 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal.
DANIELLE DIAS CURVELO
Procuradora da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 49197|

PORTARIA Nº 215, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
(CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO)
O MINISTÉRIOPÚBLICOFEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 2006,
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional
do Ministério Público e
Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada;
Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001386/2017-61 visa apurar notícia de irregularidades no tocante ao
horário de atendimento ao público do Escritório Regional do Ministério da Saúde em Pernambuco, haja vista que o órgão não realizaria atendimento no
turno da tarde;
Considerando a necessidade de aprofundar as investigações;
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001386/2017-61 em INQUÉRITO CIVIL, determinando:
1. Registro e autuação da presente, assinalando como objeto do Inquérito Civil: “apurar notícia de irregularidades no tocante ao
horário de atendimento ao público do Escritório Regional do Ministério da Saúde em Pernambuco, haja vista que o órgão não realizaria atendimento no
turno da tarde”;
2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Erasmo José da Silva Neto, ocupante do cargo de Técnico
Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 –
1 Avenida Agamenon Magalhães, 1800, Espinheiro CEP: 52.021-170 RECIFE – PE
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fone: 81-2125-7317
CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar como Secretário, em cujas ausências será substituído por
qualquer servidor em exercício no 3º Ofício da Tutela Coletiva;
3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão – 1ª CCR, inclusive por
meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução
nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF);
No intuito de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a secretaria
deste gabinete realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após
o seu transcurso.
Cumpra-se.
EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JUNIOR
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 2616|

PORTARIA Nº 47, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição, bem como nas previsões inscritas nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93,
CONSIDERANDO a exígua força de trabalho e o excessivo número de processos e procedimentos neste Ofício da Procuradoria da
República no município de São Raimundo Nonato/PI, gerando acúmulo de serviço, motivo pelo qual ainda não foram exauridas as providências
especificadas no artigo 4º da Resolução CSMPF n° 87/2006;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar fatos que dizem respeito ou acarretam danos efetivos ou potenciais a interesses cuja
defesa compete ao Ministério Público, nos termos do artigo 1º da Resolução CSMPF n° 87/2006;
RESOLVE:
CONVERTER, através da presente portaria, diante do que preceituam os artigos 4º e 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010, o
Procedimento Preparatório nº 1.27.004.000096/2017-23 em INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto corresponde à apuração de irregularidades relacionadas a
processo seletivo destinado à contratação temporária de brigadistas de incêndio pelo ICMBio, no âmbito do Parque Nacional Serra da Capivara.
DETERMINAR a comunicação da instauração de Inquérito Civil Público à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins dos
artigos 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010.
Mantenham-se os autos conclusos para análise da documentação enviada pelo ICMBio.
Autue-se, registre-se e publique-se, consoante artigo 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010.
CECÍLIA VIEIRA DE MELO SÁ LEITÃO
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 2614|

PORTARIA Nº 48, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição, bem como nas previsões inscritas nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93,
CONSIDERANDO a exígua força de trabalho e o excessivo número de processos e procedimentos neste Ofício da Procuradoria da
República no município de São Raimundo Nonato/PI, gerando acúmulo de serviço, motivo pelo qual ainda não foram exauridas as providências
especificadas no artigo 4º da Resolução CSMPF n° 87/2006;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar fatos que dizem respeito ou acarretam danos efetivos ou potenciais a interesses cuja
defesa compete ao Ministério Público, nos termos do artigo 1º da Resolução CSMPF n° 87/2006;
RESOLVE:
CONVERTER, através da presente portaria, diante do que preceituam os artigos 4º e 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010, o
Procedimento Preparatório nº 1.27.004.000091/2017-09 em INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto corresponde à apuração de irregularidades relacionadas à
constante interrupção de fornecimento de água no IFPI – Campus São Raimundo Nonato.
DETERMINAR a comunicação da instauração de Inquérito Civil Público à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins dos
artigos 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010.
Mantenham-se os autos conclusos para análise da resposta enviada pela ANA.
Autue-se, registre-se e publique-se, consoante artigo 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010.
CECÍLIA VIEIRA DE MELO SÁ LEITÃO
Procuradora da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 92670|

PORTARIA Nº 1.571, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
Consigna licença maternidade da Procuradora da República MARTA CRISTINA
PIRES ANCIÃES MARTINS no período de 14 de dezembro de 2017 a 11 de
junho de 2018.
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
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uso de suas atribuições legais, considerando que a Procuradora da República MARTA CRISTINA PIRES ANCIÃES MARTINS encontrar-se-á de
licença maternidade no período de 14 de dezembro de 2017 a 11 de junho de 2018 (180 dias), conforme disposto no art. 127 da Constituição Federal, no
art. 26, inciso VIII, da Lei Complementar Nº 75/1993, na Lei Nº 11770/2008 e na Portaria PGR Nº 510/2008 e considerando anuência do Coordenador
da Área Criminal, Dr. JOSÉ MARIA DE CASTRO PANOEIRO, para que a referida procuradora seja excluída da distribuição de todos os feitos que lhe
são vinculados nos 4 dias úteis anteriores à licença maternidade, resolve:
Art. 1º Excluir a Procuradora da República MARTA CRISTINA PIRES ANCIÃES MARTINS, no período de 14 de dezembro de
2017 a 11 de junho de 2018, da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados.
Parágrafo Único. Excluir a Procuradora da República MARTA CRISTINA PIRES ANCIÃES MARTINS da distribuição de todos
os feitos que lhe são vinculados nos 4 dias úteis que antecedem a licença maternidade; dias 01, 11, 12 e 13 de dezembro de 2017.
Art. 2º Registre-se, publique-se e cumpra-se.
RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 92651|

PORTARIA Nº 1.572, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2017
Consigna a licença médica da Procuradora da República SOLANGE MARIA
BRAGA no dia primeiro de dezembro de 2017.
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
considerando a licença médica da Procuradora da República SOLANGE MARIA BRAGA no dia primeiro de dezembro de 2017, resolve:
Art. 1º Excluir a Procuradora da República SOLANGE MARIA BRAGA da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são
vinculados no dia primeiro de dezembro de 2017.
Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se.
RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 92658|

PORTARIA Nº 1.573, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2017
Consigna a licença médica do Procurador da República RODRIGO RAMOS
POERSON no período de 04 a 05 de dezembro de 2017.
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
considerando a licença médica do Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON no período de 04 a 05 de dezembro de 2017, resolve:
Art. 1º Excluir o Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe
são vinculados no período de 04 a 05 de dezembro de 2017.
Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se.
RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 92634|

PORTARIA Nº 1.575, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2017
Consigna a licença médica da Procuradora da República DANIELLA DIAS DE
ALMEIDA SUEIRA TOLEDO PIZA no dia 1º de dezembro de 2017.
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
considerando a licença médica da Procuradora da República DANIELLA DIAS DE ALMEIDA SUEIRA TOLEDO PIZA no dia 1º de dezembro de
2017, resolve:
Art. 1º Excluir a Procuradora da República DANIELLA DIAS DE ALMEIDA SUEIRA TOLEDO PIZA da distribuição de todos
os feitos e audiências que lhe são vinculados no dia 1º de dezembro de 2017.
Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se.
RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 92688|

PORTARIA Nº 1.576, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Portaria PR-RJ Nº 1232/2017 para designar o Procurador da República
VINICIUS PANETTO DO NASCIMENTO para realizar as audiências da 9ª Vara
Federal Criminal nos dias 04 e 05 de dezembro de 2017.
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
uso de suas atribuições legais,
considerando os termos do disposto na Portaria PR-RJ Nº 131, de 29 de janeiro de 2016, publicada no DMPF-e Nº 21 – Extrajudicial
de 01 de fevereiro de 2016, página 176;
considerando a Portaria PR-RJ Nº 1232/2017 (publicada no DMPF-e Nº 177 – Extrajudicial, de 20 de setembro de 2017, Página 132)
que designou o Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON para atuar nas audiências da 9ª Vara Federal Criminal no período de 04 a 08
de dezembro de 2017;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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considerando que o Procurador da República RODRIGO RAMOS POERSON estará de licença-médica nos dias 04 e 05 de dezembro
de 2017, resolve:
Art. 1º Designar o Procurador da República VINICIUS PANETTO DO NASCIMENTO para realizar as audiências da 9ª Vara
Federal Criminal nos dias 04 e 05 de dezembro de 2017, em substituição ao Pocurador da República RODRIGO RAMOS POERSON.
Parágrafo único. Ficará a cargo do Procurador designado providenciar, antecipadamente, a sua substituição nas audiências referentes
à 9ª Vara Federal Criminal que coincidirem com qualquer pedido seu de afastamento (férias/licenças/cursos etc).
Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se.
RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 92691|

