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ATOS DE SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SUBPGR - 197522| 

ATA DE APURAÇÃO 
 

ATA DE APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DESTINADA À ESCOLHA DO 

COORDENADOR E DOIS ADJUNTOS DO NÚCLEO DE 

ACOMPANHAMENTO DA ÁREA CRIMINAL DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA BIÊNIO 2018-2020 
 

Às dezoito horas do dia doze de abril de dois mil e dezoito, os membros da Comissão Eleitoral e Apuradora instituída pela Portaria 

PGR/MPF nº 244, de 21 de março de 2018, proclamaram o resultado da eleição que se iniciou às dez horas (horário de Brasília). Considerando o Colégio 

de Subprocuradores-Gerais da República que oficiam no Superior Tribunal de Justiça/Núcleo de Acompanhamento da Área Criminal, composto de 42 

(quarenta e dois) membros, sendo que um encontra-se vago, constatou-se a existência do quorum exigido. Encerrada a votação, computou-se um total de 

26 votos, sendo 3 (três) votos nulos, restando atribuída aos candidatos a seguinte votação: Coordenador: NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 

NETO, Coordenadores Adjuntos: JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAUJO SÁ e LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN – 23 (vinte e três) 

votos. 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. 
 

ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS 

Subprocurador-Geral da República 

Presidente 
 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 

Subprocuradora-Geral da República 

Membro 
 

OSNIR BELICE 

Subprocurador-Geral da República 

Membro 



DMPF-e Nº 71/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 17 de abril de 2018 Publicação: quarta-feira, 18 de abril de 2018 2 

 

 

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. 

 

CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - 197880| 

SESSÃO: 14 DATA: 16/04/2018 16:10:57 PERÍODO: 09/04/2018 A 13/04/2018 

 

RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

 

Processo: 1.00.001.000092/2018-08 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: JOSE FLAUBERT MACHADO ARAUJO(CSMPF) 

Data: 11/04/2018 

Interessados: LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

 

Processo: 1.00.001.000093/2018-44 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO(CSMPF) 

Data: 11/04/2018 

Interessados: ORLANDO MARTELLO JUNIOR 

 

Processo: 1.00.001.000094/2018-99 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO(CSMPF) 

Data: 12/04/2018 

Interessados: ELTON LUIZ BUENO CANDIDO 

 

Processo: 1.00.001.000095/2018-33 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: JOSE FLAUBERT MACHADO ARAUJO(CSMPF) 

Data: 12/04/2018 

Interessados: ESMPU - ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 

 

Processo: 1.00.001.000096/2018-88 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-AFASTAMENTO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: LUCIANO MARIZ MAIA(CSMPF) 

Data: 12/04/2018 

Interessados: CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR 

JOSE AUGUSTO SIMOES VAGOS 

 

Processo: 1.00.001.000097/2018-22 - Eletrônico 

Assunto: CSMPF-PROMOÇÃO DE MEMBROS 

Origem: PGR 

Relator: LUCIANO MARIZ MAIA(CSMPF) 

Data: 12/04/2018 

Interessados: MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

 

LUCIANO MARIZ MAIA 

Vice-Procurador-Geral da República 

Presidente do CSMPF em Exercício 

 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - 198340| 

ATA DA TRECENTÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DE 8 DE MARÇO DE 2018 

 

Ao oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, iniciou-se, na sala de reunião da Primeira Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a Trecentésima Sexta Sessão Ordinária, com a presença da Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro 

Facchini, Coordenadora, Dra. Denise Vinci Tulio, Membros titulares ; Dr. Wellington Luís Bonfim, Dra. Maria Soares Camelo Cordioli, Membros 

Suplentes. Justificadas as ausências dos demais membros. Foram objeto de deliberações: 

 

001. Processo: 1.16.000.001679/2016-12 Voto: 1979/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. TRANSPARÊNCIA . 

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO. 
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AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

supostas irregularidades no âmbito do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - 

COFFITO. Segundo o representante,o COFFITO descumpriu a Lei de Acesso à Informação, uma 

vez que não respondeu a Petição que lhe foi entregue no dia 06 de julho de 2015, Protocolo n. 

3302/2015, anexo às fls. 03/05, que trata de solicitação de informações acerca do concurso público, 

Edital n. 01/2013. 2. Oficiado, o COFFITO informou que tem realizado a convocação dos 

aprovados para nomeação, posse e entrada em exercício do cargo (Edital n. 01/2003) de acordo 

com os princípios que regem toda a administração pública. A convocação de todos os aprovados 

no concurso público ocorrerá havendo vacância no seu quadro permanente enquanto válido o 

certame. Também foi dito que as indagações contidas na denúncia poderiam ser sanadas por meio 

do acesso a todas as informações referentes ao tema, as quais são publicadas no sítio eletrônico do 

Conselho e podem ser livremente obtidas por meio do acesso "Transparência". Foi encaminhado, 

às fls. 12, os endereços dos sítios eletrônicos que comprovam a publicação das informações de que 

trata a denúncia. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que não remanescem irregularidades que demandem saneamento.4. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

002. Processo: 1.23.002.000208/2017-13 Voto: 2192/2018 Origem: PRM/ 

SANTAREM-PA 

 Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini 

 Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA. 

PROGRAMA TERRA LEGAL. DIREITO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE PARA 

ATUAÇÃO DO MPF. 1. Representação solicitando atuação do MPF em relação à conduta de 

funcionários do Programa Terra Legal, por, em tese, permitirem a inscrição no SIGEF em nome 

de beneficiário, sendo que a área pertence à família do representante. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o declínio para a Defensoria Pública da União por verificar que a situação a ser tutelada 

se volta exclusivamente para o interesse individual do representante. 3. Ausência de violação a 

interesses sociais e individuais indisponíveis que legitime a atuação do MPF, nos termos da 

Constituição Federal, tendo em vista que o objeto do presente procedimento refere-se a direitos 

individuais disponíveis, cuja defesa incumbe a eles próprios (administrativa ou judicialmente). 

PELO RECEBIMENTO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO COMO ARQUIVAMENTO, COM 

A CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO E REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 

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

declínio de atribuição como arquivamento, com a consequente homologação e remessa de cópia 

dos autos à Defensoria Pública da União. 

 

003. Processo: 1.11.000.000452/2016-28 Voto: 2531/2018 Origem: PR-AL  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. TRANSPORTE AÉREO. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. 

AEROPORTO INTERNACIONAL ZUMBI DOS PALMARES. SERVIÇOS MÉDICOS. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar carência 

de serviço médico para os usuários do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, no Estado de 

Alagoas/AL. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a 

irregularidade foi sanada, uma vez que passou a ser fornecido o serviço médico de urgência, por 

meio de equipe médica capacitada, no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, resguardando 

o direito à saúde daqueles que transitam ou utilizam os serviços do local. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA 

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

arquivamento. 

 

004. Processo: 1.11.000.000565/2016-23 Voto: 2004/2018 Origem: PR-AL  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL). EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. IRREGULARIDADE 

SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades referentes ao 

Edital 31, de 11/5/2016, da Universidade Federal de Alagoas-UFA, no que tange aos requisitos 

elencados para o cargo de Técnico de Eletroeletrônica. Em síntese, o representante alegou que os 

cursos técnicos em Eletrônica e Automação Industrial, de forma alternativa, como pautados no 

edital, não dispõem de todas as habilitações necessárias para o exercício da função de 

Eletroeletrônica. 2. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, 
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de acordo com as informações prestadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Trabalho da 

UFAL-PROGEP, a pretensão objeto da representação foi devidamente satisfeita, uma vez que a 

UFA levou a efeito a retificação do edital. Em relação ao aditamento da representação, dessa vez 

trazendo o representante novo pleito no que concerne à fiscalização e cumprimento de 

prerrogativas legais instituídas pelo CONFEA e CREA, foi determinada a distribuição para 

apuração das referidas irregularidades. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a 

irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

005. Processo: 1.13.000.002214/2013-30 Voto: 2955/2018 Origem: PR-AM  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). TRANSFERÊNCIA 

FACULTATIVA EXTERNA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no 

processo seletivo da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), consistentes em: a) 

disponibilização de vagas para medicina apenas na modalidade "transferência facultativa externa" 

; b) não observância da Lei nº 12.711/2012, que determina a reserva de 50% das vagas para 

estudantes de escolas públicas, negros e indígenas. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob os seguintes fundamentos: a) as vagas ofertadas não são vagas que sobraram ou 

que não foram preenchidas nos demais processos seletivos, mas vagas já ocupadas anteriormente 

e que, por desistência do aluno, tornaram-se desocupadas, ficando ao dispor da instituição; b) é 

discricionariedade da instituição a abertura de processo seletivo para oferta de vagas em uma ou 

outra modalidade de inscrição; c) o decreto regulamentador 7.824/2012 exclui, expressamente, a 

aplicação da Lei 12.711/2012 nos casos de transferência e nos casos de processos seletivos 

destinados a portadores de diploma de curso superior. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

006. Processo: 1.14.000.001339/2016-58 Voto: 3414/2018 Origem: PR-BA  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. LIMITE DE IDADE. 

COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR. MILITAR TEMPORÁRIO. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar suposta irregularidade no processo seletivo do Comando da 6ª 

Região Militar, consistente na limitação de idade de 38 anos para os cargos de Oficial Técnico 

temporário e de 37 anos para os cargos de sargento Técnico temporário. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, embora a restrição não esteja prevista em lei, 

mas em Portaria do Departamento Geral de Pessoal e em regulamentos das próprias Forças 

Armadas, o processo seletivo já se encontra em fase de incorporação dos candidatos aprovados e 

de que no mencionado certame nenhum dos candidatos aprovados deixou de ser incorporado em 

razão de não atender aos requisitos específicos de limitação etária prevista no Aviso de Seleção. 

3. O STF, no ARE n. 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a 

jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em 

edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições 

do cargo. 4. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

007. Processo: 1.14.000.003365/2015-30 Voto: 2662/2018 Origem: PR-BA  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO. INSTITUTO FEDERAL BAIANO. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no 

concurso público do Instituto Federal Baiano, consistentes em: a) restrição de acesso ao cargo de 

Técnico de Tecnologia da Informação; b) incoerência entre as atribuições do cargo e o conteúdo 

programático. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes fundamentos: 

a) não houve restrição de acesso ao cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, tendo em vista 

que o edital previu como requisito a apresentação de certificado de conclusão de curso de nível 

médio ou profissionalizante; b) não se sustentam as alegações de incoerência entre o cargo e o 

conteúdo programático, uma vez que as atribuições previstas estão relacionadas a infraestrutura, 

ao suporte e ao desenvolvimento de sistemas e o conteúdo previsto abarca a maioria de temas da 

área de infraestrutura e suporte de acordo com a necessidades institucionais. PELA 

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

arquivamento. 

 

008. Processo: 1.14.004.000033/2016-44 Voto: 2260/2018 Origem: PRM/ FEIRA DE 

SANTANA-BA  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMOÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM 

LEI PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. REMOÇÃO EFETIVADA. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado com o objetivo de apurar possível exigência indevida de requisito não 

previsto em lei para apreciação de pedido de remoção feito por servidor. De acordo com a 

denúncia, a genitora do requerente teria que ser submetida a perícia médica, já que a remoção 

anterior teria sido motivada em decorrência do estado de saúde dela. 2. Arquivamento promovido 

após a verificação de que a remoção foi efetivada. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

009. Processo: 1.15.000.000747/2016-55 Voto: 2009/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar a 

alegação de representante que diz ter sofrido constrangimento por parte de atendente do 

SINE/IDT-CE - Sistema Nacional de Emprego .Aduz que portava a senha de atendimento nº 01 e, 

durante a espera, precisou ir ao banheiro. Ao retornar, sua senha havia sido chamada, e não estava 

presente à chamada do painel, sendo que perdeu o atendimento.2. Oficiado, a Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará respondeu que o referido trabalhador 

frequenta diversas vezes a unidade de atendimento do Centro do SINE - Sistema Nacional de 

Emprego, sempre buscando confusão e desacatando funcionários. Informou, também, a 

organização social que o representante age de má-fé e utiliza simplesmente a ouvidoria do SINE 

para denegrir a imagem dos funcionários. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que diante dos argumentos apresentados, entendo que não há 

irregularidades a serem apuradas. O que se nota é que houve pelo noticiante, conduta no mínimo 

estranha em fato que virou habitualidade, ao retirar uma senha preferencial, sair da unidade de 

atendimento e ao retornar quando bem entende, exigir ser atendido imediatamente, o que gera 

confusão e até desinteligência. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

010. Processo: 1.15.000.002469/2015-90 Voto: 2275/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. CRIAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO 

PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO SUPERIOR. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) 

E UNIVERSIDADES FEDERAIS. VENDA DE CHANCELA DE CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO. DENÚNCIA GENÉRICA E SEM INDICAÇÃO DE PROVAS. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado com o objetivo de apurar possível venda de chancela de cursos de pós-

graduação lato sensu, por instituições credenciadas pelo Ministério da Educação a outras pessoas 

físicas e jurídicas. 2. Arquivamento promovido por não terem sido indicadas as pessoas físicas ou 

jurídicas que estariam praticando as irregularidades, mesmo após a notificação do denunciante. 3. 

É cabível a homologação do arquivamento quando a representação for genérica ou não trouxer a 

exposição dos fatos de modo compreensível e, notificado, o autor não apresentar as informações 

necessárias para seu esclarecimento nem indicar os meios para obtenção da prova ou os 

documentos pertinentes às suas alegações. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

011. Processo: 1.15.000.002971/2015-09 Voto: 2231/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). AEROPORTO PINTO 

MARTINS. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 

(INFRAERO).. INFESTAÇÃO DE MOSQUITOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar notícia de infestação de mosquitos 
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no Aeroporto Pinto Martins em Fortaleza, chegando a incomodar passageiros e funcionários do 

local. 2. Arquivamento promovido sob o fundamento de que já há atuação constante e regular dos 

órgãos de controle no sentido de resolver o problema, ou de pelo menos reduzi-lo ao máximo 

possível, não havendo omissão ou atuação irregular. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento 

pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

012. Processo: 1.15.000.003058/2015-11 Voto: 2284/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EXECUÇÃO DO CERTAME. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPELHO 

DA PROVA DISCURSIVA. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO NEM DO EDITAL. 

DENÚNCIA GENÉRICA. 1. Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar a 

denúncia de que a UFC não teria disponibilizado o espelho da prova discursiva, necessário para o 

ingresso de recurso. 2. Arquivamento promovido por ausência de elementos suficientes para 

continuar a investigação, já que não foi identificado o concurso nem o edital a que se referia a 

denúncia e, notificado, o denunciante quedou-se inerte. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando a representação for genérica ou não trouxer a exposição dos fatos de modo 

compreensível e, notificado, o autor não apresentar as informações necessárias para seu 

esclarecimento nem indicar os meios para obtenção da prova ou os documentos pertinentes às suas 

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

arquivamento. 

 

013. Processo: 1.15.000.003133/2015-44 Voto: 2026/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO. EXÉRCITO 

BRASILEIRO. CONSTRUÇÃO DE MURO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar construção irregular 

de muro em via pública, mais especificamente no final da rua Carlos Argemiro de Camargo e 

próxima ao cruzamento com avenida Borges de Melo, Fortaleza-CE. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a área mencionada no presente expediente 

pertence à União e que o referido muro foi construído por iniciativa do responsável administrativo 

pelo terreno, o Exército Brasileiro, respeitando os limites da propriedade. Há informação, ainda, 

da titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza-CE que corrobora 

a informação do Exército Brasileiro, sendo a regularidade da construção apurada no processo 

11.514/2011 - alvará de construção. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

014. Processo: 1.15.000.003167/2016-10 Voto: 2913/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VACINAÇÃO. 

MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VACINA PENTAVALENTE. REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO 

NO PAÍS. PERDA DO OBJETO. 1. Inquérito Civil instaurado com a finalidade de apurar a 

ausência de fornecimento da vacina Pentavalente, constante do Calendário Oficial de Vacinação 

Brasileiro, pelo Posto de Saúde Juarez Isaías Araújo, no município de Maracanaú/CE. 2. O 

Procurador oficiante, diante da efetiva comprovação de que a situação da distribuição da vacina 

Pentavalente já se encontrava regularizada em todo o território nacional, e que a menor, filha do 

autor da representação, havia sido devidamente imunizada, promoveu o arquivamento com 

fundamento na perda do objeto. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a 

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

arquivamento. 

 

015. Processo: 1.16.000.002133/2015-90 Voto: 2016/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 

ESTRUTURA/ORGANIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO. CONSELHO FEDERAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA (CONFEA). CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar 

a admissão irregular de pessoal no âmbito do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

(CONFEA), tendo em vista a não realização de concurso público, em que pese norma legal em 
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sentido contrário. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que compulsando-se os autos não se constata qualquer irregularidade apta a 

macular a contratação dos funcionários imputável ao órgão de fiscalização. Conforme informou o 

CONFEA, os empregados contratados para cargos típicos da carreira, sem a devida realização de 

concurso público já haviam sido demitidos e que no ano de 2005, o órgão realizou seu primeiro 

concurso público e que a partir de então todas as admissões para os cargos típicos da carreira se 

deu por meio desse instrumento convocatório. Ao final, pontuou que houve a reintegração de três 

empregados, os quais haviam sido admitidos anteriormente ao ano de 1994. Não se constata, 

qualquer irregularidade apta a macular a contratação dos funcionários imputável ao órgão de 

fiscalização, conforme documentos acostado aos autos. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

016. Processo: 1.17.000.000752/2010-06 Voto: 2599/2018 Origem: PR-ES  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. CRIAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO 

PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO SUPERIOR. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA (MEC). 1. Inquérito Civil instaurado para apurar demora na conclusão do 

procedimento de reconhecimento de curso superior de Arquitetura e Urbanismo pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que o atraso no processo de reconhecimento do curso não foi causado pelo MEC, 

mas sim pelos trâmites administrativos necessários para o reconhecimento de tal, inclusive, com a 

impugnação, por parte da instituição representante, do relatório elaborado pela comissão de 

avaliação, prolongando o prazo para o parecer final. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento 

pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

017. Processo: 1.17.004.000030/2016-07 Voto: 2014/2018 Origem: PRM/ 

LINHARES-ES  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. NOMEAÇÃO. INSTITUTO FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO (IFES). NOMEAÇÃO DE PROFESSORA. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Procedimento preparatório instaurado a partir de representação dos 

alunos do Instituto Federal do Espírito Santo-IFES, com o objetivo de avaliar a legalidade ou o 

eventual desvio de função na nomeação, pelo IFES, de professora da disciplina Comunicação e 

Expressão. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a 

titulação exigida para o cargo de professor das disciplinas Inglês e Espanhol, é licenciatura em 

português/inglês, com especialização, mestrado ou doutorado em espanhol (item 2 do Edital 

6/2010) e que a indicação de professores para lecionar nos cursos de graduação e pós-graduação 

observam o critério de melhor qualificação técnica objetivando oferecer a melhor formação 

possível aos alunos e visando a melhor avaliação pelo MEC. Concluiu que o professor da área de 

conhecimento Letras está apto a lecionar em qualquer disciplina de sua sub-área, desde que possua 

qualificação necessária e que, no caso em questão, a professora indicada na representação possui 

licenciatura em Letras Português/Espanhol, e Letras Português/Inglês, não havendo, por 

conseguinte, irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

018. Processo: 1.19.000.000854/2012-19 Voto: 2323/2018 Origem: PR-MA  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO. EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT). ABANDONO DE PATRIMÔNIO. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil instaurado para apurar abandono de 

patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-EBCT, nas agências localizadas no 

bairro Tirirical e Radional, em São Luís/MA. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento 

sob o fundamento de que a EBCT informou que os bens que foram objeto do presente apuratório 

resultaram em 399 lotes de leilão. Destes, 395 foram leiloados, resultando na arrecadação de R$ 

357.577,76. Os quatro lotes remanescentes foram armazenados para futura realização de leilão. A 

EBCT afirmou que, devido à renovação dos bens da frota de veículos, de informática e de 

escritório, constantemente são disponibilizados bens em desuso que, juntamente com os lotes 

remanescentes de leilões anteriores, serão armazenados e leiloados oportunamente. Diante da 

natureza da EBCT não há dúvidas de que os bens que compõem o seu acervo são constantemente 

renovados em razão da compra de novos e descarte dos obsoletos, o que resulta no armazenamento 
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de bens em quantidade razoável e economicamente viável para realização de leilões. Portanto, a 

conclusão do Procurador oficiante foi no sentido de que não há necessidade de prosseguimento do 

presente expediente. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

019. Processo: 1.19.001.000028/2016-85 Voto: 2321/2018 Origem: PRM/ 

IMPERATRIZ-MA  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. ESTRUTURA 

FÍSICA/INSTALAÇÕES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). CORPO DE 

BOMBEIROS. CONCESSÃO DE "HABITE-SE" SEM APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

CONTRA INCÊNDIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO REGULAR. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado com o objetivo de apurar possível concessão indevida de "habite-se" pelo Corpo de 

Bombeiros a imóvel onde funciona uma agência da Caixa Econômica Federal, sem que tenha sido 

apresentado projeto contra incêndio. 2. Arquivamento promovido após a verificação de que o 

prédio encontra-se em situação regular, sem qualquer indício de risco à segurança dos usuários. 3. 

É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

020. Processo: 1.19.004.000022/2016-88 Voto: 2006/2018 Origem: PRM/ BACABAL-

MA  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGURO DEFESO. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). NÃO FORNECIMENTO DE RELAÇÃO 

DE PESCADORES QUE RECEBEM SEGURO DEFESO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar representação no sentido de inércia do 

Ministério do Trabalho e Emprego - Gerência Regional de Bacabal-MA, em fornecer a relação dos 

pescadores filiados à Colônia de Bacabal-MA, que recebem seguro defeso. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a Gerência Regional de Bacabal-

MA do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE esclareceu que foi atendida a solicitação, 

encaminhando a mídia correspondente. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a 

irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

021. Processo: 1.21.000.000556/2016-96 Voto: 3014/2018 Origem: PR-MS  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO/MS. RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO POR 

SERVIDORES PÚBLICOS. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTO. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar o recebimento indevido de benefício do Programa Bolsa 

Família, por funcionários públicos do Município de Anastácio/MS. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que já existe Inquérito Civil instaurado para apurar 

objeto idêntico, de forma mais abrangente e em estágio mais avançado quanto às providências 

adotadas. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

022. Processo: 1.21.001.000365/2013-71 Voto: 2367/2018 Origem: PRM/ 

DOURADOS-MS  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. BANCA EXAMINADORA. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. DUPLICIDADE DE 

PROCEDIMENTOS. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a ausência de fundamentação nas 

decisões da banca examinadora do concurso público para a admissão de docentes dos quadros da 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), na área de ensino de Ciências. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que já tramita no mesmo 

Ofício procedimento administrativo com o mesmo objeto e em fase mais adiantada de instrução. 

3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 
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023. Processo: 1.22.000.000342/2013-30 Voto: 1988/2018 Origem: PR-MG  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. REQUISITOS PARA O 

CARGO. SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento 

Preparatório, instaurado para apurar possíveis irregularidades constantes do Edital nº 03/2013 da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, de 09/01/2013, 

referente ao processo de adesão dos médicos ao Programa da Valorização do Profissional da 

Atenção Básica - PROVAB. 2. Informou o representante que o referido certame previa como 

requisito para inscrição a comprovação da habilidade técnica, ou seja, a apresentação do diploma 

de conclusão de Bacharelado em Medicina, sendo que o mencionado documento deveria ser 

exigido, ao revés, no ato de exercício da função e que haveria erro material presente no item 3.2.1, 

que teria colocado como período inicial de inscrição a data de 11/01/2012, marco anterior inclusive 

à publicação do edital 3.O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que não restou qualquer irregularidade a ser investigada. Após os esclarecimento 

prestados, é possível concluir, portanto, que os critérios trazidos pelo Edital nº 03/2013 da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, não violaram 

qualquer direito coletivo ou difuso, mas apenas estabeleceram requisitos objetivos que visavam 

adequar as necessidades dos programas governamentais à qualificação dos profissionais que 

pretendiam candidatar-se à seleção e, além disso, houve a devida retificação do item 3.2.1 para 

corrigir a data de inscrição. 4. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

024. Processo: 1.22.000.002634/2015-79 Voto: 2585/2018 Origem: PR-MG  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA (CFM). RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade na rescisão do 

contrato do representante com o município de Conselheiro Lafaiete/MG, uma vez que o município 

havia sido contemplado com um médico do Programa Mais Médicos, o que está em desacordo 

com Portaria do Ministério da Saúde. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que não houve substituição de médico contratado por médico intercambista do 

Programa Mais Médicos, apenas realocação do representante para outro posto de saúde, para 

atendimento de necessidades do Município. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

025. Processo: 1.22.001.000397/2015-00 Voto: 1973/2018 Origem: PRM/ JUIZ DE 

FORA-MG  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. EMPRESA 

BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH. ATRASO NA CONTRATAÇÃO 

DE CONCURSADOS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar irregularidades no andamento das convocações de candidatos aprovados no concurso 

realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares-EBSERH, regido pelo edital 3/2015. 

2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que embora tenha 

havido atraso nas convocações dos aprovados, atualmente a situação encontra-se regularizada, com 

convocações de fisioterapeutas e enfermeiros em andamento. Ponderou, ainda, que por mais que 

se cogite descumprimento, pela EBSERH, da Portaria nº 208, do MEC, tal conduta, pela sua 

pequena expressividade, revela-se desprovida de relevância, sendo, portanto, desnecessária 

investigação a respeito dos motivos que levaram aquela empresa pública ao atraso de, 

aproximadamente, 3 (três) meses para a dispensa de pessoas sob vínculos precários, especialmente 

tendo em conta os entraves que normalmente ocorrem em diversas questões administrativas. 3. É 

cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. 

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

arquivamento. 

 

026. Processo: 1.22.003.000107/2012-57 Voto: 1957/2018 Origem: PRM/ 

UBERLANDIA-MG 
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Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3ª CCR. EDUCAÇÃO. FUNDO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

(MEC). IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

NO ÂMBITO DO FIES. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito civil instaurado para 

apurar irregularidades referentes à contratação/validação do FIES antes da confirmação sobre a 

formação de turma do primeiro período, bem como a negativa de concessão de transferência a 

outra faculdade no primeiro período. A representante narrou que firmou contrato por intermédio 

da CEF para financiamento de seus estudos no ensino superior por meio do FIES. Porém, apesar 

de matriculada perante a Faculdade Católica de Uberlândia, foi informada de que não haveria 

abertura de turma para o curso escolhido por número insuficiente de alunos. Assim, alega ter sido 

impedida pelo MEC de transferir o financiamento para outra faculdade e que a negativa seria 

descabida porque, de acordo com o contrato assinado, haveria a possibilidade de transferência de 

IES a qualquer tempo, desde que mantido o mesmo curso. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o MEC prestou informações no sentido de alteração da 

legislação que permitia ao estudante, financiado pelo FIES em curso de graduação, que não formou 

turma, realizar nova contratação de financiamento pelo programa (Portaria Normativa 21, de 

26/12/2014, que modificou a redação do art. 9º da Portaria Normativa nº 10, de 30/4/2010). Dessa 

forma, concluiu o Procurador que passou-se a permitir que o estudante do FIES realize novo 

contrato pelo programa, desde que comprovado o não usufruto do financiamento e o encerramento 

antecipado do contrato, bem como opte o estudante por liquidar o saldo devedor do financiamento 

no ato da assinatura do Termo de Encerramento. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

027. Processo: 1.22.005.000017/2016-70 Voto: 2405/2018 Origem: PR-MG  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO (TRT 3ª 

REGIÃO). PROVA DISSERTATIVA. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO 

EDITAL. INOCORRÊNCIA. 1. Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar 

possível inexistência de relação de pertinência entre questões dissertativas e o conteúdo do edital. 

De acordo com a denúncia, na prova destinada ao cargo de Oficial de Justiça, fora cobrado tema 

afeto e adequado ao cargo de Analista Judiciário. 2. Arquivamento promovido por ausência de 

ilegalidade ou de quebra das regras constantes do edital, uma vez que não houve afronta aos 

princípios da publicidade, da transparência, da isonomia e da motivação, além de ter sido afastada 

eventual irregularidade referente ao conteúdo das questões dissertativas. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

028. Processo: 1.22.023.000213/2014-64 Voto: 2023/2018 Origem: PRM/ TEÓFILO 

OTONI-MG  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). 

DANOS CAUSADOS POR MANIFESTAÇÃO POPULAR EM RODOVIA FEDERAL E 

MEDIDAS DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito 

civil instaurado para apurar possíveis danos causados pela manifestação popular na BR 116, Km 

286, ocorrida em 8/3/2014, bem como a implementação de medidas para segurança da 

Comunidade Liberdade, no perímetro urbano de Teófilo Otoni/MG. 2. A Procuradora oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes tem adotado as medidas necessárias para a manutenção da BR 116, Km 286, 

instalando redutores eletrônicos de velocidade e providenciando a implementação do projeto 

executivo do programa BR Legal. No tocante aos eventuais danos causados pela manifestação 

popular, o próprio DNIT informou que não ocorreram danos. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

029. Processo: 1.24.000.001149/2014-22 Voto: 2331/2018 Origem: PR-PB  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. PROVA SUBJETIVA. 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. PROVA DISCURSIVA. TEMA 

VAGO. IRRAZOABILIDADE DOS CONTEÚDOS EXIGIDOS NÃO CONFIGURADA. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado com base em representação formulada por pessoa que 

preferiu não se identificar, dando conta de possível irregularidade no Edital nº 01/2014 do concurso 

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT/PB), que apresenta como tema da prova 

discursiva "assunto de interesse geral". Segundo a representante, o tema, da forma proposta pelo 

edital, seria muito vago, facilitando o vazamento de informações e dando margem a eventual burla 

ao sigilo do assunto, o que violaria a igualdade entre os candidatos, prejudicando os que se 

prepararam para escrever sobre os assuntos específicos inerentes ao cargo pleiteado. 2. 

Arquivamento promovido, em resumo, nos seguintes termos: "Pela leitura dos temas, verifica-se 

que os conteúdos exigidos pela banca são bastante razoáveis para um certame dessa natureza e 

realmente tratam de 'assuntos de interesse geral', sem que isso, por si só, possa dar causa a 

vazamento de informação ou violar a igualdade entre os candidatos." 3. É cabível a homologação 

do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

030. Processo: 1.24.003.000236/2015-13 Voto: 2252/2018 Origem: PRM/PATOS-PB  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. NÃO FORNECIMENTO DE MEIO DE 

TRANSPORTE PARA CONSULTA MÉDICA EM CAMPINA GRANDE. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado com o objetivo de apurar a notícia de que a Prefeitura de São José de 

Espinharas não teria fornecido um meio de transporte para que uma paciente pudesse se deslocar 

até a cidade de Campina Grande, onde teria uma consulta médica. Segundo ela, ao solicitar o 

transporte, recebeu a informação de que todos os carros estavam quebrados. Solicitou, então, uma 

ordem de gasolina, mas também foi negada. Em consequência, viu-se obrigada a se deslocar com 

recursos próprios. 2. Arquivamento promovido após a verificação de que a questão foi solucionada 

com o ressarcimento das despesas efetuadas pela paciente. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

031. Processo: 1.25.006.000639/2017-67 - Eletrônico  Voto: 3709/2018 Origem: PRM/ MARINGA-

PR  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ATRASO PARA INICIAR TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Eventual irregularidade na demora para 

iniciar tratamento oncológico, pela Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguari/PR, pois não 

havia previsão para a marcação de consulta. 2. Após diligências, o Hospital Santa Rita informou 

que o paciente estava em tratamento com quimioterapia desde o dia 17/11/2017. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

032. Processo: 1.26.000.001213/2016-62 Voto: 2013/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC. CONTRATO. ADITAMENTO. 

PROBLEMAS NO SITE.. IRREGULARIDADE SANADA.. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar a alegação de problemas no site do Fies (Fundo de Financiamento 

Estudantil), que o impede de efetuar o aditamento do referido contrato de financiamento. O 

Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que diante da 

análise das informações prestadas pelo MEC, verifica-se que não houve falha generalizada no 

sistema do Fies a justificar o desencadeamento de apuração na esfera coletiva. Além disso, o 

problema do noticiante foi prontamente solucionado pela administração. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA 

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

arquivamento. 

 

033. Processo: 1.27.001.000289/2015-42 Voto: 2296/2018 Origem: PRM/ PICOS-PI  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. SAÚDE. BANCO DE 

PREÇOS EM SAÚDE. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI. 
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TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RECOMENDAÇÃO 

EXPEDIDA E ACATADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado em razão do ofício-circular 

nº 4/2014/PGR/5ª CCR/MPF, encaminhando minutas de Recomendações, elaboradas pelo Grupo 

de Trabalho Operacional da 5ª CCR/MPF, acerca da atuação que envolve a transparência no 

Sistema Único de Saúde. O objeto do presente procedimento consiste, em resumo, na aferição 

acerca do cumprimento, pelos municípios, de três ações: 1) fornecimento de certidões para o 

usuário que não foi atendido no SUS; 2) em relação aos médicos e odontólogos, a criação de quadro 

de avisos, a serem instalados nas unidades de saúde, que informem a população acerca dos horários 

que devem ser cumpridos por tais profissionais, bem como disponibilização, na internet, do horário 

e local dos médicos e odontólogos que ocupam cargos públicos vinculados ao SUS; e 3) instalação 

de ponto eletrônico para os profissionais de saúde de modo geral, incluindo médicos e odontólogos. 

2. Arquivamento promovido após a verificação de que o município acatou a recomendação 

expedida pelo Ministério Público Federal. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

034. Processo: 1.27.002.000327/2015-57 Voto: 2688/2018 Origem: PRM/ 

FLORIANO-PI  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO 

AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC). COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO 

(CTF). UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI). ATRASO NO PAGAMENTO DE 

BOLSA-FORMAÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA. DESCONTO INDISCRIMINADO NO 

VALOR DO AUXÍLIO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE NEM DO PERÍODO. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar a notícia de que as turmas do 

PRONATEC do CTF estariam sem receber as bolsas há 11 meses. Além disso, estariam sendo 

descontadas do valor da bolsa as faltas dos alunos. De acordo com a denúncia, haveria casos de 

desconto mesmo sem a ocorrência de falta. 2. Arquivamento promovido após a constatação de que 

o pagamento das bolsas foi retomado depois de regularizada a transferência de recursos pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Quanto ao desconto indevido no valor das 

bolsas, não se obteve êxito em individualizar o estudante nem o período do desconto, mesmo após 

a notificação do denunciante. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a 

irregularidade. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando a representação for genérica 

ou não trouxer a exposição dos fatos de modo compreensível e, notificado, o autor não apresentar 

as informações necessárias para seu esclarecimento nem indicar os meios para obtenção da prova 

ou os documentos pertinentes às suas alegações. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

035. Processo: 1.28.000.000492/2016-72 Voto: 2318/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). UTILIZAÇÃO DE DOIS ESPELHOS 

DIFERENTES DE CORREÇÃO. OBSERVADAS AS REGRAS EDITALÍCIAS. GARANTIDA 

A IGUALDADE ENTRE OS CANDIDATOS. 1. Procedimento Preparatório instaurado com o 

objetivo de apurar eventuais irregularidades na prova prático-profissional do XVII Exame de 

Ordem Unificado promovido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Narra o representante que a 

Banca do Concurso utilizou dois espelhos diferentes de correção para a questão número 1 da prova 

prática. Com isso, não teriam sido observadas isonomia e a igualdade entre os candidatos. 2. 