PORTARIA Nº 1.578, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Designa Procuradores da República para realizarem as audiências junto à 6º Vara
Federal Criminal no dia 04 de dezembro de 2017, junto à 3º Vara Federal Criminal
no dia 05 de dezembro de 2017 e junto à 8º Vara Federal Criminal nos dias 06 e
07 de dezembro de 2017.
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
uso de suas atribuições legais, considerando os termos da Portaria PGR, bem como o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei
Complementar n° 75/93; considerando que os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos procuradores remanescentes das Varas,
conforme normas em vigor; considerando a necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam
na área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio das 3ª, 6ª e 8ª Varas Federais Criminais, resolve:
Art. 1° Adotar a seguinte escala de rodízio de audiências junto às 3ª, 6ª e 8ª Varas Federais Criminais:
DATA - VARA

PROCURADORES

04/12/2017 – 6ª VFC

Cintia Damasceno

05/12/2017 – 3ª VFC - 14h

Daniela Masset

06 e 07/12/2017 – 8ª VFC

Daniel Prazeres

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta nas datas acima estabelecidas compete aos gabinetes dos
Procuradores designados.
Art. 2° Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta
encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente Portaria.
Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se.
RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 92866|

PORTARIA Nº 1.579, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
Consigna a licença médica da Procuradora da República DANIELLA DIAS DE
ALMEIDA SUEIRA TOLEDO PIZA no dia 04 de dezembro de 2017.
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
considerando a licença médica da Procuradora da República DANIELLA DIAS DE ALMEIDA SUEIRA TOLEDO PIZA no dia 04 de dezembro de
2017, resolve:
Art. 1º Excluir a Procuradora da República DANIELLA DIAS DE ALMEIDA SUEIRA TOLEDO PIZA da distribuição de todos
os feitos e audiências que lhe são vinculados no dia 04 de dezembro de 2017.
Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se.
RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 92857|

PORTARIA Nº 1.580, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a Portaria PR-RJ Nº 1550/2017 em virtude de erro material.
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
uso de suas atribuições legais, considerando a Portaria PR-RJ Nº 1550/2017 (publicada no DMPF-e Nº 225 - Extrajudicial de 01 de dezembro de 2017,
Página 50) e considerando erro material, resolve:
Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 1550/2017 da seguinte forma:
Onde se lê:
"Portaria PR-RJ Nº 1458/2017"
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Leia-se:
"Portaria PR-RJ Nº 1459/2017"
Art. 2º Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº
358/2016.
Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se
RAFAEL ANTÔNIO BARRETTO DOS SANTOS
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 7290|

PORTARIA Nº 19, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, com base nos arts. 127 e 129 da
Constituição da República de 1988 e no art. 6º, VII da Lei Complementar 75/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88 e
art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993);
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal
promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social;
CONSIDERANDO que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do § 1º do art. 4º da Resolução nº 87/2006 do Conselho
Superior do Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, se encerrou,
em 14/11/2017, em relação ao Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000190/2017-99;
CONSIDERANDO que o referido no procedimento preparatório foi instaurado com o intuito de analisar possível ocorrência de ato
ímprobo, em razão de possíveis irregularidades praticadas em detrimento do SUS pela unidade conveniada “Laboratório Result”;
CONSIDERANDO que ainda há necessidade de se prosseguir na instrução do presente apuratório;
DELIBERA POR:
1. converter o referido procedimento preparatório em Inquérito Civil, adotando-se a seguinte ementa: “SÃO GONÇALO –
LABORATÓRIO RESULT - POSSÍVEIS IRREGULARIDADES – SUS”;
2. determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 (um)
ano previsto no art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;
3. determinar que a assessoria envie a presente portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por
meio eletrônico, para ciência, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e para publicação no
Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, § 1º, I da referida Resolução, certificando nos autos o efetivo envio do presente ato;
Feito, aguarde-se o fim do prazo de resposta do ofício expedido no bojo do P.P. 1.30.020.000150/2017-47, haja vista que tal resposta
irá ser útil para a presente investigação.
THIAGO SIMÃO MILLER
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 7303|

PORTARIA Nº 20, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, com base nos arts. 127 e 129 da
Constituição da República de 1988 e no art. 6º, VII da Lei Complementar 75/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88 e
art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993);
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal
promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social;
CONSIDERANDO que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do § 1º do art. 4º da Resolução nº 87/2006 do Conselho
Superior do Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, se encerrou,
em 14/11/2017, em relação ao Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000150/2017-47;
CONSIDERANDO que o referido no procedimento preparatório foi instaurado com o intuito de analisar possível ocorrência de ato
ímprobo, em razão de possíveis irregularidades praticadas em detrimento do SUS pelas unidades conveniadas Clínica Tômus, Laboratório Result e Clínica
Radiológica São Pedro de Alcantâra;
CONSIDERANDO que ainda há necessidade de se prosseguir na instrução do presente apuratório;
DELIBERA POR:
1. converter o referido procedimento preparatório em Inquérito Civil, adotando-se a seguinte ementa: “SÃO GONÇALO –
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO – CLÍNICA TÔMUS SC LTDA. - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
RESULT MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. - CL´NICA RADIOLÓGICA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA - POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
– SUS”;
2. determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 (um)
ano previsto no art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;
3. determinar que a assessoria envie a presente portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por
meio eletrônico, para ciência, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e para publicação no
Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, § 1º, I da referida Resolução, certificando nos autos o efetivo envio do presente ato;
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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Feito, reitere-se pela segunda vez o ofício de fl. 58.
THIAGO SIMÃO MILLER
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 7777|

PORTARIA Nº 41, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88 e
art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993);
CONSIDERANDO que é dever do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, consoante o art. 129, inc. III, da Constituição da República e art. 1º, inc. I,
da Lei nº 7.347/85;
DELIBERA POR:
1) Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.009.000183/2017-45 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa:
“POSSÍVEL CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE RAMPAS DE ACESSO NA FAIXA DE AREIA DA PRAIA DO CANTO NO MUNICÍPIO DE
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS.”
2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por
meio eletrônico, para ciência, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e para publicação no
Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, § 1º, I da referida Resolução, certificando nos autos o efetivo envio do presente ato.
Cumpra-se.
RODRIGO GOLIVIO PEREIRA
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 7635|

PORTARIA Nº 63, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL. PP nº 1.30.002.00083/2017-89
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas no artigo 129, da Constituição da
República, e com fulcro, ainda, no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e na Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006,
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e
CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, para
a qual pode promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante disposição do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, bem como do art. 6º,
inciso VII e alíneas, da Lei Complementar nº 75/93;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo de conclusão do Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000083/2017-89, e, ainda, a
necessária continuidade dos atos de apuração;
RESOLVE:
converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, inalterados os termos de registro e de ementa.
Como medidas iniciais, determina:
1.PUBLIQUE-SE a presente Portaria (atentando-se ao disposto no art. 5º, inciso VI, e art. 16, §1º, I, todos da Resolução CSMPF nº
87/2006, e ao art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007);
2.NOTIFIQUE-SE a Eg. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, via “Sistema Único”;
3.EXPEÇA-SE ofício à Agência da Caixa Econômica Federal em Quissamã, concedendo dilação do prazo para resposta ao Ofício nº
1438/2017/GAB/GGV.
GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 7601|

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
INQUÉRITO CIVIL nº 1.30.008.000127/2017-11, referente à apuração de eventuais danos e/ou impactos ambientais ocasionados à
área de preservação permanente do rio Sesmaria, em virtude de atividade desenvolvida no local (“Depósito de Areia Mandi e, posteriormente, o “Papa
Entulho””), no município de Resende/RJ. PARTES: de um lado o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo procurador da República Dr.
Paulo Sérgio Ferreira Filho, e de outro lado EVERALDA DA SILVA OLIVEIRA e JOÃO FERNANDES RIBEIRO, compromissários. OBJETO: adoção
de medidas de recuperação ambiental para restabelecer o meio ambiente degradado e regularização ambiental do empreendimento. VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses. DATA DA ASSINATURA: 29 de novembro de 2017. ASSINATURAS: PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO, EVERALDA DA SILVA
OLIVEIRA, JOÃO FERNANDES RIBEIRO, MIGUEL ARCANJO DA ROSA (testemunha do INEA) E WILSON RIBEIRO OLIVEIRA DE MOURA
(testemunha da AMAR).
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 7602|