Arquivamento promovido por ausência de irregularidades, uma vez que foram observadas as 

regras editalícias durante a execução do certame e foi garantida a igualdade entre os candidatos. 3. 

É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

036. Processo: 1.28.000.001489/2015-95 Voto: 2277/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. REQUISITOS PARA O 

CARGO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE-IFRN. REQUISITOS DO EDITAL NO TOCANTE À DOCÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 
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irregularidade em concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte-IFRN, Edital 6/2015, para o provimento do cargo de professor da carreira do 

ensino básico, técnico e tecnológico, especificamente quanto às vagas abertas para docência da 

disciplina Gestão Ambiental, pelo fato de não incluir como requisito mínimo de formação para a 

docência dessa disciplina os graduados do Curso Superior de Ecologia. 2. A Procuradora oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o foco principal da seleção seriam cursos mais 

voltados ao setor tecnológico, viés não vislumbrado no Curso de Ecologia, o que configura fator 

adequado de discrímen, sobretudo diante do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia da SETEC/MEC, que enfatiza a formação do gestor ambiental no gerenciamento e 

administração de processos e procedimentos ambientais. E essa é a finalidade mais significativa e 

preponderante da formação acadêmica, e no entender do colegiado do IFRN, não seria o foco de 

ensino do Curso de Ecologia. Os critérios de seleção foram amplamente debatidos por colegiados 

de professores e membros do Núcleo Docente Estruturante do IFRN, organizados com a missão 

de definir o projeto pedagógico do curso de Gestão Ambiental. Daí a conclusão da Procuradora 

oficiante no sentido de que, caso fosse ampliado o rol de cursos exigidos como requisito de 

ingresso para o cargo em análise, correr-se-ia o risco de que candidatos eventualmente aprovados 

não atendessem o perfil que a instituição almeja para a consecução de seus projetos institucionais. 

3. Acolhimento da promoção de arquivamento. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

037. Processo: 1.28.100.000074/2014-95 Voto: 2319/2018 Origem: PRM/ MOSSORO-

RN  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE 

ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). PREFEITURA DE TIBAU/RN. 

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil instaurado para apurar ausência de 

prestação de informações sobre orçamentos públicos em Educação-SIOPE, por parte do ex-

prefeito de Tibau/RN, referente ao exercício de 2012. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o gestor municipal esclareceu, em relação ao ano de 2012, 

que a transmissão dos dados foi inviabilizada em razão da ausência de documentos referentes à 

gestão anterior, o que motivou, inclusive, o manejo de ação de busca e apreensão em desfavor do 

prefeito anterior. O FNDE informou, ainda, que a transmissão foi efetivada em 9/6/2014, 

esclarecendo que o referido município enviou os dados com indicação da situação "SB", ou seja, 

alegando que não dispunha de documentos oficiais que permitissem o preenchimento do SIOPE. 

Na mesma resposta, o FNDE salientou que a situação restou inteiramente regularizada, pois a 

transmissão referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do mesmo gestor, foi efetivada 

em 25/6/2015, demonstrando, ainda, o cumprimento da aplicação dos percentuais constitucionais 

e legais para a educação, com a condição de "comprovado", o que indica o atendimento das 

exigências legais. Daí a conclusão do Procurador oficiante no sentido de que não se vislumbrou 

dolo do gestor municipal representado quanto às informações referentes ao ano de 2012. 3. 

Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

038. Processo: 1.29.000.000043/2016-97 Voto: 2011/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE TRABALHO. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). DESCUMPRIMENTO DA JORNADA DE 

TRABALHO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento preparatório instaurado 

para apurar descumprimento do regime de tempo integral ao qual estaria submetida servidora 

pública lotada na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-

UFRGS, em razão do exercício de função gratificada. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que, após as informações prestadas, constatou que a servidora 

em questão passou a submeter-se à jornada em tempo integral, com carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, nos termos da Portaria nº 1.247, de 19/2/2016, no momento em que designada 

para o cargo de confiança. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

039. Processo: 1.29.005.000190/2015-36 Voto: 2373/2018 Origem: PRM/ PELOTAS-

RS  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL). CRITÉRIOS DE ADMISSÃO. FORMA 

DE PUBLICAÇÃO REGULAMENTADA. HOMOLOGAÇÃO PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na forma 

de publicação dos critérios de Reingresso e Transferência da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), bem como na análise dos critérios de admissão dos pedidos de transferência de alunos de 

outras instituições. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento após verificar que os 

representantes impetraram Mandado de Segurança, cujo pedido foi indeferido pela Justiça Federal, 

não tendo havido recurso dos interessados. Observou, ademais, que a Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel) regulamentando todo o processo de transferência para a instituição, reduzindo 

consideravelmente a autonomia dos colegiados de cursos para fixarem critérios próprios, além de 

tornar obrigatória a previsão de eventuais critérios ou restrições específicas no edital geral 

publicado pela instituição. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

040. Processo: 1.29.008.000338/2015-11 Voto: 2267/2018 Origem: PRM/ 

S.MARIA/SANTIAGO-RS  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. CONSERVAÇÃO E GUARDA DE 

BENS. RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTA MARIA/RS. AUSÊNCIA DE 

MEDIDAS DE CONTROLE E DE SEGURANÇA DE BENS APREENDIDOS E MANTIDOS 

EM DEPÓSITO. SUBTRAÇÃO. MELHORIAS EFETUADAS. 1. Inquérito Civil instaurado com 

o objetivo de verificar as medidas de controle e de segurança dos bens apreendidos e mantidos no 

depósito da Receita Federal do Brasil em Santa Maria, em razão da subtração dos bens guardados 

naquele local. 2. Arquivamento promovido após a verificação de que as melhorias foram 

implementadas e não mais ocorreu a subtração de bens. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

041. Processo: 1.29.012.000091/2015-65 Voto: 3727/2018 Origem: PRM/ BENTO 

GONCALVES-RS  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). LOCAÇÃO ILEGAL. IRREGULARIDADE NÃO 

CONFIRMADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar possível 

locação ilegal de unidade habitacional no Residencial Granvillage, construída no âmbito do 

programa Minha Casa Minha Vida, no Município de Bento Gonçalves/RS. 2. Arquivamento 

promovido, em resumo, nos seguintes termos: "No caso concreto, nos termos do Ofício nº 

339/2015/0457/ CAIXA, oriundo da Caixa Econômica Federal, o financiamento do Condomínio 

Granvillage está enquadrado no PMCMV - Faixa II e III (e não na faixa I). Nessa condição, com 

relação aos contratos habitacionais das Faixas II e III, a Caixa Econômica Federal atua apenas na 

qualidade de agente financeiro, não tendo obrigação legal de fiscalizar a destinação do imóvel nos 

casos dos financiamentos, nem punir o mutuário com o vencimento antecipado da dívida na 

hipótese de sublocação da unidade habitacional. Ou seja, conforme informações prestadas pela 

própria CEF, não há impedimento legal à venda/aluguel de imóvel financiado no âmbito do 

PMCMV - Faixas II e III, posteriormente à contratação do financiamento, desde que, no caso da 

venda, haja quitação do valor financiado e no caso de aluguel haja prévia concordância da CAIXA, 

na posição de credora fiduciária. Diferentemente é a situação dos beneficiários do crédito na 

modalidade "Faixa I" do Programa, que, nos termos do art. 2º, § 5º, inciso III, do Decreto nº 

7.499/2011, que regulamenta a Lei nº 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa 

Minha Vida estão impedidos de realizar transferência inter vivos sem a respectiva quitação [...]. 

Conclui-se, portanto, que eventuais irregularidades dessa ordem, nos contratos Faixa II e III do 

PMCMV, revestem-se de meras infrações contratuais, não traduzindo eventual ofensa a interesses 

difusos e coletivos, a serem solvidas exclusivamente pelas partes envolvidas no negócio jurídico, 

não justificando a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL sob a ótica de tutela coletiva." 

3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

042. Processo: 1.30.001.002539/2014-11 Voto: 2309/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
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(UFRJ). DISCIPLINA "MODELO VIVO". MINISTRAÇÃO DE TODAS AS AULAS DO 

SEMESTRE POR MONITOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

INTEGRALMENTE CUMPRIDO PELO PROFESSOR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

possível conduta irregular do professor que ministra a disciplina "Modelo Vivo" na Escola de Belas 

Artes da Universidade federal do Rio de Janeiro. De acordo com o denunciante, o professor 

compareceu na primeira semana de aula para avisar que não daria sua disciplina até que a 

instituição providenciasse modelos vivos para os alunos poderem estudar e, após a Escola de Belas 

Artes ter providenciado os modelos vivos, mesmo tendo o e-mail dos alunos, o professor não os 

avisou sobre a "volta às aulas". Posteriormente, o professor disse que precisaria se ausentar nas 

próximas três semanas, no entanto, não explicitou os motivos, apenas deixou trabalhos para serem 

feitos durante sua ausência. Por fim, o denunciante reclama que, ao chegar no local de aula, a turma 

foi recepcionada por um monitor do professor, que ministrou as aulas com o modelo vivo até o 

último dia de aula do semestre. 2. Arquivamento promovido após a constatação de que o conteúdo 

programático da disciplina "Modelo Vivo" foi integralmente cumprido pelo professor, conforme 

demonstram os documentos constantes dos autos, sendo, portanto, regular sua conduta. 3. É cabível 

a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

043. Processo: 1.30.002.000025/2011-60 Voto: 2290/2018 Origem: PRM/ CAMPOS-

RJ  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. USO INDEVIDO DE VERBAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES/RJ. EXISTÊNCIA DE PLACAS ATRIBUINDO NOME DE PESSOAS VIVAS 

A BENS PÚBLICOS. RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. 1. Inquérito Civil instaurado com o 

objetivo de apurar a existência de placas atribuindo nomes de pessoas vivas a bens públicos no 

Município de Campos dos Goytacazes/RJ. 2. Arquivamento promovido após a verificação de que 

as medidas recomendadas foram atendidas. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

044. Processo: 1.30.002.000302/2017-20 Voto: 3756/2018 Origem: PRM/ CAMPOS-

RJ  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

OU UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI). HOSPITAIS. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). NEGATIVA DE VAGAS EM LEITOS DE UTI. 1. Representação noticiando que 

idosa, de 77 anos de idade, encontra-se internada no hospital de Travessão de Campos, com 

problemas pulmonares, necessitando urgentemente de vaga na UTI, e tem recebido negativa de 

vaga nos hospitais de Campos do Goytacazes/RJ. 2. Arquivamento promovido após a verificação 

de que a paciente foi transferida para a UTI do Hospital Álvaro Alvim e, com relação à 

insuficiência da rede SUS no município de Campos dos Goytacazes, observou-se que há 

procedimento em trâmite para apuração desse objeto específico. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

045. Processo: 1.30.005.000040/2016-92 Voto: 2327/2018 Origem: PRM/ NITEROI-

RJ  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CLASSIFICAÇÃO E/OU 

PRETERIÇÃO. COLÉGIO PEDRO II. CANDIDATO APROVADO, MAS NÃO 

CLASSIFICADO. 1. Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar notícia de 

possível impedimento indevido de matrícula no Colégio Pedro II. Aduz o representante que 

inicialmente o sistema o classificou como deficiente. Informado o equívoco aos responsáveis pelo 

processo seletivo, estes afirmaram que retificariam a informação. Após todo o transtorno, o 

candidato foi direcionado para a Tijuca para a realização da prova, enquanto seus colegas a 

realizaram em Niterói. Apesar disso, o candidato foi classificado na condição de deficiente. 

Informa o representante que compareceu ao Colégio para efetuar a matrícula, mas, ao relatar os 

fatos ao diretor da escola, foi impedido de realizá-la. 2. Arquivamento promovido por ausência de 

irregularidade após a verificação de que o candidato obteve 21,25 pontos. Com essa pontuação, 
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alcançou a 2ª posição no grupo de candidatos com deficiência. Todavia, com o remanejamento do 

representante para "ampla concorrência", ele foi "aprovado, mas não classificado". 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

046. Processo: 1.30.005.000118/2016-79 Voto: 2018/2018 Origem: PRM/ NITEROI-

RJ  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF). RECEBIMENTO INDEVIDO DE 

VALORES POR DOCENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento 

preparatório instaurado a partir de cópia de processo judicial ajuizado contra ato supostamente 

ilegal atribuído ao Reitor da Universidade Federal Fluminense-UFF, para apurar se o impetrante 

teria recebido valores da UFF após março de 2010, data da cassação de sua aposentadoria de 

professor de 3º grau. O referido mandamus objetivava o restabelecimento de sua aposentadoria 

como professor titular da UFF, benefício mais vantajoso, em detrimento de sua aposentadoria 

como médico do INSS. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de 

que o impetrante era aposentado como médico pela UFF (desde 1989) e como médico pelo INSS 

(desde 1992) e, que foi aprovado em concurso público (1994) para o cargo de Professor Titular da 

carreira do magistério superior junto à UFF, vindo a aposentar-se voluntariamente em 2007. 

Ocorre que em janeiro de 2010, o interessado foi notificado pela UFF, acerca do cumprimento do 

acórdão TCU nº 55/2009, para fazer opção por duas aposentadorias, e na sequência, em 8/2/2010, 

o Reitor da UFF teria cassado, aleatoriamente, a aposentadoria de professor de 3º grau, concedida 

através da Portaria 36.909/2007. Contudo, segundo os autos, somente em 30/6/2015 é que o 

interessado foi chamado à sede da UFF para exercer o direito de escolha e renunciar à 

aposentadoria, ocasião em que ratificou a opção de renúncia à aposentadoria concedida pelo INSS 

(MS), permanecendo com a aposentadoria do cargo de médico e de professor da UFF. Diante do 

lapso temporal verificado entre a cassação da aposentadoria do cargo de professor pelo Reitor 

(8/2/2010) e o chamamento do interessado à sede da UFF para exercer o direito de escolha e 

renunciar a uma das três aposentadorias (30/6/2015), pareceu ao Parquet federal, quando da 

manifestação como custos legis no referido writ, a possibilidade de ter ocorrido eventual 

recebimento pelo interessado da aposentadoria então' cassada', o que ensejou a presente apuração. 

Todavia, a Diretoria do Departamento de Administração de Pessoal da UFF esclareceu que, após 

março de 2010, data da publicação da portaria que cassou a aposentadoria, o interessado não 

recebeu quaisquer valores. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

047. Processo: 1.30.005.000417/2014-41 Voto: 2269/2018 Origem: PRM/ NITEROI-

RJ  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇAS/AFASTAMENTOS. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF). SUPOSTA IRREGULARIDADE 

QUANTO À CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar 

episódio de falta de servidora que precisa ser abonada por junta médica, quando então é emitido 

atestado, incluindo no período de licença dias efetivamente trabalhados. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que não ficou comprovada a existência de 

orientação informal para que a chefia imediata permitisse faltas futuras para compensar os dias 

trabalhados de servidores, o que esgota o objeto do presente expediente. A conclusão assentou-se 

na informação da Chefia de Divisão de Perícia em Saúde da Universidade Federal Fluminense-

UFF, no sentido de que não há orientação para compensação de dias já trabalhados eventualmente 

incluídos nos atestados, muito menos instrução informal para acertos entre servidores e chefias 

imediatas. Esclareceu-se, ainda, que quando eventualmente for incluído no período de licença dias 

efetivamente trabalhados, a Divisão de Perícias deve ser procurada para alterações. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

048. Processo: 1.30.007.000177/2009-06 Voto: 2027/2018 Origem: PRM/ 

PETROPOLIS-RJ  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇAS/AFASTAMENTOS. LABORATÓRIO 

NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA-LNCC. SUCESSIVAS LICENÇAS 

CONCEDIDAS A SERVIDOR PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO DESTE EM SOCIEDADE 

EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil instaurado para 

apurar ilegalidade na concessão de sucessivas licenças sem remuneração a servidor público federal 

lotado no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, bem como para averiguar 

eventual ilegalidade na participação dele como sócio-gerente de sociedade empresária. 2. O 

Procurador oficiante, após as informações prestadas, concluiu que todas as licenças concedidas ao 

servidor em questão foram deferidas após análise de requerimento em âmbito administrativo, tendo 

como base a legislação vigente à época dos pedidos, não se podendo falar, nesta oportunidade, em 

irregularidades. Quanto à participação de servidor em sociedade empresária, após analisar o art. 

17 da Medida Provisória 2.174-28/2001, concluiu que não é razoável admitir que um servidor 

público que esteja exercendo ativamente suas funções, mas em horário reduzido, possa se dedicar 

à atividade empresarial, ao passo que ao servidor licenciado seja vedado o exercício em tal 

atividade. Salientou que o ingresso do servidor em sociedade empresária ocorreu posteriormente 

à sua licença incentivada sem remuneração, concedida com fundamento no art. 8º da Medida 

Provisória 2.174-28/2001 e que perdurou entre 1/12/2001 a 30/11/2004, sendo prorrogada de 

1/12/2004 a 30/11/2007. Ademais, após o gozo da licença incentivada sem remuneração, foi 

concedido ao servidor licença sem remuneração para trato de interesses particulares, no período 

de 1/12/2007 a 30/11/2009, com fundamento no art. 91 da Lei nº 8.112/90. Concluiu que não há 

vedação ao exercício de atividade empresarial por servidor público que se encontra no gozo de 

licença incentivada sem remuneração, da mesma forma que em gozo de licença, sem remuneração, 

para tratar de assuntos particulares. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

049. Processo: 1.30.010.000395/2014-41 Voto: 2982/2018 Origem: PRM/ 

V.REDONDA-RJ  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). PROVEITO INDEVIDO. ABERTURA DE CONTA-

CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para 

acompanhar a atuação da Caixa Econômica Federal (CEF) como operadora do Programa "Minha 

Casa, Minha Vida", no empreendimento denominado Residencial Amarílis em Volta Redonda/RJ. 

Alega a representante que, embora o empreendimento não tenha sido concretizado, recebeu cartões 

de crédito, via correios, referentes à conta-corrente relacionada ao financiamento do citado 

empreendimento imobiliário. 2. Arquivamento promovido por ausência de irregularidade, uma vez 

que, previamente à assinatura do contrato de compra e venda, os interessados na aquisição do 

imóvel realizam um cadastro para avaliação pela Caixa Econômica Federal (CEF), o que não 

ocorreu neste caso, já que a construção do empreendimento não fora sequer autorizada pelo 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

confirmada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

050. Processo: 1.31.001.000097/2013-41 Voto: 2329/2018 Origem: PRM/ JI-

PARANÁ-RO  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. BENS PÚBLICOS. 

CONSERVAÇÃO E GUARDA DE BENS. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

(UNIR). 1. Inquérito Civil instaurado com base em representação formulada por servidor, 

relatando que a Diretoria do campus da UNIR em Ji-Paraná-RO o designou para realizar a 

verificação e emissão de relatório contendo a localização de bens (computadores e impressoras), 

atividade que deveria ser realizada pela comissão de patrimônio. Diz ter emitido parecer pela 

impossibilidade de realizar o trabalho, em razão das divergências encontradas no acervo 

patrimonial (localização equivocada de bens, transferências desautorizadas e não localização de 

bens) (fls. 4-5 e 13-17). Menciona que vem sendo cobrada a devolução de bens que foram 

entregues a outro servidor, em cumprimento a determinação da Diretoria (fls. 23/24). Acrescenta 

que desapareceram os bens que estavam com um professor e, por fim, que encontra a sala de 

informática aberta, o que propicia o desaparecimentos de bens (fls. 22). 2. Arquivamento 

promovido após a verificação de que houve um equívoco na confecção do memorando que solicita 

ao servidor a devolução dos bens entregues a outro servidor (fl. 23), devendo ser desconsiderado 

(fl. 48 e 55). Além disso, A UNIR adotou providência em relação ao desaparecimento da chave da 

sala de informática (fl. 60 e 70) e arrombamento do referido ambiente (fl. 63-64), concernente à 

troca da fechadura (fl. 65) e controle das chaves da sala (fl. 66). Ademais, não se teve notícia do 
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desaparecimento de qualquer bem em ambos os episódios. Os bens mencionados pelo autor da 

representação como extraviados pelo professor foram localizados (fls. 68). 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

051. Processo: 1.33.000.000212/2016-66 Voto: 2003/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CLÁUSULA DE BARREIRA. 

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC. REMOÇÃO . AUSENCIA DE 

ILEGALIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar noticia de supostas 

irregularidades em concurso de remoção de servidores do Instituto Federal de Santa Catarina - 

IFSC. O Representante questiona a cláusula de barreira constante no item 2.1, "a", do edital, que 

estabelece como condição "ser servidor efetivo do IFSC há pelo menos 18 meses (se ingressante 

na Instituição a partir de 01/01/2015)". Aduz que tal norma viola o princípio da isonomia, na 

medida em que servidores nomeados em data anterior poderiam participar do certame mesmo que 

não fossem servidores do IFSC há mais de 18 meses. 2. O Procurador da República oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a exigência não nos parece demasiada, o 

critério do tempo de serviço satisfaz as exigências da impessoalidade e não pode ser entendido 

como violador do princípio da isonomia. Isso porque a Administração apenas colocou regras gerais 

aplicáveis a todos os candidatos que se encontrem na mesma situação, tentando evitar que um ou 

outro campus fique com excesso ou falta de servidor. Fosse assim, as inúmeras leis que o 

contemplam - incluindo as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, por exemplo - seriam 

todas inválidas, por Inconstitucionalidade. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

052. Processo: 1.33.005.000169/2015-16 Voto: 3415/2018 Origem: PRM/ 

JOINVILLE-SC  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). AUXÍLIO-

DOENÇA. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

recusa, por parte do chefe da agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em 

Joinville/SC, em conceder benefício previdenciário de auxílio-doença, mesmo após o perito da 

agência se manifestar a favor da concessão. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento 

sob os seguintes fundamentos: a) o indeferimento da prorrogação do benefício ao noticiante 

decorreu da análise do Supervisor Médico-Pericial de Saúde do Trabalhador - SST do Instituto 

Nacional do Seguro Social que, discordando da proposição do médico que realizou a perícia no 

noticiante no dia 15/04/2015, alterou a data de cessação do benefício para o dia 30/05/2015; b) o 

Supervisor Médico Pericial, na qualidade de expert do INSS para análise dos fatos, motivou o ato, 

de caráter eminentemente técnico, em discordando da opinião do médico subordinado; c) o próprio 

noticiante buscou na esfera judicial competente a revisão do ato administrativo objeto de sua 

irresignação. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

053. Processo: 1.33.007.000086/2015-07 Voto: 2307/2018 Origem: PRM/ 

TUBARAO/LAGUNA  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. EDUCAÇÃO. SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). 

MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA/SC. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE 

AOS EXERCÍCIOS 2013 E 2014. IRREGULARIDADE SANADA QUANTO AO EXERCÍCIO 

DE 2013 E INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO A 2014. 1. Inquérito civil 

instaurado para apurar suposta omissão na prestação de informações necessárias ao preenchimento 

do SIOPE, pelo Município de Pescaria Brava/SC, referente ao exercício de 2013. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o gestor municipal apresentou sua 

justificativa pela omissão de informações junto ao Sistema SIOPE, que foi acolhida pela 

Coordenação-Geral do FNDE, no tocante ao exercício 2013. Em relação a 2014, a Coordenação 

Geral do FNDE informou que o referido município efetuou a transmissão em 25/3/2015, 

demonstrando o percentual de 29,80%, cumprindo, desse modo, a vinculação mínima de aplicação 
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de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, consoante art. 212 da CF. 

Concluiu o Procurador oficiante, portanto, que aceita a justificativa relativamente a 2013 e regular 

a situação de 2014, não há irregularidades a serem investigadas. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

054. Processo: 1.33.009.000122/2015-12 Voto: 2017/2018 Origem: PRM/ CAÇADOR-

SC  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL (CEF). MOROSIDADE NA CONVOCAÇÃO DE APROVADOS. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar 

irregularidade no concurso público promovido pela CEF para o cargo de Técnico Bancário Novo 

- Edital 1/2014, consistente em demora para a convocação dos aprovados. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o concurso em questão teve por 

objetivo a formação de cadastro de reserva, para suprir demanda eventual por vagas surgidas no 

prazo de validade do certame. Ponderou que, nestes casos, a nomeação dos aprovados constitui 

faculdade da Administração, com fundamento nos critérios de conveniência e oportunidade, não 

existindo direito subjetivo à nomeação. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos 

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

arquivamento. 

 

055. Processo: 1.33.012.000874/2015-16 Voto: 2188/2018 Origem: PRM/ S. MIGUEL 

DO OESTE  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 

CANCELAMENTO/REAGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. FALTA DE 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RECOMENDAÇÃO ACATADA. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar cancelamentos/reagendamentos de perícias médicas sem comunicação 

prévia aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pela Agência da Previdência 

Social de São Miguel do Oeste/SC. 2. Arquivamento promovido após a verificação de que foram 

cumpridas as medidas recomendadas ao Gerente da Agência da Previdência Social de São Miguel 

do Oeste/SC pelo Ministério Público Federal para que orientasse todos os servidores a sempre 

comunicarem aos segurados, com antecedência mínima de 2 (dois) dias, o reagendamento das 

perícias e demais serviços disponibilizados pela agência. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

056. Processo: 1.33.016.000065/2015-74 Voto: 2314/2018 Origem: PRM/ RIO DO 

SUL-SC  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. REQUISITOS PARA O 

CARGO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE-IFC. DESCUMPRIMENTO DO ART. 62 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES 

DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento 

preparatório instaurado para apurar notícia do representante de que o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense-IFC não vem exigindo dos candidatos aprovados em 

concursos públicos para preenchimento de vagas para professores licenciatura de graduação plena, 

em dissonância com o preceituado no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394/96) 2. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que 

o edital que rege o concurso (Edital 48/2015) atendeu à legislação pertinente em vigor. 

Argumentou que, de fato, o art. 113, §2º, I, da Lei nº 11.784/2008 previu textualmente o requisito 

da licenciatura ou habilitação equivalente, como requisito para ingresso no cargo de professor do 

ensino básico, técnico e tecnológico. Porém, o referido dispositivo legal foi alterado pela Lei nº 

12.772/2012. Concluiu que a lei mais recente de regência da matéria, ao mencionar a exigência de 

requisito de 'diploma de curso superior em nível de graduação', atribuiu à administração a 

discricionariedade de definir quais cursos são compatíveis com o exercício das atribuições do 

cargo que se pretende preencher. Ademais, tal dispositivo está em harmonia com o art. 62 da Lei 
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nº 9.394/96. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz 

de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

057. Processo: 1.34.002.000255/2015-11 Voto: 2533/2018 Origem: PRM/ 

ARACATUBA-SP  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). NEGATIVA DE AGENDAMENTO 

DE PERÍCIA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar negativa de agendamento 

pericial, por parte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para revisão de valores de 

benefício, sob a justificava de que a representante não possuiria o tempo de contribuição 

necessário. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de 

acordo com, o INSS: a) não foi localizada em seu banco de dados nenhuma ligação por parte da 

representante no período citado; b) a representante já é beneficiária, recebendo regularmente a 

aposentadoria por idade; c) os fatos se tratam de possível lesão a direito individual. 3. Acolhimento 

da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

058. Processo: 1.34.003.000158/2015-19 Voto: 2298/2018 Origem: PRM/BAURU-SP  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ªCCR. BENS PÚBLICOS. 

UTILIZAÇÃO. ANTIGA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL (RFFSA). UTILIZAÇÃO DE 

ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. 

Procedimento preparatório instaurado para apurar utilização de área de propriedade da antiga Rede 

Ferroviária Federal-RFFSA para interesses particulares. Haveria uma suposta ação de usucapião 

sobre a área, além de especulação imobiliária. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento 

sob o fundamento de que os esclarecimentos com as diligências promovidas revelaram que a área 

em questão, que fica ao leito da antiga ferrovia, foi vendida a particulares, conforme escritura de 

compra e venda lavrada no 5º tabelião da capital, onde a Companhia Paulista transmitiu a posse e 

propriedade do terreno aos novos proprietários. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

059. Processo: 1.34.003.000203/2015-27 Voto: 2240/2018 Origem: PRM/ 

BAURU/AVARE/BOTUCA  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL). INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO RESTABELECIDO. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar interrupção indevida no 

fornecimento de energia elétrica aos moradores do loteamento Vargem Limpa, na cidade de 

Bauru/SP. 2. Arquivamento promovido após a verificação de que o fornecimento de energia foi 

normalizado e a questão da regularização do empreendimento residencial foi judicializada. 3. É 

cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA 

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

arquivamento. 

 

060. Processo: 1.34.003.000502/2017-23 Voto: 1772/2018 Origem: PRM/ 

BAURU/AVARE/BOTUCA  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL (DPF). SITUAÇÃO IRREGULAR 

DE ESTRANGEIRO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Possíveis dificuldades advindas da 

necessidade de regularizar a situação de estrangeiro no Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), 

que estava irregular desde de 1991. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento tendo em 

vista que a situação do referido estrangeiro foi efetivamente regularizada, já que a Polícia Federal 

fez o seu recadastramento, emitindo nova carteira de identidade de estrangeiro no dia 13/11/2017. 

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

arquivamento. 

 

061. Processo: 1.34.004.000157/2016-37 Voto: 2332/2018 Origem: PRM/ 

CAMPINAS-SP  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. IMÓVEL FUNCIONAL. 

EXÉRCITO BRASILEIRO. RESIDÊNCIA MILITAR. DISTRIBUIÇÃO E OCUPAÇÃO DE 

IMÓVEIS. OMISSÃO DOS OFICIAIS SUPERIORES QUANTO AO CRITÉRIO E FORMAS 

DE OCUPAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado com o objetivo de apurar eventual irregularidade no funcionamento dos mecanismos de 

controle de distribuição de residências oficiais militares (denominadas Próprio nacional 

Residencial - PNR), no âmbito das guarnições militares em Campinas. A representação foca, 

sobretudo, na ausência de devolução de imóveis por pessoas que se separam após ter recebido o 

PNR e que deixam de devolvê-lo ao Exército. 2. Arquivamento promovido sob o fundamento de 

que, de modo geral, as unidades militares de Campinas estão cumprindo as normas vigentes sobre 

a distribuição e ocupação dos PNRs. Como a representação não fez referência a qualquer caso 

específico, a investigação ficou limitada ao funcionamento geral do sistema, o qual se mostra 

satisfatório. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz 

de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

062. Processo: 1.34.012.000610/2015-25 Voto: 2283/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

(INPI). REGISTRO DA MARCA NOMINATIVA OUTUBRO ROSA. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidade no 

pedido de registro da marca "Outubro Rosa", pela Associação Brasileira dos Portadores de Câncer-

AMUCC, perante o INPI. 2. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de que o INPI prestou informações no sentido de que encontrou 6 (seis) pedidos de registro da 

marca nominativa "Outubro Rosa" em andamento. Dentre esses, o nº 906564573, de titularidade 

da AMUCC, ainda estava em análise de mérito. Concluiu, assim, que é da competência do INPI 

analisar a possibilidade ou não de conceder registros de marca, a partir de parâmetros e regras 

instituídos em lei e que não cabe, em princípio, a intervenção do MPF, que poderá eventualmente 

atuar em casos de ilegalidade dos atos exarados pela autarquia. Porém, o mero pedido de registro 

não caracteriza qualquer ilegalidade que autorize a intervenção do MPF. Ponderou que a Lei nº 

9.279/96 possui um sistema próprio de impugnação aos pedidos de registros de marcas alheios. 

Por fim, registrou que em consulta ao site do INPI, fora indeferido o pedido da AMUCC, pois "a 

marca reproduz ou imita evento oficial ou reconhecido promovido em âmbito nacional por 

múltiplas entidades para a prevenção do câncer de mama e, portanto, é irregistrável, nos termos do 

art. 124, XIII, da Lei nº 9.279/96. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

063. Processo: 1.34.014.000022/2013-18 Voto: 2925/2018 Origem: PRM/ 

CARAGUATATUBA-SP  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. BENS PÚBLICOS. 

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. AGÊNCIA REGULADORA DE TRANSPORTES 

AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). PERMISSÃO DE USO DA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO 

DE SÃO SEBASTIÃO/SP. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar eventual irregularidade na 

ocupação de área no Porto Organizado de São Sebastião/SP, por parte da Companhia Docas de 

São Sebastião e da Schahin Engenharia S.A, em desacordo com as determinações da Agência 

Reguladora de Transportes Aquaviários (ANTAQ). 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o contrato de permissão de uso de área do Porto 

Organizado de São Sebastião obedeceu as legislações pertinentes, bem, como foram devidamente 

consultadas a Agência Reguladora de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e o Conselho de 

Autoridade Portuária (CAP). 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

064. Processo: 1.34.014.000293/2015-27 Voto: 2365/2018 Origem: PRM/S.JOSE DOS 

CAMPOS -SP 
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Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. ESTRUTURA FÍSICA INADEQUADA. CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL (CEF). FURTO DE ARMAMENTOS. FALTA DE SEGURANÇA 

NAS AGÊNCIAS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a 

adoção de medidas para reforço da segurança nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) 

quanto à guarda de armamentos. Alega o representante que ocorreram diversos furtos de armas e 

munições utilizadas por vigilantes contratados de empresa de vigilância terceirizada em agências 

da CEF, com indícios de participação de funcionários da própria empresa. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento, por considerar solucionados os problemas apontados após a 

verificação de que: a) a fiscalização nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) vem sendo 

realizada anualmente, principalmente nas que possuem ocorrências de furto; b) a troca do cofre 

(modelo metálico dotado de senha) e sua instalação em localidade diversa da atual, sem a remoção 

do cofre anterior; c) a intensificação da vigilância por meio de sistema eletrônico de alarme e 

CFTV; d) a demissão dos funcionários da empresa de vigilância contratada que participaram dos 

crimes; e) o registro do último caso de furto de armamentos de vigilantes em agência da CEF em 

agosto de 2015. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada 

tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

065. Processo: 1.34.015.000507/2014-74 Voto: 2580/2018 Origem: PRM/S.J.DO 

R.PRETO/CATAND  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: ROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO AOS 

USUÁRIOS. MUNICÍPIO DE PLANALTO/SP. TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). CONTROLE DE HORÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 

RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E 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 e implantação do ponto eletrônico. 2. Expedição de recomendação ministerial ao 

município de Planalto/SP com essa finalidade. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento 

tendo em vista que a referida municipalidade se comprometeu a adotar todas as medidas 

necessárias para o integral cumprimento da recomendação expedida. 4. Diante do acatamento da 

Recomendação e das providências mencionadas, a atuação ministerial resta exaurida, tornando-se 

desnecessária a continuidade do presente procedimento. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

066. Processo: 1.34.023.000321/2015-05 Voto: 2292/2018 Origem: PRM/ SAO 

CARLOS-SP  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO CARLOS-UFSCAR. IRREGULARIDADES NO CONCURSO PARA 

DOCÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGIA. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no 

Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto do Departamento de Hidrobiologia, 

Edital 178/2015, da Universidade Federal de São Carlos-UFSCAR. As irregularidades 

consistiriam em: a) desrespeito pelo edital do prazo mínimo estabelecido em lei entre sua 

publicação e realização das provas; b) com a retificação, o edital previu a criação de uma Comissão 

Especial, o que significaria uma instância adicional de julgamento e c) o presidente da banca 

examinadora não seria qualificado e atuante na subárea do concurso, o que o desqualificaria para 

o encargo. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que houve 

observância do prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização das provas, tal como 

estabelecido no art. 1º, I, da Portaria MEC 243/2011, que é de 30 dias, pois, no caso, transcorreram 

38 dias. Em relação à Comissão criada, objeto da retificação apontada, concluiu-se que referida 

comissão tem a função única de facilitadora do trabalho do Conselho do Departamento, entidade 

responsável pela certificação da adequação. Não há em qualquer parte do edital indícios sequer de 

que a Comissão de Especialistas tenha o poder de certificação da adequação da tese ao edital. A 

referida comissão não tem poder de decisão, mas somente de apontar a semelhança entre a tese 

apresentada pelo candidato com os requisitos apresentados pelo edital. Por fim, o presidente da 

banca cumpre os requisitos necessários para o encargo, pois trabalha com bacias hidrográficas e 

também possui trabalho científico que utiliza técnicas de geoprocessamento e análise ambiental. 