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017
Pelo presente instrumento, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.347/85, dos artigos 20 e 21 da Resolução nº 87/06 do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do artigo 14 da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o MINISTÉRIO
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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PÚBLICO FEDERAL (MPF), representado neste ato pelo Procurador da República Dr. Paulo Sérgio Ferreira Filho, e EVERALDA DA SILVA
OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora do RG nº 020.283.969-2 DICRJ, inscrita no CPF sob o nº 096.490.047-50, residente e domiciliada na Rua
Augusto de Carvalho, nº 801, bairro Jardim Brasília II, Resende/RJ, e JOÃO FERNANDES RIBEIRO, brasileiro, casado, portador do RG nº 87.000.3472 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 327.620.977-20, residente e domiciliado na Rua Rua Augusto de Carvalho, nº 801, bairro Jardim Brasília II,
Resende/RJ, doravante denominados COMPROMISSÁRIOS, e, na qualidade de testemunha do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o servidor
público Miguel Arcanjo da Rosa, técnico do INEA, e de testemunha da Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR), o servidor
público Wilson Oliveira Ribeiro de Moura, presidente da AMAR, e
CONSIDERANDO as atribuições conferidas pelo art. 129, inciso III, da- Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB);
pelo art. 1º, inciso I, c/c art. 8º, §1º, ambos da Lei nº 7.347/85; e pelo art. 6º, inciso VII, alínea b, c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº
75/1993;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso III, da CRFB, instituição permanente incumbida de
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa do meio ambiente, patrimônio público e de interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que, segundo prescreve o art. 225 da CRFB, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações”, sendo entendido o meio ambiente, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei nº 6.938/81, como “o conjunto de condições,
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”;
CONSIDERANDO que o §3º do art. 225, da CRFB, estabelece que “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”;
CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República no Município de Resende (PRM/Resende) o Inquérito Civil nº
1.30.008.000127/2017-11, bem como o Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.008.000310/2013-92, objetivando apurar, nos âmbitos criminal e
cível, eventuais crimes e danos ambientais ocasionados à área de preservação permanente (APP) do rio Sesmaria, em virtude de atividade desenvolvida
no local (“Depósito de Areia Mandi e, posteriormente, o “Papa Entulho””);
CONSIDERANDO que, no curso dos referidos procedimentos ministeriais, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), em atividade
de fiscalização, efetuou vistorias em diversos imóveis no município de Resende, sendo que uma dessas propriedades foi exatamente o “Depósito de Areia
Mandi”, quando constatou a existência de danos ambientais e de grande quantidade de materiais, maquinários e equipamentos para a construção civil
estocados no local, e, na ocasião, identificou que o “Papa Entulho” que funcionava no local estava associado ao CNPJ nº 08.488.468/0001-89, sob o
nome EVERALDA DA SILVA DE OLIVEIRA-ME., cujo responsável também era o Sr. JOÃO FERNANDES RIBEIRO;
CONSIDERANDO que, conforme as reuniões realizadas nesta Procuradoria da República, é necessária a adoção de medidas de
recuperação ambiental para restabelecer o meio ambiente degradado e de compensação pelos danos causados durante o tempo em que a atividade foi
exercida em desconformidade com as normas ambientais e regulamentares pertinentes;
CONSIDERANDO que os responsáveis pelo empreendimento demonstraram consciência ecológica e interesse em ajustar sua conduta
por meio da adoção das medidas indicadas pelos órgãos ambientais;
RESOLVEM
Celebrar o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), com fulcro no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, mediante
as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA 1ª – Os COMPROMISSÁRIOS se obrigam a se abster de promover qualquer intervenção na propriedade objeto destes
autos sem autorização dos órgãos ambientais competentes (INEA e/ou AMAR).
CLÁUSULA 2ª – Os COMPROMISSÁRIOS se obrigam, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a instalar uma cerca, seguindo o
contorno da margem do rio Sesmaria em sua propriedade, após realizar uma limpeza dessa área da margem do rio a ser isolada, devendo a cerca ser
instalada a 20 metros do rio, conforme a demarcação da FMP definida pelo INEA, de forma que se isole a área abrangida entre o galpão e a construção
do terreno das margens do rio Sesmaria.
Parágrafo único. No restante da área, de aproximadamente 7,5 metros após a cerca, os COMPROMISSÁRIOS se obrigam a não
estocar materiais, somente utilizando a região como área de manobra de veículos.
CLÁUSULA 3ª – Os COMPROMISSÁRIOS se obrigam, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a retirar todo entulho e maquinário
que esteja inserido na área de APP do rio Sesmaria nos perímetros de sua propriedade, conforme estabelecido na cláusula anterior, bem como a efetuar a
readequação do separador de óleo do empreendimento, a fim de que não haja contaminação do rio, nos termos da recomendação da AMAR contida na
fl. 283 do PIC n° 1.30.008.000310/2013-92.
CLÁUSULA 4ª – Além do cumprimento das cláusulas anteriores, a regularização ambiental do imóvel deverá ser objeto de
regularização fundiária urbana, realizada de modo coletivo, nos moldes do Código Florestal (Lei nº 12.651/12), pelo município de Resende,
comprometendo-se o MPF a não ajuizar nenhuma ação civil pública para a demolição do imóvel até o término de tal processo de regularização (que
deverá verificar, em conjunto com todas as demais edificações da região, a viabilidade da permanência do referido imóvel), desde que as medidas
compensatórias definidas neste instrumento sejam, desde já, implementadas pelos COMPROMISSÁRIOS e atestadas pelo órgão competente.
Parágrafo único – Tendo em vista a necessidade de regularização fundiária da área urbana de Resende, a qual ocupou as margens do
rio Sesmaria, este procedimento, após o cumprimento da presente cláusula, deverá ser apensado ao Inquérito Civil n° 1.30.012.000247/2002-72.
CLÁUSULA 5ª – O efetivo cumprimento das obrigações acima deverá ser verificado por meio de vistoria a ser realizada pelos
servidores da AMAR.
Parágrafo primeiro – Qualquer pedido de dilação de prazo para cumprimento das obrigações assumidas deverá ser solicitado ao MPF
dentro dos prazos estipulados neste Termo, apresentando-se a justificativa devidamente documentada.
CLÁUSULA 6ª – O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL se compromete a não adotar qualquer medida judicial, coletiva ou
individual, de natureza civil, contra os compromissários, relativa aos danos ambientais tratados neste TAC, desde que cumpridas as cláusulas ajustadas.
CLÁUSULA 7ª – Os COMPROMISSÁRIOS se obrigam, em caso de mudança de titularidade da propriedade, a comunicar de
imediato o fato ao MPF, bem como a dar ciência ao adquirente da existência das obrigações firmadas no presente instrumento, apresentando ao MPF
prova documental desta comunicação.
CLÁUSULA 8ª – Os COMPROMISSÁRIOS se obrigam a permitir que agentes do INEA ou da AMAR vistoriem o imóvel, de ofício
ou quando requisitados pelo Ministério Público Federal, para verificação da execução dos trabalhos de recuperação ambiental, enquanto perdurarem as
obrigações constantes deste TAC.
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CLÁUSULA 9ª – Os COMPROMISSÁRIOS se obrigam a manter os seus endereços e telefones para contato atualizados, enquanto
perdurarem as obrigações estabelecidas neste TAC, sendo que qualquer mudança deverá ser comunicada a esta Procuradoria da República imediatamente.
CLÁUSULA 10ª – Caso haja retardo injustificado no cumprimento das obrigações, ou descumprimento das mesmas, os
COMPROMISSÁRIOS incorrerão em multa mensal de R$500 (quinhentos reais), a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
Parágrafo único – A aplicação da multa não impede a execução específica das obrigações de fazer estabelecidas neste TAC.
CLÁUSULA 11ª – Os prazos referidos neste TAC passam a fluir a partir da sua assinatura.
CLÁUSULA 12ª – Extrato deste TAC será enviado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins
de publicação no Diário Oficial da União.
Por fim, estando as partes ajustadas e compromissadas, firmam este Termo, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.
PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO
Procurador da República
MPF
EVERALDA DA SILVA OLIVEIRA
Compromissário
JOÃO FERNANDES RIBEIRO
Compromissário
WILSON RIBEIRO OLIVEIRA DE MOURA
AMAR
(Testemunha)
MIGUEL ARCANJO DA ROSA
INEA
(Testemunha)
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
##ÚNICO: | EXTRA-RN - 35598|

PORTARIA Nº 24, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n.
1.28.000.002142/2017-21.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos arts. 129,
III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 75/1993, no art. 17 da Lei 8.429/1992, na Súmula 329
do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, na Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução 87/2006, na redação
que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF):
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 de 1988);
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (Constituição da República
de 1988, art. 129, II), bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que os arts. 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar
75/1993, o art. 17 da Lei 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem ser função institucional do Ministério Público a proteção
do patrimônio público e social, dando-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu art.
2º, § 4º, última parte, bem como o art. 2º, § 1º, o art. 4º, § 1º e o art. 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à instauração de inquérito
civil, sendo subsidiário o uso do procedimento administrativo;
CONSIDERANDO que o § 6º do art. 2º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que o § 1º do
art. 4º da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF),
não tornam obrigatório que o inquérito civil seja antecedido por procedimento administrativo, o qual é apenas facultativo e, se instaurado, deverá ser
concluído no prazo de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período;
CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.002142/2017-21, a qual tem por
objeto apurar a possível existência de irregularidades relativamente ao fato de a Unidade Central de Agentes Terapêuticos do Rio Grande do Norte
(UNICAT) se encontrar desabastecida do medicamento Avonex, utilizado por pacientes com esclerose múltipla, no âmbito do Estado do Rio Grande
Norte;
CONSIDERANDO que ainda são necessárias mais diligências para verificar se houve realmente alguma irregularidade no fato
mencionado e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis;
RESOLVE converter a presente notícia de fato em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos fatos aqui mencionados.
Proceda-se ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da
República.
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Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (art. 4º, VI, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 5º, VI, da Resolução
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF).
Providencie-se, também, a publicação da presente portaria na página da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte
na rede mundial de computadores (internet).
Designo os servidores vinculados ao 12º Ofício desta Procuradoria da República para atuarem como secretário, para fins de auxiliar
na instrução do presente inquérito civil, sem prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado o controle
do prazo de um ano de tramitação do inquérito civil contado de hoje (art. 9º, caput, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 15º, caput, da Resolução
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua ocorrência
com expressa menção à circunstância de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação.
Cumpra-se. Posteriormente, proceda-se à conclusão.
PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 3227|