A nomeação do presidente, ainda, assentou-se no fato de que o profissional era o único professor 

da UFSCAR que, atendendo aos requisitos técnicos, não possuía qualquer vínculo com os 
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candidatos inscritos no concurso. Dessa forma, concluiu o Procurador oficiante pela ausência de 

irregularidades. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

067. Processo: 1.34.024.000199/2015-59 Voto: 2302/2018 Origem: PRM/ 

OURINHOS-SP  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). MUNICÍPIO DE OURINHOS/SP. ALIMENTAÇÃO 

FORNECIDA NÃO SÓ A ALUNOS, MAS TAMBÉM A SERVIDORES. RECOMENDAÇÃO 

EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar possível desvio 

de finalidade no consumo de gêneros alimentícios, em flagrante inobservância às regras definidas 

pelo PNAE, uma vez que não apenas alunos se beneficiavam das refeições, mas também 

funcionários lotados nas unidades escolares. 2. Arquivamento promovido sob o fundamento de 

que foram acatadas as medidas recomendadas pelo Ministério Público Federal, havendo uma 

redução significativa do consumo de gêneros alimentícios e, por consequência, de gastos. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

068. Processo: 1.34.025.000060/2015-03 Voto: 1935/2018 Origem: PRM/SAO JOAO 

BOA VISTA-SP  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. PROVA OBJETIVA. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

(IFSP). 1. Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar possíveis 

irregularidades no Concurso Público realizado pelo Instituto Federal de São Paulo (Edital n.º 

233/2015) para o cargo de professor. De acordo com a denúncia, cada questão da prova contava 

com 05 alternativas, porém o cartão-resposta apresentava apenas 04. Para tentar solucionar o 

problema, a banca orientou que, nas respostas das questões em que os candidatos escolhessem a 

letra "E", marcassem as 04 alternativas do cartão-resposta ao mesmo tempo. Em razão disso, foram 

acrescidos 30 (trinta) minutos ao tempo estipulado para a prova. Alega a denunciante que, apesar 

da dilação de tempo, a ocorrência deu margem a fraudes, uma vez que poderia haver manipulação 

indevida na correção. Alegou, ainda, que houve exigência de conteúdo fora da programação do 

Edital, especificamente na questão n.º 73, que versou sobre o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Alegou também que houve 05 questões idênticas, em 

duplicidade, a saber: 38=58; 39=60; 40=63; 41=72 e 42=75, fato que pode ter privilegiado quem 

acertou, ou prejudicado quem errou. Afirmou também que não havia detector de metais na entrada 

e saída do banheiro, nem sacola para lacrar e guardar os celulares, o que poderia ter dado ensejo a 

que o candidato se dirigisse ao "banheiro consultar questões no celular durante a prova e depois 

voltar para responder a prova". 2. Arquivamento promovido por não se vislumbrarem indícios de 

direcionamento ou favorecimento a candidatos nem quebra de competição isonômica. Conforme 

apurado, a) Quanto à alegação de que haveria possibilidade de fraude na adoção do preenchimento 

dos alvéolos "A", "B", "C", "D" das questões que, no entendimento dos candidatos, teriam como 

resposta a alternativa "E", em face da hipótese de manipulação dos cartões-respostas mediante o 

preenchimento a posterior de alvéolos com vistas à marcação correta da resposta, insta consignar 

que tal possibilidade também existiria se o candidato entregasse o cartão-resposta sem o 

preenchimento de quaisquer dos alvéolos das respostas - ainda que houvesse as 5 alternativas 

disponíveis no cartão -, dependendo, em tal hipótese, de combinação orquestrada com o(s) 

responsável(is) pelo manuseio do aludido cartão, o que, no caso, não se vislumbra; b) Com relação 

às demais alegações, foram suficientemente esclarecidas pelo IFSP, não restando caracterizados 

indícios que apontem, com um mínimo de segurança, para a possibilidade de fraude ou 

direcionamento do certame. Apurou-se ademais que a questão n.º 73 foi anulada, por ter sido 

cobrada matéria não prevista no Edital. Além disso, verificou-se que houve fiscalização em relação 

ao uso de aparelhos eletrônicos. Também houve fiscalização nos deslocamentos aos toaletes. Por 

fim, quanto às 05 questões idênticas, em duplicidade (questões 38=58; 39=60; 40=63; 41=72 e 

42=75), concluiu-se que esse fato não acarretou distorções no resultado final. 3. Acolhimento da 

promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

069. Processo: 1.35.000.000179/2016-08 Voto: 2653/2018 Origem: PR-SE 
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Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 

EDITAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS). UTILIZAÇÃO DE MATERIAL 

PROIBIDO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

suposta irregularidade em concurso público para professor de ensino básico, técnico e tecnológico 

da área de informática na Universidade Federal de Sergipe (UFS), consistente na utilização de 

livros, códigos, manuais e impressões durante a realização do certame, o que foi expressamente 

proibido no Edital. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, 

de acordo com a UFS, não foi aberto nos anos de 2013 e 2014 qualquer concurso para admissão 

de docente de ensino básico, técnico e tecnológico para ministrar a referida matéria. PELA 

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

arquivamento. 

 

070. Processo: 1.36.001.000164/2017-75 Voto: 2053/2018 Origem: PRM/ 

ARAGUAINA-TO  
Relator(a): Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. ESTRUTURA 

FÍSICA/INSTALAÇÕES. FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL (FUNTROP). 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT). ABANDONO. FALTA DE 

CONSERVAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

ACOMPANHAMENTO (PA). 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade 

no abandono das instalações da Fundação de Medicina Tropical (FUNTROP) de Araguaína/TO, 

por parte da Universidade Federal do Tocantins (UFT). 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob os seguintes fundamentos: a) devido ao corte orçamentário, não há previsão para 

o início das obras indispensáveis à adequada prestação do serviço; b) de acordo com informações 

prestadas pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), a reconstrução e melhoramento das 

instalações está presente no planejamento, porém, ainda não há cronograma de seu início; c) foi 

determinada a instauração de Procedimento Administrativo de acompanhamento para fiscalizar o 

processo de melhoria das instalações. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

071. Processo: 1.15.000.003311/2014-56 Voto: 2645/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Decisão: Pedido de vista realizado por Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini. 

 

072. Processo: 1.30.001.000257/2018-02 Voto: 2999/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Decisão: Pedido de vista realizado por Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini. 

 

073. Processo: 1.22.013.000001/2016-68 Voto: 1836/2018 Origem: PRM/POUSO 

ALEGRE-MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIFEI). INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO. PERÍODO DE INSCRIÇÕES. ARQUIVAMENTO 

PREMATURO. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades na concessão 

de bolsas de iniciação científica da Universidade Federal de Itajubá/MG. De acordo com o 

representante, haveria desvio de finalidade no processo seletivo, pois um dos critérios privilegia 

orientadores/docentes que já possuem recursos financeiros. Desta forma, "...mesmo um aluno de 

bom desempenho acadêmico pode perder a bolsa para um aluno medíocre, se este último tiver um 

professor orientador com currículo de bolsa de produtividade do CNPq...". Destacou-se que as 

inscrições foram fixadas para período de férias de discentes e docentes e que a tabela de avaliação 

e pontuação do orientador pode beneficiar determinado candidato, em prejuízo dos demais. 2. 

Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que não foram verificadas irregularidades 

aparentes a ensejar a atuação do MPF. 3. Atente-se que, na promoção de arquivamento, houve 

apenas a transcrição da resposta da Universidade sobre o período de inscrições. Desta forma, estão 

pendentes de apuração as demais irregularidades relatadas. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, 

COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE - OBSERVADO O PRINCÍPIO 

DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL - SEJAM APURADAS AS IRREGULARIDADES 

RELATADAS, CONFORME ITEM 3. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, com retorno dos autos à origem, a fim de que - observado o Princípio da 

Independência Funcional - sejam apuradas as irregularidades relatadas, conforme item 3. 

 

074. Processo: 1.22.024.000133/2014-07 Voto: 77/2018 Origem: PR-MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. 

RODOVIA FEDERAL. EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA 

RECORRENTE. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação da PRF, com objetivo de 

apurar possíveis danos ao patrimônio público, em decorrência do transporte de carga com excesso 

de peso. 2. Promovido o arquivamento dos autos, a 1ª CCR deliberou pela não homologação, "... 

com retorno dos autos à origem, para continuidade das investigações e responsabilização da 

empresa transportadora pela prática de excesso de peso nas rodovias federais, respeitando-se o 

princípio da independência funcional..." (290ª Sessão Ordinária, 28.06.17, Voto 2314/2017, 

Relatora Dra. Denise Vinci Tulio). 3. Na origem, novo arquivamento dos autos sob argumento de 

que a empresa representada foi autuada em 14 oportunidades nos últimos dois anos pelo transporte 

de carga acima dos limites legais, o que não configuraria reiteração na conduta. 5. A 1ª CCR tem 

entendimento consolidado no sentido de que o transporte de carga com excesso de peso causa dano 

ao patrimônio público (material), à segurança de tráfego (risco moral) e ao mercado de transporte 

(concorrencial), devendo, pois, a atuação institucional ter por objetivo a inibição do excesso de 

carga transportada e de seus efeitos nocivos à sociedade sob a perspectiva da responsabilização 

civil, especialmente quando se constata, pela reiteração da conduta, que a atuação e a 

responsabilização administrativas mostram-se insuficientes para resguardar o interesse coletivo. 

No caso dos autos, foi verificada a existência de 14 autuações, nos últimos dois anos, por transporte 

de carga com excesso de peso em rodovia federal lavradas contra a empresa representada, o que 

caracteriza, segundo o critério adotado por esta 1a. CCR, conduta recorrente. PELA NÃO 

HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RESPEITADO O 

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL - PARA PROPOSITURA DE ACP OU 

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

arquivamento, com retorno dos autos à origem - respeitado o Princípio da Independência Funcional 

- para propositura de ACP ou celebração de TAC. 

 

075. Processo: 1.25.002.000447/2017-91 Voto: 1655/2018 Origem: PRM/ 

CASCAVEL/TOLEDO-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PISO SALARIAL. 

MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE/PR. PROFESSORES. DESRESPEITO AO PISO 

NACIONAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades relacionadas ao 

retorno ao trabalho de funcionários aposentados e no não cumprimento do piso nacional dos 

professores pelo município de Vera Cruz do Oeste/PR. 2. Promovido o declínio de atribuição ao 

MPE, a 1ª CCR deliberou pela homologação parcial do declínio de atribuição quanto ao retorno 

ao trabalho de servidores municipais aposentados e pela não homologação, com retorno dos autos 

à origem, para prosseguimento e apuração quando ao desrespeito do piso nacional dos professores 

(293ª Sessão Ordinária, 23.08.17, Voto 3977/2017, Relatora Dra. Denise Vinci Tulio). 3. Após 

diligências, promoção de arquivamento sob o fundamento de que o Município implementou o 

pagamento do piso salarial, de forma que nenhum profissional recebe menos do que o estipulado 

na lei 11.738/08. 4. Notificado o representante, foi oferecido recurso afirmando que, ao contrário 

do que foi informado pelo Município, não há o respeito ao piso salarial. Para comprovar suas 

alegações, o representante juntou o recibo de pagamento de salário de fevereiro e de novembro de 

2017 e o pedido de revisão salarial solicitado à Prefeitura no mês de maio de 2017. 5. Considerando 

que o recurso não foi apreciado na origem, é pertinente o retorno dos autos para pronunciamento 

do Procurador oficiante sobre as razões recursais, que podem demandar eventuais diligências 

adicionais. 6. Importante atentar que a representação foi oferecida com opção pelo sigilo dos dados 

cadastrais, entretanto o e-mail de comunicação da promoção de arquivamento e o recurso 

apresentado indicam o nome completo, assim como seu e-mail. Assim, é necessário o 

desentranhamento dos documentos pela origem, com as providências cabíveis, a fim de garantir o 

sigilo solicitado. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, 

PARA EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS DO REPRESENTANTE.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 

arquivamento, com retorno dos autos à origem, para exame das razões recursais do representante. 

 

076. Processo: 1.16.000.001363/2017-01 Voto: 2108/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: RETORNO DOS AUTOS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. CONCURSO 

PÚBLICO ESTADUAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE (TJ/SE). SERVIDORES 
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PÚBLICOS. FUNÇÕES EM SERVENTIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE CONCURSO. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades praticadas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Sergipe, corroboradas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

autorizava servidores públicos do referido tribunal a exercer funções em serventia de caráter 

privado, sem concurso público. 2. Promovido o declínio de atribuição ao MPE sob o fundamento 

de que a questão versa irregularidades no âmbito do Tribunal estadual, de atribuição da 

Procuradoria de Justiça do Estado de Sergipe. Destacou-se a inexistência de elementos que 

indicassem a conivência por parte do CNJ. 3. Remetidos os autos à 1ª CCR, verificou-se a 

apresentação de recurso pelo representante. Determinou-se, então, o retorno dos autos à origem, 

para manifestação (299ª Sessão Ordinária, 29.11.2017, Voto 5805/2017). 4. Após análise, o 

Procurador oficiante reiterou o declínio de atribuição, ressaltando que "...as supostas ilegalidades 

ocorrem em âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, também confrontada diante de 

lei complementar estadual, razão pela qual a atribuição de investigar as supostas ilegalidades cabe 

à Procuradoria de Justiça do Estado de Sergipe...". 5. É cabível a homologação do declínio de 

atribuição quando as irregularidades objeto da representação não forem de atribuição do MPF. 

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

declínio de atribuição. 

 

077. Processo: 1.10.001.000020/2016-44 Voto: 2215/2018 Origem: PRM/ CRUZEIRO 

DO SUL-AC  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. ESTRUTURA 

FÍSICA/INSTALAÇÕES. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) - CAMPUS 

CRUZEIRO DO SUL. SUBUTILIZAÇÃO DE PRÉDIO COM LABORATÓRIOS. 1. 

Procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar subutilização de prédio destinado 

ao Instituto da Biodiversidade, na UFAC de Cruzeiro do Sul. 2. O Procurador oficiante promoveu 

o arquivamento sob o fundamento de que as instalações do referido Instituto estão sendo 

regularmente utilizadas. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

078. Processo: 1.12.000.001347/2015-98 Voto: 1594/2018 Origem: PR-AP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEPREDAÇÃO DE 

IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO POPULAR. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar notícia de ocupação irregular e deterioração de imóveis destinados à habitação popular 

do Programa Minha Casa Minha Vida, no Município de Laranjal do Jari/AP. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento em razão da duplicidade de feitos que versam o mesmo 

assunto, nos termos do art. 10, §§ 1º e 2º, da Resolução CNMP nº 23/2007. 3. Acolhimento da 

promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

079. Processo: 1.13.000.001989/2015-50 Voto: 2352/2018 Origem: PR-AM  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. EDUCAÇÃO. PROCESSO 

SELETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). LOCAL DE PROVA. 

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. 

Inquérito Civil instaurado em razão de representação para apurar irregularidades no processo 

seletivo para o curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFAM, regido 

pelo Edital nº 23/2015-PROPEST/UFAM. Segundo os representantes, estes apenas não realizaram 

o referido processo seletivo em virtude da ausência de informações a respeito do local na 

Universidade (dependências internas) em que seria executado. 2. Arquivamento dos autos em 

razão de que foi apontado o local da realização das provas, cabendo ao candidato comparecer com 

antecedência necessária para identificá-lo dentro do campus universitário. Ressaltou-se que houve 

a divulgação dos editais pela página especializada, sendo ônus do interessado o regular 

acompanhamento. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação 

do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

080. Processo: 1.14.000.000261/2013-10 Voto: 2420/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CARGO EM COMISSÃO. AGÊNCIA 

NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). TELECOMUNICAÇÕES 

BRASILEIRAS S.A (TELEBRÁS). CESSÃO DE EMPREGADO. OCUPAÇÃO IRREGULAR 

DE CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PARA RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidades na ANATEL, consistentes na ocupação irregular de cargos em comissão por 

empregados da TELEBRÁS, por força do Convênio 01/98, em desobediência à recomendação da 

CGU (Relatório 245375). Alegou-se, ainda, que a realização de concurso público para provimento 

de cargos e para cadastro de reserva na TELEBRÁS seria injustificável, pois mais de 20% de seus 

empregados estariam cedidos. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que o 

TCU entendeu que não há irregularidade na situação relatada na ANATEL (TC 032.349/2011-4), 

pois as transferências ocorreram mediante requisições reguladas pelo art. 14 da Lei 9472/97 e pelo 

art. 16 da Lei 9986/2000, conforme a época, enquadrando-se na exceção do art. 27 da Lei 

10871/2004. Quanto ao concurso público da TELEBRÁS, o certame não visou a recompor o 

quantitativo de pessoal cedido à ANATEL, mas atender à necessidade de ampliação de seu quadro 

diante das novas incumbências. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

081. Processo: 1.14.000.002116/2016-16 Voto: 2773/2018 Origem: PR-BA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. EDITAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA). 

IRREGULARIDADES NOS PRAZOS, CONDIÇÕES E ATESTADO TÉCNICO E DE 

VISTORIA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no Edital do 

Pregão Eletrônico nº 45/2016, promovido pela Universidade Federal da Bahia para o fornecimento 

de alimentação à comunidade acadêmica. 2. O Procurador oficiante promoveu arquivamento sob 

o fundamento de que foram promovidas alterações no ato convocatório do certame, de forma a 

extinguir as causas de contestação ao Edital. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos 

próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

082. Processo: 1.14.000.002708/2015-49 Voto: 2423/2018 Origem: PR-BA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. JORNADA DE TRABALHO. 

ACUMULAÇÃO DE ATIVIDADES. DENÚNCIA GENÉRICA. 1. Inquérito Civil instaurado 

para apurar a acumulação, por diversos militares, de atividades não relacionadas às funções que 

desempenham (integrantes de associação de pais e mestres), o que afrontaria a legislação brasileira, 

pois militares não podem desempenhar mais de uma função. 2. Promoção de arquivamento dos 

autos sob o fundamento de que a representação é genérica, apesar de notificado a apresentar mais 

detalhes, o representante quedou-se inerte. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a 

representação for genérica ou não trouxer a exposição dos fatos de modo compreensível e, 

notificado, o autor não apresentar as informações necessárias para seu esclarecimento nem indicar 

os meios para obtenção da prova ou os documentos pertinentes às suas alegações. PELA 

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

arquivamento. 

 

083. Processo: 1.14.003.000129/2015-31 Voto: 2422/2018 Origem: PRM/ 

BARREIRAS-BA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. MODALIDADE/LIMITE/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE. 

MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA/BA. PREGÃO ELETRÔNICO. RECOMENDAÇÃO 

EXPEDIDA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. EXCEÇÃO LEGAL. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado de ofício com o objetivo de recomendar ao Município de Feira da Mata 

observar a obrigatoriedade de licitação na modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens 

e serviços comuns com recursos federais. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento 

de que o Município informou "...que não tem sido adotada a modalidade pregão eletrônico em 

virtude da ausência de disponibilidade de rede de internet com capacidade para atender aos 

requisitos mínimos para a realização dessa modalidade licitatória. Ressaltou que tem sido 

realizadas licitações na modalidade Pregão Presencial, comprovando o alegado...". Quanto à 

escusa apresentada, o próprio Decreto 5450/05 ressalva a possibilidade, o que deve ser registrado 
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nos autos, conforme constou da recomendação. 3. Acolhimento pelos próprios fundamentos. 

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

arquivamento. 

 

084. Processo: 1.14.003.000134/2015-44 Voto: 2425/2018 Origem: PRM/ 

BARREIRAS-BA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. MODALIDADE/LIMITE/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE. 

MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS/BA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. 

RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Procedimento Preparatório de Inquérito Civil 

instaurado de ofício, com o objetivo de Recomendar ao município de Canápolis, cumprir as 

disposições relativas à obrigatoriedade de realização de licitação na modalidade pregão eletrônico 

para a aquisição de bens e serviços comuns com recursos federais. 2. Promoção de arquivamento 

dos autos sob fundamento de que, em resposta à Recomendação, o Município comprovou ter 

providenciado o cumprimento, com a adoção do sistema eletrônico "Cidade Compras". 3. É cabível 

a homologação do arquivamento quando houver nos autos a comprovação de que foram atendidas 

as medidas recomendadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

085. Processo: 1.14.007.000565/2014-90 Voto: 2254/2018 Origem: PRM/ VIT. 

CONQUISTA- BA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. MUNICÍPIO DE ITUAÇU/BA. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS E DE FORMALIDADES. 1. 

Inquérito civil instaurado para apurar irregularidades na demissão de funcionários da Prefeitura de 

Ituaçu/BA, em 2014, sem o pagamento das verbas rescisórias e a formalização do contrato de 

trabalho. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o objeto 

do presente IC é idêntico a procedimento em trâmite no MPT, que já vem adotando as medidas 

cabíveis, inclusive com indicativo de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o 

Município. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

086. Processo: 1.14.008.000070/2015-31 Voto: 2719/2018 Origem: PRM/ JEQUIE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CARGO EM COMISSÃO. INSTITUTO 

FEDERAL DA BAHIA (IFBA). NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE GESTÃO E 

TECNOLOGIA. SERVIDOR HABILITADO NA ÁREA DE INFORMÁTICA. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar irregularidade na 

nomeação para o Cargo de Coordenador de Gestão de Tecnologia da Informação, do campus de 

Jequié/BA, de servidor não ocupante do cargo da área de TI. 2. O Procurador oficiante promoveu 

o arquivamento sob o fundamento de que atualmente o cargo é exercido por um servidor de 

Tecnologia da Informação, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da União. 

3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade. PELA 

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

arquivamento. 

 

087. Processo: 1.14.010.000005/2014-86 Voto: 2546/2018 Origem: PRM/ 

EUNÁPOLIS - BA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ELEIÇÃO PARA CARGO DIRETIVO 

DE UNIVERSIDADE. INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

(IFBA). AUSÊNCIA DE LISURA NO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar irregularidades na eleição para o cargo de diretor-geral do IFBA em Porto 

Seguro/BA no ano de 2013, entre as quais: campanha precoce; alteração da norma na tentativa de 

impugnar a candidatura de oposição; habilitação de alunos contrariando o Decreto 6.989 de 

20/11/2009; diferentes critérios para alunos votantes em diferentes campi; credenciamento de 

maior número de fiscais de determinado candidato; desrespeito às normas para realização de 

campanha em sala de aula; utilização de espaço custeado pela instituição para realização de 

campanha; utilização de imagem da reitora, campanha em horário e local indevido; propaganda de 
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discente, com o aval da subcomissão local; etc. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob 

fundamento de que "...analisando as fartas informações obtidas (...), não se verifica nenhuma 

irregularidade quanto a eleição para cargo de Diretor-Geral do Campus IFBA de Porto Seguro/BA, 

pois (...) todas as alegações da representação que gerou este procedimento foram justificadas e 

provadas....". 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

088. Processo: 1.14.010.000120/2015-31 Voto: 1958/2018 Origem: PRM/ 

EUNÁPOLIS - BA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA). GREVE DOS 

SERVIDORES. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para averiguar 

irregularidades na matrícula de alunos do IFBA, no primeiro semestre de 2015. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que as matrículas foram devidamente 

inseridas no sistema ou validadas a critério do professor. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando a sanada irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

089. Processo: 1.15.000.000464/2016-11 Voto: 2372/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. 

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. 

DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO MPF. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar irregularidades administrativas, no âmbito da Receita Federal, quanto à existência de 

débitos por não apresentação de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O 

representante declarou que, ao buscar uma certidão de negativa de débitos junto à Receita Federal, 

tomou conhecimento de que existem débitos em seu nome, inclusive com pendências, por não 

apresentar declarações de IRPF, mas que não aufere rendimentos que o obriguem a declarar IRPF 

e que não reconhece as declarações atribuídas à sua pessoa. 2. Arquivamento dos autos porque a 

questão já está sendo apurada no processo administrativo nº 10380.729280/2015-52 em trâmite na 

Receita Federal. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação de 

arquivamento quando, após diligências e apresentação de justificativas, o Procurador oficiante 

concluir - de forma fundamentada que o órgão responsável vem tomando as medidas cabíveis para 

a resolução da questão, sendo desnecessária a atuação do MPF no momento. PELA 

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

arquivamento. 

 

090. Processo: 1.15.000.000549/2016-91 Voto: 2085/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO. DEFENSORIA 

PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DEFENSOR PÚBLICO. FALTA DE DILIGÊNCIA NA 

ATUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. ATRIBUIÇÃO DA 

CORREGEDORIA-GERAL DA DPU. 1. Procedimento Preparatório instaurado em razão de 

representação relatando falta de diligência de Defensora Pública Federal na defesa dos direitos do 

representante em processo judicial, pois não foram juntadas - pela Defensora - provas importantes 

para o convencimento do Juízo. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que 

os fatos estão restritos à atividade funcional do membro da Defensoria, os quais devem ser 

apurados - conforme previsão expressa da LC 80/1994 - pela Corregedoria-Geral da DPU. 3. 

Notificado o representante, não foi apresentado recurso. 4. Acolhimento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

091. Processo: 1.15.000.001040/2016-66 Voto: 2493/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. DENÚNCIA GENÉRICA. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado por representação manifestando a intenção de denunciar 

instituição de ensino. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que a 

representação é genérica, sem a indicação de fatos para apuração. Apesar do contato com a 

representante para obter-se mais informações, não houve manifestação. 3. É cabível a 
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homologação do arquivamento quando a representação for genérica ou não trouxer a exposição 

dos fatos de modo compreensível e, notificado, o autor não apresentar as informações necessárias 

para seu esclarecimento nem indicar os meios para obtenção da prova ou os documentos 

pertinentes às suas alegações. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

092. Processo: 1.15.000.001172/2014-26 Voto: 2496/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 

EDITAL. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 

(IFCE). MAGISTÉRIO. REQUISITO PARA O CARGO. CURSO SUPERIOR. INEXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no 

concurso público do IFCE, regido pelo Edital 03/2014, consistente na possibilidade de que 

candidatos com curso superior, mas sem a formação em Licenciatura em Química, pudessem 

participar do certame para vaga na área Química. 2. Promoção de arquivamento sob fundamento 

de que, para o cargo de professor da carreira de magistério do ensino básico e tecnológico, a Lei 

12.772/12 estipula que é necessário diploma de curso superior em nível de graduação, sem 

especificação sobre licenciatura ou bacharelado (art.10). Assim, como o IFCE não é instituição 

exclusiva da educação básica (que exige a licenciatura), a exigência mínima é de diploma de curso 

superior em nível de graduação, o que foi respeitado no edital. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

093. Processo: 1.15.000.001199/2015-08 Voto: 1566/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. TRANSPORTE. MUNICÍPIO DE 

PALMÁCIA/CE. IRREGULARIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR . RECOMENDAÇÃO 

EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no transporte 

escolar no Município de Palmácia/CE. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que foi expedida a Recomendação nº 29/2016, que foi integralmente acatada, para 

a regularização dos veículos e dos condutores, a proibição de condução de pessoas estranhas ao 

alunato, a periodicidade da limpeza dos ônibus e a identificação dos veículos. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando houver nos autos a comprovação de que foram atendidas 

as medidas recomendadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

094. Processo: 1.15.000.001446/2016-49 Voto: 2514/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). MINISTÉRIO 

DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO (MPOG). RECUSA DE ISENÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar irregularidade na recusa do MPOG, em isentar pessoa portadora de moléstia grave da 

retenção de imposto de renda retido na fonte, em desobediência à Lei 7.713/88. 2. Promoção de 

arquivamento sob fundamento de que o MPF não possui legitimidade para ajuizamento de ação 

civil pública envolvendo questões tributárias, o que afasta a atribuição para atuação nos fatos 

relatados. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

095. Processo: 1.15.000.001498/2016-15 Voto: 1562/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ACORDO. 

SINDICATO. RESERVA DE UNIDADES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 

RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito civil instaurado com o objetivo de 

assegurar acordo celebrado entre o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município 

de Fortaleza - SINDIFORT e a Prefeitura Municipal, que garantiu a reserva de unidades 

habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida para sorteio entre servidores públicos 

municipais. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento porque expedida a 

Recomendação nº 48/2016, foi devidamente acatada, suspendendo-se o edital em vigor, que 
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privilegiava servidores públicos nos sorteios, visto que se trata de fruto de negociação inválida 

entre o Sindicato e a Prefeitura, sem o menor respaldo legal. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando houver nos autos a comprovação de que foram atendidas as medidas 

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

arquivamento. 

 

096. Processo: 1.15.000.001538/2016-29 Voto: 2513/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE. EVENTO DE SÃO 

JOÃO DE MARACANAÚ/CE. PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NOTURNAS 

DO IFCE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO PROCEDIMENTO. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar irregularidades no evento de São João de Maracanaú, promovido pela 

Prefeitura, que estaria causando prejuízos às atividades noturnas do IFCE (Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará). 2. Promoção de arquivamento dos autos sob 

fundamento de que o evento mencionado encerrou-se em 18.06.2016, esgotando o objeto do 

procedimento extrajudicial. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. Fatos de 2016. PELA 

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

arquivamento. 

 

097. Processo: 1.15.000.001936/2015-64 Voto: 2280/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) E FUNDO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO NO 

FIES. EXCLUSÃO DE CURSO PATROCINADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 

1. Procedimento preparatório instaurado para averiguar impedimento da denunciante de inscrever-

se no FIES, no segundo semestre de 2015, em razão de a UNIFOR ter excluído o curso de 

Odontologia da lista de cursos patrocinados pelo referido programa de financiamento. 2. 

Arquivamento promovido sob o fundamento de que a denunciante não foi impedida de inscrever-

se no FIES, mas apenas optou por não fazê-lo em razão de o Curso de Odontologia não ter sido 

ofertado especificamente na UNIFOR, quando podia ter-se inscrito em outras instituições de 

ensino superior. A Universidade, por sua vez, não é obrigada a participar de processos seletivos 

do FIES. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de 

justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

098. Processo: 1.15.000.002097/2015-00 Voto: 2051/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). NÃO 

FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades na ausência do 

fornecimento de certidão de registro do Sindicato dos Docentes do Ensino Superior do Estado do 

Ceará (SINDESP), pelo MTE. 2. Arquivamento dos autos em razão da constatação que o 

SINDESP não consta no Cadastro Nacional das Entidades Sindicais (CNES) em face da situação 

cadastral irregular e, por isso, não é possível a expedição da mencionada certidão. 3. Notificado o 

representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

099. Processo: 1.15.000.002277/2017-45 Voto: 2529/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. COLÉGIO MILITAR 

DE FORTALEZA/CE (CMF). DATA DE APLICAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no 

concurso do Colégio Militar de Fortaleza para preenchimento de 40 (quarenta) vagas para ingresso 

no 6º ano do Ensino Fundamental II. Os representantes contestam a data da primeira fase, que não 

seria razoável para alunos que praticamente só concluíram metade do ano letivo, como é o caso 

dos candidatos que estão cursando o 5º ano. Afirmam que, em edições passadas do concurso, as 

provas foram realizadas em datas razoáveis, como é o caso do concurso de 2012/2013, quando as 
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provas foram feitas em 11 de novembro e 02 de dezembro de 2012. 2. Promovido o arquivamento 

dos autos sob o fundamento de que as regras do concurso de admissão aos Colégios Militares e as 

datas das provas do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) são estabelecidas pelo 

Departamento de Educação e Cultura do Exército, estando na esfera discricionária da 

Administração, atendendo aos critérios de conveniência e oportunidade, sem prejuízo aos 

candidatos, uma vez que todos os princípios foram criteriosamente obedecidos. Ressaltou-se, 

ainda, que as datas do concurso não foram individualizadas e nem tampouco definidas pelo 

Comandante do Colégio Militar de Fortaleza, mas estabelecidas nas Portarias nºs. 149 e 150, de 

10 julho de 2017, do DECEx, sendo aplicadas em todo o território nacional, cabendo ao CMF 

apenas cumprir o calendário estabelecido. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não confirmada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

100. Processo: 1.16.000.000255/2016-22 Voto: 2469/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. TRANSPARÊNCIA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF). RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). RELAÇÃO DE 

DEVEDORES DE TRIBUTOS E VALORES. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado em razão de 

representação relatando irregularidade praticada pela Receita Federal em não publicar a relação de 

devedores de tributos e valores na internet. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob 

fundamento de que, após diligências, verificou-se não ser possível a divulgação, na internet, das 

informações mencionadas na representação, conforme previsão expressa na lei 12.527/2011. 3. É 

cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

101. Processo: 1.16.000.000870/2017-10 Voto: 2122/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE 

TRABALHO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ANALISTAS COM 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE 

DIVULGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar omissão do INSS em comunicar às gerências executivas e APS's no Brasil 

sobre a possibilidade de analistas com formação específica executarem atividades comuns a todos 

os cargos constantes do Decreto 8653/2016. 2. Promoção de arquivamento sob fundamento de que 

o INSS esclareceu que as atividades previstas no art. 4º do Decreto mencionado podem ser 

cometidas a todos os servidores e que todas as matérias relacionadas às atividades internas são 

publicadas no boletim de serviço interno e na rede interna de comunicação. 3. Notificado o 

representante foi apresentado recurso, sob fundamento de que o INSS não divulgou tal informação 

na rede interna de comunicação, pelo que diversos analistas com formação específica tem-se 

negado ao cumprimento de atividades que se encaixam no rol do artigo 4º do Decreto 8653/2016, 

prejudicando a produtividade e eficiência do serviço público. 4. Compulsando os autos, verificou-

se que o INSS também informou que as atribuições exercidas por técnicos e analistas estão 

previstas no Regimento Interno do INSS (Portaria 296/2009), o qual é de "...leitura obrigatória de 

todo o corpo gerencial e, consequentemente, de sua observância...". Para além disso, destaque-se 

que o representante não identificou servidores ou chefias que estariam descumprindo (ou 

inobservando) tais regras, limitando-se a argumentar que a questão "...é de abrangência nacional, 

acontece em inúmeras agências/gerências do INSS...". PELO DESPROVIMENTO DO 

RECURSO E CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso e consequente homologação do arquivamento. 

 

102. Processo: 1.16.000.000957/2015-25 Voto: 2424/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. TRANSPARÊNCIA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. BANCO NACIONAL 

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BNDES). INDISPONIBILIDADE DE RELATÓRIOS 

DE AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil 

instaurado para acompanhar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelo Banco Nacional 

do Desenvolvimento Social - BNDES, referente à disponibilização de relatórios de auditoria 

socioambiental independentes relativos ao contrato de financiamento para a construção da Usina 

Hidroelétrica de Belo Monte, no Pará. 2. Promoção de arquivamento dos autos em razão da 
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celebração de acordo entre o MPF, Norte Energia S/A e o BNDES, no qual estes se obrigaram a 

fornecer os dados e dar ampla divulgação dos relatórios de auditoria socioambiental independente, 

e integrantes do projeto de financiamento da Usina Hidroelétrica de Belo Monte. O acordo foi 

homologado judicialmente no âmbito da ação cautelar de exibição de documentos 28951-

96.2015.4.01.3400, a qual havia sido proposta pelo MPF diante da recusa do representado em 

fornecer os dados no trâmite do procedimento extrajudicial. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando sanada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO, COM 

REMESSA DE CÓPIA DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DESTE VOTO À 4ª CCR 

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

arquivamento, com remessa de cópia da promoção de arquivamento e deste voto à 4ª CCR para 

ciência. 