PORTARIA N° 8, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
O Procurador da República no Município de Cruz Alta, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da
República; artigo 5º, inciso III, alínea e art. 6°, inciso VII, alínea c da Lei Complementar n. 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;
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a
ação civil pública para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição;
CONSIDERANDO que é tarefa do Ministério Público Federal promover procedimentos extrajudiciais para proteger os direitos
coletivos e difusos das comunidades quilombolas;
CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, o Ministério Público Federal deve resguardar máxima efetividade
dos direitos fundamentais dos cidadãos, sobretudo, no caso em apreço, a defesa dos direitos e interesses das populações tradicionais;
CONSIDERANDO que a Procuradoria da República em Cruz Alta acompanha, no Procedimento Administrativo n.
1.29.016.000013/2016-10, a questão da regularização fundiária da Comunidade Quilombola de Jacuizinho/RS;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de racionalizar a atuação desta PRM de Cruz Alta/RS no tocante à referida comunidade;
RESOLVE
INSTAURAR, com base no artigo 8º, II, da Resolução CNMP n. 174/2017, procedimento administrativo, vinculado à 6ª CCR/MPF,
com o objetivo de “acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as políticas públicas tendentes à concretização dos direitos sociais dos integrantes da
Comunidade Quilombola Rincão dos Caixões / Novos Horizontes, localizada em Jacuizinho/RS”.
DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes:
1. Formem-se autos respectivos encartando-se esta portaria na folha inicial;
2. Promovam-se os registros necessários no sistema de registro da Instituição;
3. Pesquise-se termos correlatos (comunidade quilombola Rincão dos Caixões) no Único e certifique-se os resultados nestes autos;
3. Cumpra-se o despacho anexo.
HENRIQUE FELBER HECK
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 6819|

PORTARIA Nº 31, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, lotada e em exercício na
Procuradoria da República no Município de Rio Grande, RS, no uso de suas atribuições legais, à vista do disposto nos artigo 129 da Constituição da
República, 5º, 6º e 7º da Lei Complementar n.º 75/93 e 8º da Lei n.º 7.347/85, bem como na Resolução CSMPF n.º 87/2006, com a redação que lhe foi
conferida pela Resolução CSMPF n.º 106/2010, diante do implemento, relativamente ao Procedimento Preparatório autuado nesta Procuradoria sob o n.º
1.29.006.000224/2016-63, dos prazos previstos no parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 (com a redação que lhe foi conferida pela
Resolução CSMPF n.º 106/2010), sem que, até o momento, encontrem-se nele presentes elementos suficientes para a adoção de qualquer das medidas
previstas nos incisos I, III, IV e V do artigo 4º da citada Resolução CSMPF n.º 87/2006, resolve, na forma do parágrafo 4º do artigo 4º da Resolução
CSMPF n.º 87/2006 (com a redação que lhe foi dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010), convertê-lo em Inquérito Civil, tendo por objeto "apurar
possível prática de racismo por parte de professora da FURG".
Determino, pois, a autuação da presente Portaria, efetuando a Secretaria as anotações pertinentes nos registros do Procedimento
Preparatório n.º 1.29.006.000224/2016-63, com vistas à sua conversão em Inquérito Civil, bem como a sua comunicação à PFDC, para os fins dos artigos
6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006. Oficie-se à FURG.
ANELISE BECKER
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 62258|

PORTARIA Nº 256, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO
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a notícia de possíveis irregularidades na resolução de questões envolvendo o extravio de bagagem por parte da empresa aérea Azul,
no que tange os §§1º e 4º do art. 32 da Resolução 400 da ANAC1;
que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) tem a função regular e fiscalizar as atividades da aviação civil e a infraestrutura
aeronáutica e aeroportuária no Brasil;
que a ANAC é uma autarquia federal de regime especial e está vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, nos
termos do art. 1º da Lei nº 11.182, de 27 de Setembro 20052;
a atribuição do Ministério Público Federal prevista no art. 37, inc. I, LOMPU, c/c art. 109, CF/88, para apuração da suposta lesão ou
ameaça de lesão a direitos difusos vinculados ao fato relatado;
RESOLVE, com fundamento no art. 7º, inc. I, da LC 75/933, instaurar inquérito civil tendo por objeto apurar possíveis irregularidades
na resolução de questões envolvendo o extravio de bagagem por parte da empresa Aérea Azul no Aeroporto Salgado Filho.
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino:
1) que o Núcleo Civil Extrajudicial providencie a conversão em Inquérito Civil do Procedimento Preparatório nº
1.29.000.001022/2017-70, juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria;
2) que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e
16 da Res. CSMPF 87/064, bem como a notificação da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, ambas por meio do Sistema Único.
Certifique-se.
ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 62241|

PORTARIA Nº 262, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Instaura o Inquérito Civil Público nº1.29.000.002963/2017-21
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nas disposições constitucionais e legais, em especial, as previstas no caput
do artigo 127 e inciso III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o rol de atribuições elencadas na Lei Complementar
nº 75/93, e
CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato n.º 1.29.000.002963/2017-21, autuada a fim de
apurar eventual ato de improbidade administrativa, haja vista a condenação proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Sul em
decorrência da aplicação irregular de verbas do Fundo Partidário, referente ao processo 82-18.2015.6.21.0000;
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático,
dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (art. 5º, I, h, da Lei Complementar nº
75/93), bem como a defesa do patrimônio público e social (art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93,
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais;
Resolve o Ministério Público Federal converter, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, o presente
procedimento em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de verificar eventual ato de improbidade administrativa de dirigentes do Diretório Estadual do
Partido Socialista Brasileiro no Rio Grande do Sul - PSB/RS, decorrente de aplicação irregular de verbas do Fundo Partidário pelo Partido Socialista
Brasileiro – PSB, Exercício Financeiro de 2014 (Processo TRE/RS n.º 82-18.2015.6.21.0000).
Publique-se.
ENRICO RODRIGUES DE FREITAS
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 3855|

PORTARIA Nº 11, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III, da
Constituição da República e nos arts. 6º, VII, alínea “b”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993:
Considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República
e o art. 1º da Lei Complementar nº 75/1993;
Considerando que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pela observância dos princípios constitucionais
relativos ao meio ambiente e defender o patrimônio público e o meio ambiente, nos termos do art. 5º, II, alínea “d”, e III, alíneas “b” e“d”, da Lei
Complementar n.º 75/1993;
Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover a responsabilidade da autoridade competente, pelo não exercício
das incumbências, constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação,
conforme o art. 6º, XIX, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 75/1993;
Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do
art. 225, caput , da Constituição da República;
Considerando que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público
exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade, nos termos do art. 225, § 1º, IV, da Constituição da República;
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Considerando que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
à sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da Constituição
da República;
Considerando que a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9.433/1997, baseia-se no fundamento de que a bacia
hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, conforme o art. 1º, V, da referida
lei;
Considerando que são objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, conforme o art. 2º, I, II e III, da Lei n.º 9.433/1997;
Considerando que a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938/1981, tem por objetivo à compatibilização do
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, como determina o art. 4º,I, da referida
lei;
Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório nº. 1.31.002.000030/2017-21, autuado com o fim de
acompanhar a realização dos trabalhos de inventário hidrelétrico binacional na Bacia Hidrográfica do Rio Mamoré/Madeira;
Considerando que as informações colhidas preliminarmente evidenciam que, atualmente, se encontra em curso procedimento
licitatório internacional, conduzido pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, destinado à contratação de consórcio ou empresa para
elaboração do Estudo de Inventário hidroelétrico Binacional da Bacia do Rio Madeira no trecho compartilhado entre Bolívia e Brasil (fl. 119);
Considerando que a implementação de empreendimentos hidrelétricos nessa bacia, à montante das Usinas Hidrelétricas de Santo
Antônio e Jirau, tem a potencialidade de causar danos ambientais consideráveis ao maior remanescente de Floresta Amazônica do Estado de Rondônia,
caracterizado por pelo menos 8 (oito) Terras Indígenas já homologadas, 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais, além de diversas Unidades de
Conservação estaduais, e, ainda, ao Corredor Ecológico Binacional Guaporé-Mamoré-Itenez e ao Mosaico Nascentes de Rondônia;
Considerando a necessidade de incorporar, com efetividade, a variável ambiental ao processo de tomada de decisão quanto à
implementação de empreendimentos hidrelétricos na Bacia Hidrográfica Madeira/Mamoré, de modo a avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos
decorrentes da implementação de uma série de barramentos nessa bacia hidrográfica e, ainda, contemplar, sob o ponto de vista ambiental, todas as
alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as inclusive com a hipótese de não execução do projeto, nos moldes do art. 5º da
Resolução CONAMA n.º 1/1986;
RESOLVE:
Instaurar Inquérito Civil para apurar e adotar as providências cabíveis para a correta observância da legislação ambiental no processo
de "Estudos de Inventário Hidrelétrico Binacional em parte da bacia hidrográfica do Rio Madeira e seus principais afluentes localizados em território
Boliviano e Brasileiro".
Registrem-se e autuem-se os documentos como Inquérito Civil, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão – Meio Ambiente
e Patrimônio Cultural, devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria, com o seguinte resumo: Inquérito Civil instaurado apurar e adotar as
providências cabíveis para a correta observância da legislação ambiental no processo de "Estudos de Inventário Hidrelétrico Binacional em parte da bacia
hidrográfica do Rio Madeira e seus principais afluentes localizados em território Boliviano e Brasileiro".
Cientifique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por via eletrônica, quanto à instauração do
presente Inquérito Civil, solicitando sua devida publicação na Imprensa Oficial, e pratiquem-se as demais medidas administrativas cabíveis.
Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil, por ofício: i) ao Ministério de Minas e Energia - MME; ii) ao Ministério do
Meio Ambiente - MMA; iii) ao Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF; iv) à Eletrobrás; v) ao Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade; vi) à Fundação Nacional do Índio - FUNAI.
No ofício à Eletrobrás, na pessoa de seu Presidente, reportando-se as informações constantes na CTA-PR 454/2017 e anexos, solicitese que, no prazo de 15 (quinze) dias: i) encaminhe a esta Procuradoria toda documentação relativa à conclusão do procedimento licitatório destinado à
contratação de empresa ou consórcio para realização dos Estudos de Inventário Hidrelétrico Binacional em parte da bacia Hidrográfica do Rio Madeira
e seus principais afluentes localizados em território Boliviano e Brasileiro; ii) esclareça se a análise das propostas apresentadas foi realizada
exclusivamente por membros do Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, uma vez que conforme informações prestadas por esta empresa,
no arquivo “bases de calificación Português”, a comissão avaliadora seria composta por profissionais da CAF, ENDE e ELETROBRAS, que seriam
encarregados pela condução do processo de avaliação das propostas na etapa de classificação e propor a adjudicação na presente contratação.
JOEL BOGO
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 3838|

PORTARIA Nº 12, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III, da
Constituição da República e nos arts. 6º, VII, alínea “c”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993;
Considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República
e o art. 1º da Lei Complementar nº 75/93;
Considerando que compete ao Ministério Público Federal defender os direitos e interesses dos povos indígenas, incluídos os relativos
às terras por eles tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis, nos termos do art. 129, V, da Constituição da República e arts. 5º, III, alínea
“e”, e 6º, VII, alínea c, e XI, da Lei Complementar n.º 75/93;
Considerando que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, conforme o art. 231,
caput e § 1º, da Constituição da República;
Considerando que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, nos moldes do art. 231, § 2º, da Constituição da República;
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Considerando que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma da lei, a teor do disposto no art. 231, § 3º, da Constituição da República;
Considerando que constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima
pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo, conforme capitulado no art. 2º da Lei
n.º 8.176/1991; Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório Cível nº. 1.31.002.000028/2017-51, autuado com o fim de
apurar notícia de exploração irregular de minério nas Terras Indígenas Rio Guaporé (Aldeia Ricardo Franco) e Rio Negro Ocaia;
Considerando que o prazo de tramitação do referido procedimento encontra-se escoado, sem que tenha sido possível a obtenção das
informações requisitadas aos órgãos responsáveis pela proteção e repressão aos ilícitos, em tese, praticados;
Considerando a notícia sobre a possível exploração irregular de minérios na Terra Indígena Pacaas Novos (nas proximidades da aldeia
Santo André);
RESOLVE:
Instaurar Inquérito Civil para apurar a possível exploração irregular de minérios nas Terras Indígenas Rio Guaporé, Pacaás Novos e
Rio Negro-Ocaia.
Determinar como diligências preliminares as seguintes:
1. Registrem-se e autuem-se os documentos como Inquérito Civil, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão – Populações
Indígenas e Comunidades Tradicionais, devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria, com o seguinte resumo: Inquérito Civil instaurado com o
fim de acompanhar e adotar as medidas necessárias, a fim de apurar notícias sobre possível exploração irregular de minérios nas Terras Indígenas Rio
Guaporé ( Aldeia Ricardo Franco) e Rio Negro Ocaia;
2. Cientifique-se a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por via eletrônica, solicitando sua devida
publicação na Imprensa Oficial, e pratiquem- se as demais medidas administrativas cabíveis;
3. Reitere-se o ofício de fl. 19, advertindo-se o destinatário sobre as sanções impostas àqueles que, injustificadamente, deixem de
prestar dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.
4. Expeça-se ofício à Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim, para que envie a esta Procuradoria da República todos os
documentos de que dispõe acerca da possível exploração ilegal de minérios nas Terras Indígenas referidas.
JOEL BOGO
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 3837|

PORTARIA Nº 13, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , por meio do procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III, da
Constituição da República e nos arts. 6º, VII, alínea “c”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993,
Considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o art. 127 da Constituição da República
e o art. 1º da Lei Complementar nº 75/93;
Considerando que compete ao Ministério Público Federal defender os direitos e interesses dos povos indígenas, incluídos os relativos
às terras por eles tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis (art. 129, V, da Constituição da República e arts. 5º, III, alínea “e”, e 6º, VII,
alínea c, e XI, da Lei Complementar n.º 75/93);
Considerando que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, (art. 231, e § 1º, da
Constituição da República);
Considerando que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios constituem bem da União e destinam-se à sua posse permanente
, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, nos termos do art. 20, XI; e art. 231, § 2º, da Constituição
da República);
Considerando que compete à União, além de demarcar, proteger e fazer respeitar as terras indígenas, nos termos do art. 231, caput,
da Constituição da República;
Considerando que a Convenção 169 da OIT, introduzida no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto nº 5.051, de 19 de abril
de 2004, pontifica que os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam
tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse (art. 4º, alínea 2);
Considerando que a mesma convenção estabelece que a lei deverá prever sanções apropriadas contra toda intrusão não autorizada nas
terras dos povos interessados ou contra todo uso não autorizado das mesmas por pessoas alheias a eles, e os governos deverão adotar medidas para
impedirem tais infrações (art. 18);
Considerando que compete à FUNAI garantir o cumprimento da política indigenista, baseada nos princípios do respeito à pessoa do
índio e as instituições e comunidades tribais, da garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de
todas as utilidades nela existentes e da preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, consoante o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 5.371/67;
Considerando que o art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.371/67 determina que o orçamento da União consignará, em cada exercício, recursos
suficientes ao atendimento das despeças da Fundação Nacional do Índio, sendo uma de suas funções essenciais a proteção das terras indígenas
demarcadas;
Considerando que constitui crime desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio
público ou devolutas, sem autorização do órgão competente (art. 50-A da Lei nº. 9.605/98);
Considerando que constitui igualmente crime a invasão de Terras da União, com a intenção de ocupá-las (art. 20 da Lei n.º
4.947/1966);
Considerando que tramita nesta Procuradoria o Procedimento Preparatório
Cível nº. 1.31.002.000027/2017-15, autuado com o fim de apurar notícia de exploração ilegal de madeira e invasão das Terras
Indígenas Igarapé Lage, Igarapé Ribeirão e Karipuna (parte sul no Município de Guajará-Mirim), no qual há elementos suficientes de prova a indicar a
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que as TI's referidas, em especial a TI Karipuna, passam por um processo de invasão em larga escala, em típicos atos de "grilagem" e de extração irregular
de madeiras, que afetam diretamente o modo de vida e a própria existência do povo indígena ali presente, além da higidez das múltiplas funções ambientais
inerentes a essa área protegida;
Considerando que, segundo levantamento realizado pelo Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM, no âmbito do Programa de
Monitoramento de Áreas Especiais – ProAE (Nota de Alerta n.º 016-2/2017), a partir de imagens do satélite LANDSAT-8, foram identificadas, no ano
de 2017, 125 áreas com degradação da cobertura vegetal na Terra Indígena Karipuna, a indicar corte raso, com a destruição de pelo menos 1.254,38
hectares de Floresta Amazônica (até o mês de setembro/2017), área que supera todo o histórico em anos anteriores e todo o acumulado até o ano de 2013;
RESOLVE:
Instaurar Inquérito Civil para apurar e adotar as providências cabíveis para combater as ações de desmatamento, invasão e ocupação
ilegais nas áreas legalmente demarcadas das Terras Indígenas Igarapé Lage, Igarapé Ribeirão e Karipuna.
1. Registrem-se e autuem-se os documentos como Inquérito Civil, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão – Populações
Indígenas e Comunidades Tradicionais, devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria, com o seguinte resumo: Inquérito Civil instaurado para para
apurar e adotar as providências cabíveis para combater as ações de desmatamento, invasão e ocupação ilegais nas áreas legalmente demarcadas das Terras
Indígenas Igarapé Lage, Igarapé Ribeirão e Karipuna.
2. Cientifique-se a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por via eletrônica, solicitando sua devida
publicação na Imprensa Oficial, e pratiquem-se as demais medidas administrativas cabíveis.
3. Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil: i) à Presidência da FUNAI; ii) à Presidência do IBAMA; iii) à Diretoria
de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, para providências no âmbito do Serviço de Repressão a Crimes Contra Comunidades
Indígenas - SEINC; iv) à Superintendência de Polícia Federal em Rondônia; e v) ao Comando Militar da Amazônia - Exército Brasileiro.
JOEL BOGO
Procurador da República
ROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 54269|