 

103. Processo: 1.16.000.001095/2013-96 Voto: 2259/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS 

PROFISSIONAIS.ESTRUTURA/ORGANIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO. CONSELHO 

FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS) E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA (CFMV). AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE DADOS . IRREGULARIDADE 

SANADA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar o não cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação por parte do CFESS e do CFMV, por ausência de disponibilização de dados de despesa 

e do quadro de pessoal das autarquias. 2. O procurador promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que, reconhecido o equívoco, os Conselhos publicaram as informações nos seus 

portais de transparência. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a 

irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

104. Processo: 1.16.000.001313/2015-54 Voto: 2466/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. ESTRUTURA 

FÍSICA/INSTALAÇÕES. INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA (IFB). DETERIORAÇÃO 

DE PRÉDIOS. ALOJAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar irregularidades no IFB, consistente na deterioração de prédios destinados a 

alojamento estudantil no campus de Planaltina. 2. Arquivamento dos autos em razão da 

informação, prestada pelo próprio IFB, de que "as manutenções e vistorias nos quartos são feitas 

frequentemente" e que "foram adquiridas/empenhadas compras de máquina de lavar, televisores, 

ventiladores, torneiras, bebedouros, fornos micro-ondas, colchões, entre outros". O Instituto 

enviou mídia digital com foto dos alojamentos estudantis. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

105. Processo: 1.16.000.001827/2015-18 Voto: 2538/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC). ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. 

RECOMENDAÇÃO ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade em 

acordo de cooperação técnica firmado entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) e a Caixa Econômica Federal (CEF), denominado "Café Cultural". 2. O MPF expediu 

recomendação ao SENAC e a CEF para promover registros e relatórios das atividades 

desenvolvidas que forem objeto de acordos de cooperação, a fim viabilizar o controle do pactuado, 

especialmente pelo portal da transparência. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento 

sob o fundamento de que as autoridades representadas acataram integralmente a recomendação. 4. 

É cabível a homologação do arquivamento quando houver nos autos a comprovação de que foram 

atendidas as medidas recomendadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

106. Processo: 1.16.000.002057/2016-01 Voto: 2630/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. REDUÇÃO DA BOLSA ESTÁGIO. APLICAÇÃO A 

CONTRATOS VIGENTES. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório 
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instaurado para apurar irregularidades na redução do valor da bolsa estágio, para contratos vigentes 

na Câmara dos Deputados, por ato do Presidente da Casa Legislativa. 2. Promoção de 

arquivamento dos autos após esclarecimentos da Câmara dos Deputados, de que o ato mencionado 

na representação foi alterado, a fim de preservar os valores e efeitos das relações jurídicas já 

constituídas. Assim, "...nenhum estagiário com termo de estágio vigente quando da publicação do 

ato da mesa nº 90, de 24.05.2016, foi prejudicado por redução no valor da bolsa de estágio já 

contratada...". 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade 

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

arquivamento. 

 

107. Processo: 1.16.000.002146/2017-21 Voto: 2116/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ATENDIMENTO PELA 

OUVIDORIA. RESPOSTAS AUTOMÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado em razão de representação narrando irregularidades no 

atendimento da Ouvidoria da DPU, pois as manifestações recebidas por meio de formulário 

eletrônico disponível no site da instituição seriam respondidas por mensagens automáticas. 2. 

Promoção de arquivamento dos autos em razão da informação da Corregedoria da DPU, de que 

duas das reclamações feitas pelo representante foram devidamente respondidas, enquanto a terceira 

não foi processada pela Corregedoria porque não foi continha precisa descrição da ocorrência, 

impossibilitando a análise. 3. Remetidos os autos à 1ª CCR, diante da apresentação de recurso, os 

autos retornaram à origem, a fim de que fossem analisadas as razões recursais (299ª Sessão 

Ordinária, 29.11.2017, Voto 5789/2017). 4. Na origem, o Procurador oficiante reiterou a promoção 

de arquivamento, ressaltando que as razões do recurso fazem referência a outro procedimento 

(1.16.000.000730/2015-80), de forma que não houve impugnação à promoção de arquivamento. 

5. Consultando o procedimento mencionado (1.16.000.000730/2015-80), verificou-se que se trata 

de negativa de assistência pela DPU, com promoção de arquivamento homologada pela PFDC em 

2015. 6. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

108. Processo: 1.16.000.002321/2016-07 Voto: 2632/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. ESTRUTURA FÍSICA INADEQUADA. INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

omissão do INSS em instalar no seu prédio central um bicicletário, consoante determinado na Lei 

Distrital 4.800/2012. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que o INSS 

celebrou contrato com empresa para a instalação de bicicletário, mas houve atraso na execução, o 

qual está sendo devidamente apurado pelo representado. Ressaltou-se que o INSS possui 

"...mecanismos internos próprios para acompanhar a execução contratual aludida, apurar a 

responsabilidade pelo inadimplemento ocasionado, bem como adotar outras providências que 

julgar cabíveis para sanar esse obstáculo...". 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade apta a justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

109. Processo: 1.16.000.002772/2015-55 Voto: 2520/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR. INSCRIÇÃO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO. IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Inquérito Civil instaurado em razão de 

representação narrando a utilização indevida de dados pessoais em previdência privada, 

consubstanciada na autorização de desconto automático em favor de determinada entidade, sem 

anuência do interessado. 2. Arquivamento dos autos em razão da informação da própria 

representante de que a situação foi resolvida. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando 

sanada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

110. Processo: 1.16.000.002846/2015-53 Voto: 1833/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

(TCU). TERCEIRIZAÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no âmbito da 

Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União (SEGEDAM/TCU), setor 

responsável administrativamente pela segurança institucional do órgão. De acordo com o 

representante, existiria indevida terceirização do serviço de fiscalização das atividades de 

segurança, com afastamento dos servidores designados para tal incumbência. 2. Promoção de 

arquivamento dos autos sob fundamento de que a atividade de fiscalização da empresa 

desempenhada pelos seus empregados, para aferição do trabalho de seus semelhantes serve de 

apoio à atividade do fiscal oriundo dos quadros do TCU. Tal prática é difundida na Administração, 

tendo previsão expressa na Lei 8666/93. Por outro lado, a alteração das funções de técnico de 

finanças e controle externo podem configurar assédio moral, motivo pelo qual foi determinada 

extração de cópia integral dos autos para distribuição ao Ofício responsável pela apuração (PR-DF 

000.20742/2016). 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

111. Processo: 1.16.000.002847/2015-06 Voto: 2635/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 

ESTRUTURA/ORGANIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO. CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL (CRM/DF). PARENTESCO ENTRE PRESIDENTE E 

CORREGEDOR. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no julgamento de processos pela 

Corregedoria do CRM/DF, em razão de parentesco entre a Presidente e o Corregedor, que seriam 

casados. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que os cargos foram 

preenchidos mediante eleição pela classe de médicos do DF, por escrutínio secreto, devidamente 

homologada pelo Conselho Federal de Medicina. Destacou-se que o Corregedor não faz parte da 

Diretoria do CRM-DF, de forma que não participa das decisões administrativas, sendo responsável 

pelo gerenciamento dos processos e sindicâncias do Conselho. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

112. Processo: 1.16.000.003550/2015-50 Voto: 2776/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. EDITAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA). 

IRREGULARIDADES NOS PRAZOS, CONDIÇÕES E ATESTADO TÉCNICO E DE 

VISTORIA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no Edital do 

Pregão Eletrônico nº 45/2016, promovido pela Universidade Federal da Bahia para o fornecimento 

de alimentação à comunidade acadêmica. 2. O Procurador oficiante promoveu arquivamento sob 

o fundamento de que foram promovidas alterações no ato convocatório do certame, de forma a 

extinguir as causas de contestação ao Edital. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos 

próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

113. Processo: 1.17.000.000923/2014-12 Voto: 2637/2018 Origem: PR-ES  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. TRANSPORTE AÉREO. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. 

AEROPORTOS BRASILEIROS. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. BODYSCAN. 

UTILIZAÇÃO DE RADIAÇÃO IONIZANTE. PREJUÍZOS À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar prejuízos à saúde na utilização de 

equipamentos de segurança do tipo bodyscan, nos aeroportos brasileiros, por utilizarem radiação 

ionizante para escanear passageiros na inspeção. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob 

fundamento de que a ANAC informou que não existe norma exigindo o uso desses equipamentos, 

mas que também não há proibição de seu uso nos aeroportos. O inquérito civil nº 

1.16.000.000501/2014-84, em trâmite na PR/DF, versa o uso irregular de radiação ionizante de 

segurança em presídios e aeroportos. Por fim, ressaltou-se que o aeroporto Eurico de Aguiar Salles, 

em funcionamento no Estado do Espírito Santo, não emprega o equipamento em suas inspeções. 

3. Em consulta ao andamento do mencionado inquérito civil, verificou-se que foi arquivado, com 
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a respectiva homologação pelo NAOP-PFDC. Na ementa do voto constou: "...INFORMAÇÕES 

PRESTADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEM ATESTAM 

QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR OPERAM ABAIXO 

DOS NÍVEIS MÁXIMOS DE EXPOSIÇÃO. ADEMAIS, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS 

QUE PERMITAM SUPOR QUE OS NÍVEIS DE RADIAÇÃO EMITIDOS POR ESSES 

EQUIPAMENTOS SEJAM PREJUDICIAIS À SAÚDE HUMANA...." (52ª Sessão Ordinária, 

NAOP - PRR1ª Região, 16.11.2016, Relator Marcus da Penha Souza Lima). 3. É cabível a 

homologação do arquivamento diante da inexistência de irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito, . PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

114. Processo: 1.17.000.001355/2016-39 Voto: 1713/2018 Origem: PR-ES  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

(CEF). CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS EM DETRIMENTO DE APROVADOS EM 

CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado a partir de representação para apurar irregularidades na CEF, consistentes no desvio de 

atividades finalísticas e de função, mediante a contratação de recepcionistas, estagiários e 

correspondentes bancários em detrimento de aprovados para o cargo de Técnico Bancário. 

Segundo o representante, a CAIXA estaria terceirizando desde serviços de cartão de crédito e de 

venda de imóveis, até serviços de call center para vendas de produtos/serviços bancários. Ademais, 

a CEF estaria preterindo os aprovados do certame nacional de 2014, do qual faz parte o pólo 

Vitória/ES, em prol da contratação de terceirizados. 2. Promoção de arquivamento dos autos com 

seguintes argumentos: (a) a CEF informou que todas as terceirizações estão conformes ao 

Enunciado 331 do TST e ao Termo de Ajustamento de Conduta 062/04, de abrangência nacional, 

firmado entre a CEF e o MPT da 10ª Região; (b) acerca dos correspondentes bancários, a CAIXA 

informou que a contratação de empresas para o desempenho destas funções tem amparo na 

Resolução nº 3.954/2011 do CMV/BACEN e configura medida de desburocratização; (c) em 

relação ao concurso público da CAIXA 2014, Edital de 22 de novembro de 2014, verificou-se que 

o representante foi aprovado no concurso (123ª classificação do pólo ES/VITORIA e na 188ª 

classificação do macropólo/ES) e que até o dia 04/07/2016 já tinham sido admitidos 2.501 

candidatos; (d) houve a informação, ainda, de que o referido concurso público objetivou a 

formação de cadastro reserva para o nível inicial do cargo de Técnico Bancário Novo na carreira 

administrativa, bem como delimitou o número máximo de candidatos a serem aprovados, o que 

foi julgado constitucional pelo STF. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível 

a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

115. Processo: 1.17.000.002814/2015-11 Voto: 2196/2018 Origem: PR-ES  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIREITO DE GREVE. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES). REGISTRO DO CÓDIGO DE GREVE. 

REPOSIÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS. DESCUMPRIMENTO DE 

RECOMENDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar o descumprimento da Recomendação 11/2015, expedida no bojo do PP 

1.17.000.000853/2014-01, pela UFES, por não ter registrado o código de greve nos sistemas 

funcionais, bem como por cobrar a reposição das horas não trabalhadas, mas somente as atividades 

não executada. 2. Promoção de arquivamento dos autos pois, após diligências, verificou-se que a 

Recomendação não foi descumprida. A instituição apresentou Plano de Reposição de Trabalho, 

assim como datas de concretização, com assinatura e carimbo de todos os servidores grevistas e 

da chefia do Departamento respectivo. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

116. Processo: 1.17.001.000107/2017-41 Voto: 2521/2018 Origem: PRM/ C.DE 

ITAPEMIRIM-ES  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES. FALTA DE 

MEDICAMENTO. IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar a interrupção do fornecimento do medicamento IMIGLUCERASE 400 U pela 
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Secretária de Saúde do Estado do Espírito Santo. 2. Arquivamento dos autos em razão da 

informação, confirmada pela própria representante, de que foi restabelecido o fornecimento do 

referido medicamento. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a 

irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

117. Processo: 1.17.003.000154/2015-11 Voto: 1835/2018 Origem: PRM/ SAO 

MATEUS-ES  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES). INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

PROJETO DE PESQUISA. EXCESSO NO NÚMERO DE PÁGINAS. DESCLASSIFICAÇÃO. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar a 

desclassificação de projeto de pesquisa de candidato ao Programa Institucional de Iniciação 

Científica (PICC) 2015-2016, promovido pela UFES. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob 

fundamento de que, apesar de a Universidade ter esclarecido o motivo da desclassificação do 

projeto de pesquisa do representante, deixou transparecer falta de clareza nos critérios de seleção 

de bolsas de iniciação científica, especialmente quanto ao limite de páginas do documento. Por 

conta disso, o Diretor da Divisão de Iniciação Científica comunicou que as propostas apresentadas 

que tivessem como irregularidade o excesso do número de páginas não seriam desclassificadas. 

Após o acautelamento dos autos por alguns meses, verificou-se que, no edital 2016/2017 do 

programa, houve a especificação dos requisitos dos projetos de pesquisa, inclusive quanto ao 

número de páginas, formato, citações e referências bibliográficas, etc, tornando claras as regras do 

processo. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade apontada. 

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

arquivamento. 

 

118. Processo: 1.19.000.002391/2017-26 - Eletrônico  Voto: 1954/2018 Origem: PR-MA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA). CRONOGRAMA DOS RESULTADOS. 

ANTECIPAÇÃO. RECURSOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado em razão de representação 

noticiando a ocorrência de irregularidades no concurso público regido pelo Edital PRH nº 1/2017, 

para provimento de cargos de técnico administrativo em educação do quadro de pessoal da UFMA. 

De acordo com a representante, o edital previa divulgação do gabarito oficial definitivo e da 

decisão dos recursos a partir do dia 20 de novembro de 2017, entretanto, foi antecipado para o dia 

14.11.2017 e a publicação da nota alterada apenas no dia 17.11.2017. Além disso, relatou a 

representante que não foram apresentadas as justificativas dos resultados dos recursos interpostos 

pelos candidatos, mas tão somente a notícia de seu acolhimento ou indeferimento. Insurgiu-se 

também, a representante, contra o conteúdo de algumas questões do concurso. 2. Promoção de 

arquivamento dos autos sob os seguintes argumentos: (a) inexistiu ilegalidade na alteração do 

cronograma de atividades previsto no edital em referência, eis que a definição das datas das provas 

e demais fases do certame é matéria que se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. A publicação antecipada do gabarito oficial definitivo e atrasada da nota 

alterada, não prejudicou os candidatos, que tiveram acesso desde logo ao teor das decisões dos 

recursos; (b) o edital não previu a divulgação das justificativas das decisões de cada recurso; tão 

somente o resultado da apreciação, mas a UFMA disponibilizou as respostas e justificativas aos 

candidatos que recorreram do gabarito; (c) quanto ao conteúdo das questões e as respostas adotadas 

pelo gabarito oficial definitivo, não foi verificada ilegalidade apta a ensejar sua rediscussão. 3. 

Verifica-se que a UFMA esclareceu, quanto aos recursos, que "...todas as respostas aos recursos, 

com as devidas justificativas, encontravam-se à disposição dos seus respectivos impetrantes na 

secretaria do NEC, além de terem sido encaminhadas por carta com Aviso de Recebimento (AR) 

aos mesmos, consoante previa o item 10.9 do edital que rege o concurso, qual seja: "A notificação 

para conhecimento do resultado dos recursos será feita mediante notificação pessoal do recorrente, 

e também por correspondência com aviso de recebimento". 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

119. Processo: 1.20.000.000706/2015-18 Voto: 1773/2018 Origem: PR- MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Denise Vinci Tulio 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. POLÍTICA FUNDIÁRIA E 

DA REFORMA AGRÁRIA. PROJETO DE ASSENTAMENTO. REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar possível irregularidade na 

ocupação de área pertencente à União. 2. No curso das investigações, verificou-se que foram 

realizadas quatro reuniões em 2015 junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano e à Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Município de Cuiabá para a 

aprovação dos projetos de regularização do novo conjunto habitacional. Referido projeto encontra-

se em fase de licenciamento ambiental. 3. Arquivamento promovido após se observar que a 

Secretaria do Patrimônio da União juntamente com o Município de Cuiabá vem trabalhando para 

regularizar o loteamento objeto da denúncia, não havendo razão para prosseguimento da demanda, 

já que o órgão público proprietário da terra revela intenção de garantir a legalização das moradias. 