PORTARIA Nº 151, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Procurador Regional Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei Complementar nº 75, de
02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/03/PGJ/PRE, de 28/03/03, e com as indicações
constantes da Portaria PGJ nº 5302/2017, RESOLVE:
DESIGNAR os membros do Ministério Público abaixo indicados para atuarem, durante o mês de DEZEMBRO de 2017, perante as Zonas Eleitorais a
seguir discriminadas:
ZONA
ELEIT

COMARCA

NOME

DATA
INÍCIO

DATA
FIM

SITUAÇÃO

1ª

Araranguá

Carlos Eduardo Tremel de Faria

17/02/17

22/01/19

Titular

2ª

Biguaçu

João Carlos Linhares Silveira

01/01/17

31/10/18

Titular

3ª

Blumenau

Leonardo Todeschini

01/01/17

07/11/18

Titular

4ª

Bom Retiro

Renata de Souza Lima

05/12/16

04/12/18

Titular

5ª

Brusque

Murilo Adaghinari

28/09/17

06/06/19

Titular

6ª

Caçador

Ana Elisa Goulart Lorenzetti

28/04/17

14/04/19

Titular

7ª

Campos Novos

Fernando Wiggers

01/01/17

17/11/18

Titular

8ª

Canoinhas

Rachel Urquiza Rodrigues de Medeiros

23/10/17

05/06/19

Titular

Luis Otávio Tonial

01/12/17

07/12/17

Respondendo

9ª

Concórdia

Felipe Nery Alberti de Almeida

03/02/17

11/01/19

Titular

10ª

Criciúma

Alex Sandro Teixeira da Cruz

27/06/16

07/12/17

Titular

Luiz Augusto Farias Nagel

08/12/17

01/08/19

Titular

11ª

Curitibanos

Daniele Garcia Moritz

23/11/17

16/11/19

Titular

12ª

Florianópolis

Fernando Linhares da Silva Júnior

18/08/17

18/10/18

Titular

Wilson Paulo Mendonça Neto

07/12/17

07/12/17

Respondendo

Darci Blatt

07/04/17

03/11/18

Titular

13ª

Florianópolis

Andreas Eisele

02/12/17

31/12/17

Respondendo

14ª

Ibirama

Matheus Azevedo Ferreira

16/08/17

10/05/19

Titular

15ª

Indaial

Rodrigo Andrade Viviani

25/08/17

25/05/19

Titular
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Guilherme Schmitt

07/12/17

07/12/17

Respondendo

16ª

Itajaí

Margaret Gayer Gubert Rotta

05/10/17

06/09/19

Titular

17ª

Jaraguá do Sul

07/12/18

Titular

Joaçaba

Marcio André Zattar Cota
Márcia Denise Kandler
Bittencourt Massaro

09/04/17

18ª

31/05/16

21/03/18

Titular

Jorge Eduardo Hoffmann

01/12/17

03/12/17

Respondendo

19ª

Joinville

Cesar Augusto Engel

30/08/17

11/06/19

Titular

20ª

Laguna

Sandra Goulart Giesta da Silva

31/01/17

20/11/18

Titular

21ª

Lages

Carlos Henrique Fernandes

19/03/17

16/01/19

Titular

22ª

Mafra

Rodrigo Cesar Barbosa

28/03/17

30/10/18

Titular

Filipe Costa Brenner

18/12/17

19/12/17

Respondendo

Raquel Betina Blank

05/07/16

01/07/18

Titular

23ª

Orleans

Lara Zappelini Souza

01/12/17

31/12/17

Respondendo

24ª

Palhoça

Aurélio Giacomelli da Silva

17/10/17

30/07/19

Titular

25ª

Porto União

Tiago Davi Schmitt

07/11/17

26/09/19

Titular

26ª

Rio do Sul

Fabrício Franke da Silva

24/11/17

08/06/19

Titular

27ª
28ª

São Francisco do Sul
São Joaquim

Caroline Sartori Velloso Martinelli
Gilberto Assink de Souza

24/03/17
04/02/16

26/04/19
29/01/18

Titular
Titular

Candida Antunes Ferreira

01/12/17

01/12/17

Respondendo

29ª

São José

Gilberto Polli

01/01/17

08/12/18

Titular

30ª

São Bento do Sul

Glauco José Riffel

04/04/17

30/03/19

Titular

31ª

Tijucas

Fred Anderson Vicente

05/05/17

25/03/19

Titular

Lenice Born da Silva

14/12/17

15/12/17

Respondendo

Eder Cristiano Viana

15/04/16

08/04/18

Titular

Rejane Gularte Queiroz Beilner

03/12/17

08/12/17

Respondendo

32ª

Timbó

33ª

Tubarão

Fernando Guilherme de Brito Ramos

24/07/17

21/06/19

Titular

34ª

Urussanga

Diógenes Viana Alves

01/12/17

31/12/17

Respondendo

35ª

Chapecó

Rafael Alberto da Silva Moser

27/09/17

19/06/19

Titular

36ª

Videira

Joaquim Torquato Luiz

08/08/16

31/03/18

Titular

37ª

Capinzal

Karla Bárdio Meirelles

16/08/16

16/07/18

Titular

38ª

Itaiópolis

Pedro Roberto Decomain

28/09/17

27/09/19

Titular

39ª

Ituporanga

Julia Trevisan de Toledo Barros

20/02/17

20/12/18

Titular

Eduardo Chinato Ribeiro

01/12/17

19/12/17

Respondendo

41ª

Palmitos

José Orlando Lara Dias

28/05/16

27/05/18

Titular

42ª

Turvo

Pedro Lucas de Vargas

13/01/17

06/01/19

Titular

43ª

Xanxerê

Marcionei Mendes

31/01/16

29/01/18

Titular

44ª

Braço do Norte

Carlos Alberto da Silva Galdino

17/11/17

16/11/19

Titular

45ª

São Miguel do Oeste

Cyro Luiz Guerreiro Júnior

28/03/16

12/01/18

Titular

46ª

Taió

Luis Felippe Fonseca Católico

10/04/17

05/01/19

Titular

47ª

Tangará

João Paulo Bianchi Beal

12/09/16

11/07/18

Titular

48ª

Xaxim

Diego Roberto Barbiero

01/05/17

19/03/19

Titular
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49ª

São Lourenço
do Oeste

Eraldo Antunes

50ª

Dionísio Cerqueira

51ª

Santa Cecília

52ª

Anita Garibaldi
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28/05/16

27/05/18

Titular

Leonardo Cazonatti Marcinko

17/02/17

27/10/18

Titular

Dimitri Fernandes

20/01/17

19/01/19

Titular

Marta Fernanda Tumelero

11/12/17

20/12/17

Respondendo

Eliatar Silva Junior

22/09/17

05/08/19

Titular

Leonardo Fagotti Mori

15/12/17

19/12/17

Respondendo

53ª

São João Batista

Nilton Exterkoetter

05/11/17

14/08/19

Titular

54ª

Sombrio

Camila Vanzin Pavani

26/09/17

23/09/19

Titular

Letícia Vinotti da Silva

01/12/17

05/12/17

Respondendo

Juliana Ramthun Frasson

06/12/17

31/12/17

Respondendo

José Renato Côrte

08/03/17

04/01/19

Titular

Rejane Gularte Queiroz Beilner

12/12/17

19/12/17

Respondendo

55ª

Pomerode

56ª

Balneário Camboriú

José de Jesus Wagner

01/01/17

31/12/18

Titular

57ª

Trombudo Central

Júlia Wendhausen Cavallazzi

01/01/17

08/12/18

Titular

58ª

Maravilha

Cristiane Weimer

29/07/17

28/07/19

Titular

60ª

Guaramirim

Graziele dos Prazeres Cunha

09/11/16

08/11/18

Titular

61ª

Seara

Vinícius Secco Zoponi

13/06/16

30/05/18

Titular

Michel Eduardo Stechinski

01/12/17

01/12/17

Respondendo

62ª

Imaruí

Symone Leite

24/05/16

23/05/18

Titular

63ª

Ponte Serrada

Roberta Seitenfuss

08/09/17

15/01/19

Titular

Marcionei Mendes

01/12/17

08/12/17

Respondendo

Débora Pereira Nicolazzi

20/04/17

10/02/19

Titular

64ª

Gaspar

Andreza Borinelli

01/12/17

31/12/17

Respondendo

65ª

Itapiranga

Marciano Villa

16/01/17

07/11/18

Titular

66ª

Pinhalzinho

Edisson de Melo Menezes

13/11/17

25/08/19

Titular

67ª

Santo Amaro da Imperatriz

Lara Peplau

01/01/17

17/10/18

Titular

68ª

Balneário Piçarras

Luis Felipe de Oliveira Czesnat

04/07/16

01/05/18

Titular

69ª

Campo Erê

Guilherme Brito Laus Simas

19/05/17

15/02/19

Titular

Mateus Erdtmann

01/12/17

07/12/17

Respondendo

70ª

São Carlos

Silvana do Prado Brouwers

28/05/16

27/05/18

Titular

71ª

Abelardo Luz

Lia Nara Dalmutt

06/11/17

29/10/19

Titular

73ª

Imbituba

Mirela Dutra Alberton

21/08/17

05/06/19

Titular

74ª

Rio Negrinho

Rafael Pedri Sampaio

24/02/17

02/12/18

Titular

76ª

Joinville

Cristian Richard Stahelin Oliveira

01/01/17

21/11/18

Titular

Assis Marciel Kretzer

04/12/17

04/12/17

Respondendo

77ª

Fraiburgo

Felipe Schmidt

03/02/17

24/11/18

Titular

78ª

Quilombo

Rodrigo Dezengrini

01/12/17

31/12/17

Respondendo
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79ª

Içara

Marcus Vinicius de Faria Ribeiro

01/11/17

02/05/19

Titular

81ª

Papanduva

Bianca Andrighetti Coelho

17/06/16

16/06/18

Titular

82ª

São Miguel do Oeste

Rafael Fernandes Medeiros

24/05/16

15/04/18

Titular

Maycon Robert Hammes

02/12/17

19/12/17

Respondendo

Djônata Winter

11/08/17

10/08/19

Titular

Alexandre Volpatto

10/12/17

19/12/17

Respondendo

83ª

Modelo

84ª

São José

Jonnathan Augustus Kuhnen

03/09/17

22/07/19

Titular

85ª

Joaçaba

Protásio Campos Neto

07/04/17

18/03/19

Titular

86ª

Brusque

Fernanda Crevanzi Vailati

01/01/17

04/12/18

Titular

87ª

Jaraguá do Sul

Alexandre Schmitt dos Santos

07/10/17

30/06/19

Titular

88ª

Blumenau

Gustavo Mereles Ruiz Diaz

01/07/17

21/02/18

Titular

89ª

Blumenau

Kátia Rosana Pretti Armange

23/07/17

10/05/19

Titular

90ª

Concórdia

Naiana Benetti

17/03/16

20/02/18

Titular

Francieli Fiorin

01/12/17

31/12/17

Respondendo

Carla Mara Pinheiro

13/11/17

28/10/19

Titular

Gustavo Wiggers

13/03/17

12/03/19

Titular

91ª

Itapema

92ª

Criciúma

93ª

Lages

Jean Pierre Campos

02/06/17

28/04/19

Titular

94ª

Chapecó

Julio André Locatelli

18/11/17

11/10/19

Titular

95ª

Joinville

André Braga de Araújo

30/05/17

24/02/19

Titular

96ª

Joinville

Wagner Pires Kuroda

22/03/16

05/03/18

Titular

Assis Marciel Kretzer

06/12/17

07/12/17

Respondendo

Assis Marciel Kretzer

18/12/17

19/12/17

Respondendo

97ª

Itajaí

Paulo Roberto Luz Gottardi

06/05/16

05/05/18

Titular

98ª

Criciúma

Luiz Fernando Góes Ulysséa

15/07/17

06/05/19

Titular

99ª

Tubarão

Janir Luiz Della Giustina

05/03/16

26/01/18

Titular

Sandro de Araujo

01/12/17

22/12/17

Respondendo

100ª

Florianópolis

Rogério Ponzi Seligman

26/05/16

23/05/18

Titular

102ª

Rio do Sul

Arthur Koerich Inacio

01/01/17

04/12/18

Titular

103ª

Balneário Camboriú

Mário Vieira Júnior

01/05/16

26/02/18

Titular

104ª

Lages

Neori Rafael Krahl

01/07/16

22/04/18

Titular

105ª

Joinville

Guilherme Luis Lutz Morelli

01/01/17

24/11/18

Titular
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MARCELO DA MOTA
Procurador Regional Eleitoral
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 54270|

PORTARIA Nº 152, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O Procurador Regional Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei Complementar nº 75,
de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/03/PGJ/PRE, de 28/03/03, e com as indicações
constantes das Portarias PGJ nº 5329, 5330, 5353 e 5354, RESOLVE:
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos:
ZONA ELEITORAL

PROMOTOR ELEITORAL

4ª/Bom Retiro

Renata de Souza Lima (11, 18 e 19 de dezembro)

67ª/Santo Amaro da Imperatriz

Lara Peplau (18 e 19 de dezembro)

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

PROMOTOR ELEITORAL

4ª/Bom Retiro

Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos (11, 18 e 19 de dezembro)

67ª/Santo Amaro da Imperatriz

Cristina Elaine Thomé (18 e 19 de dezembro)
MARCELO DA MOTA
Procurador Regional Eleitoral

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 54065|

DESPACHO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.001885/2016-33
1) considerando o decurso do prazo e a imprescindibilidade da realização de outras diligências, a fim de alcançar o objeto do presente
feito, em especial acompanhar o cumprimento da recomendação nº 112/2016, que determina a imediata dispensação do medicamento Cloridrato de
Fingolimode ou Gilenya a todos os pacientes que dele necessitem e que já estiverem recebendo administrativa ou judicialmente, prorrogo o seu prazo
por 01 (um) ano, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP;
2) à Secretaria de Gabinete para solicitação da publicação do ato, bem ainda para registro da presente prorrogação no sistema Único.
ROGER FABRE
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 5712|

PORTARIA Nº 8, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017
1.O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais; e
2.CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal);
3.CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e educação, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, e artigo 5º, inciso V, alínea a, da Lei Complementar n.º 75/93);
4.CONSIDERANDO ser o procedimento administrativo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o
cumprimento de cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado (artigo 8º, inciso I, da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público);
5.CONSIDERANDO, ademais, a celebração, no bojo do Inquérito Civil n.º 1.34.022.000066/2014-11, do Termo de Compromisso
de Ajustamento de Conduta n.º 7/2017 com o MUNICÍPIO DE IGARAÇU DO TIETÊ, visando, notadamente, a instalação e o regular funcionamento de
registro eletrônico de frequência, por sistema biométrico, de todos os servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, inclusive médicos e
odontólogos, de sorte a cumprirem a jornada de trabalho semanal legalmente estabelecida;
6.RESOLVE, por meio da presente portaria, regularizar a instauração do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º
1.34.022.000173/2017-92, em conformidade com a Resolução CNMP n.º 174/2017, cujo objeto é acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo
de Compromisso de Ajustamento de Conduta n.º 7/2017.
7.FICA DETERMINADO ainda:
a) sejam providenciadas as anotações e registros pertinentes, sobretudo no Sistema Único, em razão do quanto deliberado na presente
Portaria;
b) seja dada a publicidade prevista no artigo 9º da Resolução n.º 174/2017/CNMP, a partir da afixação de cópia desta Portaria no átrio
desta Procuradoria da República, e da solicitação de publicação no Sistema Único, comunicando-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão (artigo 4º,
inciso VI, da Resolução n.º 23/2007/CNMP, e artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução n.º 87/2006/CSMPF);
c) sejam cumpridas as determinações constantes no Despacho de fl. 8.
MARCOS SALATI
Procurador da República

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - 7787|

PORTARIA Nº 28, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e:
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no art. 6º, VII, b, art. 7º, I, e
38, I, da Lei Complementar nº 75/1993;
b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, consoante arts.
109, 127 e 129 da Constituição Federal, e Lei Complementar nº 75/1993;
c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, e
na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal;
d) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo;
decide converter o presente feito em INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.016.000558/2017-39, para o fim de promover apuração de notícia
de eventual irregularidade no gozo de benefício previdenciário de auxílio-doença por parte de funcionária da Caixa Econômica Federal em Sorocaba/SP.
Autue-se a presente portaria e o procedimento extrajudicial que a acompanha como Inquérito Civil.
Após os registros e providências habituais, comunique-se esta instauração à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal para publicação, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº
87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal.
VINICIUS MARAJÓ DAL SECCHI
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 7121|

PORTARIA Nº 30, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, Heloisa Maria Fontes Barreto, com
fundamento no art. 129, III da Constituição da República, no art. 5º, I, “c”, II, “d” e V, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da
Lei 8.625/93, no art. 8º, § 1º, da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal,
de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007:
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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o apurado no Procedimento Preparatório 1.34.008.000227/2017-06, onde se apura o excesso de ruídos de dia e à
noite provocado por tráfego de aviões no Aeroporto Comendador Pedro Morganti no município de Piracicaba/SP;
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º, parágrafo primeiro da Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público
Federal, e no artigo 2º, parágrafo sétimo, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
DECIDE instaurar o Inquérito Civil Público nº 1.34.008.000227/2017-06, para apurar os fatos e aquilatar a necessidade de atuação
ministerial. Após os registros de praxe do Inquérito Civil Público no sistema ÚNICO, determino as seguintes providências:
1. Remeta-se, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da presente portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP
e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF);
2. Proceda-se como descrito no Despacho Anexo.
Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração de 1 (um) ano.
Cumpra-se.
HELOISA MARIA FONTES BARRETO
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8822|

PORTARIA Nº 34, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017
Autos 1.34.015.000220/2017-97
O Procurador da República no Município de Catanduva, no uso das suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição
Federal, e pelo artigo 6º, VII, “b”, e 14, “f”, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, e considerando os fatos mencionados nas peças
encaminhadas pela Promotoria de Justiça Cível de Catanduva através do ofício de folha 2, segundo as quais haveria irregularidades na aplicação de verbas
repassadas em 2016 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar – FNDE dentro do Programa Mais Educação e destinadas à escola Professor
Nelson Macedo Musa, daquela localidade, resolve instaurar inquérito civil público para apuração de fatos que possam caracterizar a prática em tese de
ato de improbidade administrativa e adoção das medidas cabíveis.
Autue-se, registre-se e publique-se.
Aguarde-se a resposta ao ofício de folha 146.
Após, venham os autos conclusos para análise e deliberação.
HERMES D. MARINELLI
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 11828|

PORTARIA N° 169, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República Signatário, no exercício de suas funções institucionais
conferidas pelo artigo 127 e 129, da Constituição Federal, notadamente a fim de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
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patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, assim como a defesa dos direitos e interesses das populações
indígenas;
Considerando o disposto nos artigos 5°, 6°, inciso VII, e 37, todos da Lei Complementar n° 75/93, assim como o estabelecido no
artigo 8º, § 1º, da Lei 7.347/85;
Considerando o disposto nos artigos 1°, 2°, 4º, II, 5º, “caput”, 8º, e 28, todos da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho
Superior do Ministério Público Federal;
Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da República em Santos, em 29/05/2017, o procedimento n°
1.34.012.000292/2017-64 a partir do ofício nº 184/2017-SEMAM1 da Prefeitura Municipal do Guarujá, com o objeto indicado na seguinte ementa:
“MEIO AMBIENTE. ESTUÁRIO DE SANTOS - Apurar possível danos ambiental perpetrado pelo Terminal de Exportação de Açúcar de Guarujá TEAG, localizado na margem esquerda do Porto de Santos, consistente em derramamento de açúcar no Estuário de Santos durante o carregamento do
Navio NAESS ENDURANCE, conforme notificado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarujá.”;
Instaura inquérito civil público para a apuração dos fatos narrados e a adoção das medidas cabíveis. Providencie-se:
1) a afixação desta portaria em local de costume nesta Procuradoria da República em Santos e a remessa de cópia à 4ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência e a respectiva publicação, considerando o disposto nos artigos 5º e 6º, da Resolução
n° 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal;
2) a remessa dos autos à Coordenadoria Jurídica, para registro e autuação como inquérito civil público;
3) Após, voltem conclusos.
Designo o Sr. Roberto Costa Sena, servidor lotado neste gabinete, para atuar como Secretário nestes autos, sem prejuízo de outro
servidor em substituição.
ANTONIO JOSÉ DONIZETTI MOLINA DALOIA
Procurador da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 110891|

PORTARIA Nº 184, DE 18 DE ABRIL DE 2016
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais, e considerando que:
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.004132/2016-32, com
a seguinte ementa:
“Cidadania. Direito de Petição. Tribunal Federal de Pequenas Causas. Exigência de comprovante de residência original. Não aceitação
de declaração de próprio punho.”
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07,
do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas
aplicáveis, determinando o quanto segue:
1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.004132/2016-32 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).
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 110870|

PORTARIA Nº 187, DE 18 DE ABRIL DE 2016
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais, e considerando que:
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005374/2016-43, com
a seguinte ementa:
“Pessoa com deficiência. Acessibilidade. Prédio construído pelo Programa de Arrendamento Residencial da CEF.”
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07,
do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas
aplicáveis, determinando o quanto segue:
1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.005374/2016-43 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).
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 110852|

PORTARIA Nº 188, DE 18 DE ABRIL DE 2016
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais, e considerando que:
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- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006734/2016-24, com
a seguinte ementa:
“Direito do Trabalhador. Suspensão do Pagamento do seguro desemprego. Demora na resolução do problema por parte dos órgãos
competentes.”
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07,
do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas
aplicáveis, determinando o quanto segue:
1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.006734/2016-24 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).
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 110748|

PORTARIA Nº 347, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais, e considerando que:
- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.007017/2016-10, com
a seguinte ementa:
“Seguridade social. Interessado informa mau funcionamento no site da Previdência Social.”
- referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §7º, da Resolução nº 23/07,
do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas
aplicáveis, determinando o quanto segue:
1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.007017/2016-10 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).
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS
Procuradora da República
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 110903|

PORTARIA Nº 451, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, e
CONSIDERANDO que foi autuado e distribuído, para o 34º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social desta Procuradoria da
República no Estado de São Paulo, o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.004532/2017-29, instaurado a partir de ofício encaminhado pela 80ª Vara
do Trabalho de São Paulo, com objetivo de apurar supostas irregularidades praticadas pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA em São Paulo, na contratação de empresas prestadoras de serviços sem a realização de prévio procedimento
licitatório.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindolhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal e
artigo 1º da Lei Complementar n.º 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público Federal);
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c.
artigos 5º, inciso I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União);
CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (artigo 1º da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público, c.c. artigo 1º da Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio
público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (artigos 1º, inciso IV, e 5º, § 1º, da
Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, e artigos 5º e 17 da Lei n.º 8.429/1992);
CONSIDERANDO que compete ao juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e
sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público da União);
CONSIDERANDO que ainda faltam diligências a serem realizadas, em especial obter esclarecimentos junto à Superintendência
Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em São Paulo sobre a apuração em referido órgão, em âmbito administrativo
e disciplinar, sobre irregularidades na celebração do convênio n.º 28.500/2006 com o Instituto de Orientação Comunitária e Assistência Rural – INOCAR,
sem a realização de prévia licitação;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto:
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1. Autuem-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.004532/2017-29 (artigo 5º, inciso III, da Resolução n.º
87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal);
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços n.º 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial
da Procuradoria da República em São Paulo);
3. Controle-se o respectivo prazo (artigo 9º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. artigo 15 da
Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal);
4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do
Ministério Público, c.c. artigos 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal).
ROBERTO ANTONIO DASSIÉ DIANA
Procurador da República
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE
##ÚNICO: | EXTRA-SE - 34975|

PORTARIA Nº 43, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017
(Procedimento Preparatório nº. 1.35.000.000509/2017-38)
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do 3º Ofício da Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de Sergipe,
no exercício de suas funções institucionais,
Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República;
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP;
Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, ‘b’, dispõe ser função institucional do Órgão
Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar;
Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP;
Considerando que o objeto do procedimento preparatório em epígrafe é apurar eventuais irregularidades na conservação das
instalações da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe – Campus Laranjeiras, haja vista que o prédio da referida
Faculdade integra o patrimônio histórico do Município de Laranjeiras/SE.
DECIDE:
Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil e, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, estabelecer, como elementos de capa, os seguintes dados:
RESUMO: apurar eventuais irregularidades na conservação das instalações da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Sergipe – Campus Laranjeiras, haja vista que o prédio da referida Faculdade integra o patrimônio histórico do Município de
Laranjeiras/SE.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Distribuição: 3º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE
Câmara: 4ª Câmara – MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL.
Designar, para atuarem como secretárias do Inquérito Civil, os servidores em exercício no 3º Ofício da Tutela Coletiva, sendo
desnecessária e dispensada a colheita de termo de compromisso.
Determinar, a título de diligências iniciais:
a) A publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007;
b) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, para que a investigação passe, desde já, a
constar como “Inquérito Civil”;
c) A expedição de ofício à Universidade Federal de Sergipe requisitando seja informado o prazo para conclusão das obras de
recuperação das instalações do Campus Laranjeiras/SE (vide fls. 42/55).
A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve o Setor Extrajudicial
realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
HEITOR ALVES SOARES
Procurador da República
Em Substituição ao 3º Ofício da Tutela Coletiva
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