3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

120. Processo: 1.20.001.000114/2017-58 Voto: 2604/2018 Origem: PRM/ CACERES-

MT  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA. 

AQUISIÇÃO E ARRENDAMENTO DE IMÓVEL. INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). CONFLITOS DE TERRA. 

DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. 1. Procedimento Preparatório instaurado em razão de 

representação solicitando providências em conflito envolvendo o Instituto de Terras de Mato 

Grosso (INTERMAT), INCRA e proprietários de terras oriundas da cadeia dominial "Barra das 

Piraputangas e Córrego das Pedras". 2. Arquivamento dos autos em razão da existência de IC nº 

1.20.001.000002/2017-05 com o mesmo objeto da presente investigação e encontra-se em fase de 

instrução adiantada, 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. Acolhimento da 

promoção de arquivamento, haja vista a duplicidade de procedimentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

121. Processo: 1.21.000.000800/2016-11 Voto: 2005/2018 Origem: PR-MS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA. 

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA (PNRA). INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO 

INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento preparatório 

instaurado para apurar atuação irregular do INCRA/MS no ato de notificação da ocupante da 

parcela nº 7 do Projeto de Assentamento Estrela Campo Grande, a qual não consta da relação de 

beneficiários do referido assentamento 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que não foi constatada qualquer irregularidade perpetrada pelo INCRA/MS. Além 

disso, o direito em questão é de natureza eminentemente individual e patrimonial. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

122. Processo: 1.21.000.001712/2016-36 Voto: 2198/2018 Origem: PR-MS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO/MS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

(PMCMV). PUBLICIDADE. ESCOLHA DE BENEFICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no PMCMV 

relacionadas à publicidade e escolha dos beneficiários no Município de Porto Murtinho/MS. 2. 

Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que - realizadas diligências - verificou-

se que a Prefeitura respeitou as regras da Portaria 610/2011 no último empreendimento vinculado 

ao programa, cuja obra foi iniciada sob sua vigência (2012). Destacou-se que, para sorteios futuros, 

a responsável será a Agência de Habitação Popular do Mato Grosso do Sul - AGEHAB, a qual 

possui um sistema de avaliação e seleção de beneficiários conforme as novas regras. 3. É cabível 

a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

123. Processo: 1.21.000.001720/2016-82 Voto: 1604/2018 Origem: PR-MS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO . MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

MUNICÍPIO DE TERRENOS/MS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCVC). 

PUBLICIDADE E ESCOLHA DE CONTEMPLADOS. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidades na 

execução do Programa Minha Casa Minha Vida no Município de Terrenos/MS, no que diz respeito 

à publicidade e aos critérios de escolha dos contemplados. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o Município de Terrenos/MS vem atendendo regular e 

satisfatoriamente os ditames de publicidade e escolha de beneficiários conforme as normas de 

regência. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz 

de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

124. Processo: 1.21.001.000153/2014-75 Voto: 2786/2018 Origem: PRM/ 

DOURADOS-MS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. REQUISITOS PARA O 

CARGO. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). 

APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO. IRREGULARIDADES NÃO CONFIRMADAS. 1. Inquérito civil instaurado 

com o objetivo de verificar se a contratação de técnicos de enfermagem pela EBSERH, 

selecionados por Concurso Público, estava sendo efetivada mediante a apresentação de Certificado 

de Conclusão de Curso Técnico em Laboratório. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que os candidatos aprovados e selecionados apresentaram o 

referido certificado do curso de Técnico em Laboratório ou de cursos que detêm qualificação 

superior à exigida no edital do Concurso. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não confirmada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

125. Processo: 1.21.001.000178/2017-11 Voto: 90/2018 Origem: PRM/ 

DOURADOS-MS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD). IRREGULARIDADES NO EDITAL DE 

ABERTURA. INEXISTÊNCIA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

irregularidades no edital de abertura (CCS nº 06/2017) de processo seletivo simplificado para 

professor substituto da UFGD, e no Processo Administrativo nº 23005.001762/2017-35, específico 

para a oferta da área de Química Geral -FACET. Segundo o representante, o Edital de Abertura 

continha diversas irregularidades, como: (a) ausência de critérios a serem analisados pela banca; 

(b) não menciona que deveria ser elaborado um plano de aula, critério estabelecido somente após 

a prova didática, na ficha avaliativa. Quanto ao processo seletivo, o representante alegou as 

seguintes irregularidades: (c) não aceitação de títulos de alguns candidatos; (d) ausência de 

divulgação das notas de maneira descritiva, informando a nota do candidato em casa fase do 

processo seletivo; (e) favorecimento de candidatos aprovados, por possuírem cônjuges efetivos na 

Universidade; (f) ausência de filmagem do processo seletivo, para garantir a transparência. 2. 

Arquivamento dos autos com os seguintes argumentos: (a) a UFGD estabeleceu a forma do 

processo avaliativo (prova didática e prova de títulos), apresentando os critérios de avaliação para 

cada etapa, assim como a necessidade de elaboração de plano de aula anteriormente à Ficha de 

Avaliação; (b) o critério de valoração dos títulos foi estipulado de acordo com o artigo 12 da 

Resolução COUNI nº 38/2017; (c) houve a divulgação das notas de cada fase e atividade 

(publicadas com prazo para recurso); (d) a alegação de que dois candidatos foram aprovados 

porque têm cônjuges efetivos na Universidade não se sustenta por apenas esse fato, pois a 

suspeição ou impedimento se dá em relação aos membros da Comissão Especial de Seleção 

(COES), o que não foi arguido pelo representante; (e) quanto a "ausência de filmagem do processo 

avaliativo para garantir a transparência" constatou-se que a UFGD providenciou a gravação de voz 

(áudio) das provas do processo seletivo, não havendo normativo que estabeleça a filmagem do 

certame. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

126. Processo: 1.21.002.000422/2015-74 Voto: 1883/2018 Origem: PRM/ TRES 

LAGOAS-MS 
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Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OBRA PÚBLICA. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). 

ESTIMATIVA DE CUSTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO 

E DE PONTE RODOFERROVIÁRIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO. 1. Procedimento 

Administrativo com o seguinte objeto: "...colher elementos visando subsidiar o combate a r. 

Decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento n.º 

0013945-10.2015.4.03.0000, interposto pela União...". 2. Promoção de arquivamento dos autos 

sob fundamento de que, colhidos os elementos e remetidos à PRR da 3ª Região para instrução de 

agravo interno, desnecessária a continuidade de tramitação dos autos. 3. É cabível a homologação 

da promoção de arquivamento quando demonstrado o esgotamento do objeto do procedimento 

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

arquivamento. 

 

127. Processo: 1.21.006.000074/2015-03 Voto: 2200/2018 Origem: PRM/ COXIM-MS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. EDITAL. MUNICÍPIO DE COXIM/MS. AUSÊNCIA DE 

PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar ausência de publicação dos procedimentos licitatórios da 

Prefeitura Municipal de Coxim/MS. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de 

que a representada comprovou que os atos licitatórios foram devidamente publicados em jornal de 

circulação local e nos diários oficiais do Estado e da União, respeitando-se o artigo 21 da Lei 

8666/93. 3. Instado a se manifestar após a juntada da documentação pelo Município, o 

representante informou que não era de sua autoria o documento que deu ensejo à instauração deste 

procedimento. Na representação oferecida não foi apresentado qualquer documento ou 

mencionado procedimento licitatório no qual teria havido descumprimento das regras. Por isso, 

entendo desnecessária a remessa dos autos ao MPE. 4. É cabível a homologação do arquivamento 

quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

128. Processo: 1.22.000.002168/2015-21 Voto: 2142/2018 Origem: PR-MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: RETORNO DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE TAC. 1. Inquérito Civil 

instaurado em razão de transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. 2. Promoção 

de arquivamento sob o fundamento de que houve celebração de TAC, ressaltando-se que "...o TAC 

será submetido à homologação pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. Uma vez homologado 

o TAC, será instaurado, em autos apartados, Procedimento Administrativo de Acompanhamento - 

PA para verificação do cumprimento das obrigações assumidas pela compromissária. Nos autos 

do PA, a empresa será comunicada da homologação para efeito de início da contagem do prazo a 

que se referem as cláusulas 4.1 e 5.1 do TAC...". 3. Remetidos os autos à 1ª CCR, deliberou-se 

pela não homologação da promoção de arquivamento porque as Câmaras de Coordenação e 

Revisão do MPF não possuem atribuição para homologação de TAC, devendo o Procurador 

oficiante fiscalizar a execução dos compromissos assumidos e, cumpridas as disposições, 

promover o arquivamento do procedimento extrajudicial, remetendo os autos à Câmara de 

Coordenação e Revisão para homologação do arquivamento (299ª Sessão Ordinária, 27.11.2017, 

Voto 6103/2017). 4. Contra essa decisão o Procurador oficiante apresentou embargos de 

declaração para esclarecer que, no próprio TAC, houve o condicionamento da exigibilidade das 

obrigações à homologação pela 1ª CCR (cláusula 4.1 e 5.1). Desta forma, a não homologação do 

TAC pela 1ª CCR - de acordo com o Procurador Oficiante - acarretará a ineficácia do termo de 

compromisso, de modo que seria necessário novo contato com a empresa para a celebração de 

outro TAC ou de um termo aditivo. 5. Compulsando os autos, verificou-se que o TAC estipulou 

obrigação de não fazer ("...não dar saída, em qualquer de seus estabelecimentos, a veículos de 

carga próprios, de clientes ou de terceiros contratados por ela ou por seus clientes, com excesso de 

peso, ou em desacordo com as especificações de carga dos veículos...") e de fazer ("...informar no 

corpo da nota fiscal o valor do peso liquido da carga, peso bruto e tara dos veículos e suas 

respectivas placas..."), bem como a compensação pelos danos apurados ("...depositar em favor do 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, previsto na Lei 7347/85 e cujo Conselho Gestor foi criado 

pela Lei 9008/95, o montante total de R$ 250.000,00 em 25 parcelas mensais e sucessivas de R$ 

10.000,00 cada, vencendo-se a primeira prestação três meses após a COMPROMISSÁRIA ser 

comunicada de eventual homologação do termo de compromisso pela 1ª Câmara de Coordenação 
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e Revisão do Ministério Público Federal. O valor de cada parcela deverá ser atualizado 

monetariamente pelo IPCA a partir da data da assinatura deste instrumento até a data do 

depósito..."). 6. Precedente da 1ª CCR sobre caso semelhante ao tratado nestes autos com a seguinte 

deliberação: "...Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou para que a 

Câmara conheça do pedido apenas para o fim de, comunicada do TAC, antecipar juízo de que 

inexiste nele invalidade, bem como para que sejam os autos devolvidos para que o TAC produza 

seus efeitos e seja fiscalizado seu cumprimento...." (IC 1.34.003.000291/2013-03, 29ª Sessão 

Extraordinária, 28/09/2015, Voto-Vista 26/2015). No voto-vista apresentado pelo Dr. Alexandre 

Gravonski, esclareceu-se: "...À luz da disciplina regulamentar (arts. 20 e 21 da Res. CSMPF n. 87) 

e legal aplicável ao TAC (arts. 5º, §6º, e art. 9º, da LACP), bem como da competência legal das 

Câmaras (art. 62), é incabível a homologação do TAC por órgão superior, sendo cabível o controle 

sobre o seu conteúdo apenas para o fim de identificar vícios de validade, adequação ou suficiência 

que possam prejudicar a homologação do arquivamento do inquérito ou procedimento em que foi 

celebrado o TAC; Possibilidade excepcional de a Câmara efetuar controle prévio do conteúdo do 

TAC para o fim de identificar vícios dessa ordem por ocasião da comunicação de que trata o art. 

21, §5º, da Res. CSMPF, antecipando juízo que faria preliminarmente à apreciação do 

arquivamento. Necessidade de fiscalização do cumprimento do TAC antes de ser promovido o seu 

arquivamento definitivo pelo órgão que o celebrou, a ser oportunamente submetido à Câmara (art. 

21, §§6º e 8º, da Res. 87 CSMPF)...". 7. Assim, dada a peculiaridade do caso e os compromissos 

assumidos no documento, é aplicável o precedente citado no item 6. PELO CONHECIMENTO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE, CIENTE DO TAC FIRMADO, A 

CÂMARA ANTECIPAR JUÍZO DE QUE INEXISTE NELE INVALIDADE, DE FORMA QUE 

PODE PRODUZIR SEUS JURÍDICOS EFEITOS (O QUE PARA OS FINS DO TAC - 

CLÁUSULAS 4.a E 5.1 - EQUIVALE À HOMOLOGAÇÃO) E SEJA FISCALIZADO SEU 

CUMPRIMENTO. POR OUTRO LADO, ORIENTA-SE O PROCURADOR OFICIANTE A 

NÃO CONDICIONAR A VALIDADE DE FUTUROS TAC'S À HOMOLOGAÇÃO DESTE 

COLEGIADO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento dos 

embargos de declaração para a fim de que, ciente do TAC firmado, a Câmara antecipar juízo de 

que inexiste nele invalidade, de forma que pode produzir seus jurídicos efeitos (o que para os fins 

to TAC - cláusulas 4.a e 5.1 - equivale à homologação) e seja fiscalizado seu cumprimento. Por 

outro lado, orienta-se o Procurador Oficiante a não condicionar a validade de futuros TAC's à 

homologação deste colegiado. 

 

129. Processo: 1.22.000.003239/2015-11 Voto: 1538/2018 Origem: PR-MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE TRABALHO. EMPRESA 

BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO). FALHA NO 

SISTEMA DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DOS EMPREGADOS. IRREGULARIDADE 

SANADA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar irregularidades no sistema de apuração de 

frequência, por meio de folha manual, dos empregados da INFRAERO. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que foi extinta a sistemática manual de controle 

de frequência e foi implantado novo sistema de ponto eletrônico, que supriu a deficiência do 

sistema anterior. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade 

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

arquivamento. 

 

130. Processo: 1.22.000.003927/2016-54 Voto: 2481/2018 Origem: PR-MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar irregularidades na distribuição dos prêmios do concurso nº 1408 da "Lotofácil da 

Independência". Aduz o representante que, conforme as informações apresentadas no site da CEF, 

responsável pela realização do concurso e do sorteio, o valor do prêmio reservado aos concorrentes 

que acertassem 14 números dividido pelo número de ganhadores nessa categoria resultaria em um 

prêmio de R$ 4.992,42 per capita, e não de R$ 1.661,12, valor efetivamente distribuído. 2. 

Arquivamento dos autos com os seguintes argumentos: (a) a CEF informou que a portaria MF nº 

129/2015 discrimina todos os valores a serem descontados dos produtos de prognósticos 

numéricos, dentre os quais se enquadra a Lotofácil, sendo que o valor repassado aos ganhadores 

corresponde à apenas 45,3% da arrecadação, valor este que ainda sofre deduções, como o 

percentual destinado ao Imposto de Renda; (b) o cálculo elaborado na representação não considera 

os percentuais e deduções previstos na referida portaria e, portanto, resulta em uma valor maior do 

que efetivamente será distribuído aos ganhadores que acertaram 14 números. 3. Notificado o 
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representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

131. Processo: 1.22.001.000382/2015-33 Voto: 1451/2018 Origem: PRM/ JUIZ DE 

FORA-MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIREITO DE GREVE. INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL (INSS). FALTA DE ATENDIMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. 

IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades nas 

Agências da Previdência Social em Juiz de Fora/MG, consistente na falta de atendimento durante 

a greve, especificamente na realização de perícias médicas no âmbito da Gerência Executiva. 2. 

Arquivamento dos autos com os seguintes argumentos: (a) em 01/10/2015 o atendimento nas 

referidas agências foi retomado, com o encerramento do movimento paredista dos servidores; (b) 

permaneceram em greve apenas os médicos peritos, do que resultou evidentes transtornos ao 

atendimento à população, mas sem notícia de ilegalidade, haja vista a manutenção de pelo menos 

30% do efetivo; (c) os médicos peritos encerraram a greve após acordo salarial com o governo, 

com a previsão de reposição dos dias parados. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 

4. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade apontada. PELA 

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

arquivamento. 

 

132. Processo: 1.22.002.000118/2014-17 Voto: 2285/2018 Origem: PRM/ UBERABA-

MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EXECUÇÃO DO CERTAME. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO (IFTM) E OBJETIVA 

CONCURSOS LTDA. EXTRAVIO DE CADERNOS DE PROVA. IRREGULARIDADE 

SANADA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar irregularidade no concurso público para o 

provimento de cargo de Professor do IFTM, consistente no extravio de envelopes contendo 

cadernos de prova dos candidatos de Patos de Minas, fato que gerou atraso de duas horas para o 

início do certame. 2. O procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, 

a despeito do ocorrido, com o equívoco no envio do malote de provas para outra cidade, a banca 

solucionou a questão, evitando contato entre os concorrentes e permitindo que os candidatos 

concorressem em condição de igualdade com os demais. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando sanada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

133. Processo: 1.22.004.000092/2015-60 Voto: 2920/2018 Origem: PRM/ 

PASSOS/S.S.PARAISO  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. TRIBUTOS. IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO (II). 

MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF). RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). CORREIOS. 

COBRANÇA IRREGULAR. COMPRA INFERIOR A 100 DÓLARES. REPRESENTAÇÃO 

GENÉRICA. 1. Notícia de Fato autuada para apurar cobrança irregular de imposto de importação 

em compras abaixo de US$ 100,00, praticadas pelos Correios. 2. Promoção de arquivamento sob 

o fundamento de que, intimado o representante por duas vezes, a comprovar os fatos mediante 

apresentação da nota fiscal de compra ou recibo dos Correios, quedou-se inerte. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando a representação for genérica ou não trouxer a exposição 

dos fatos de modo compreensível e, notificado, o autor não apresentar as informações necessárias 

para seu esclarecimento nem indicar os meios para obtenção da prova ou os documentos 

pertinentes às suas alegações. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

134. Processo: 1.22.006.000131/2014-28 Voto: 2274/2018 Origem: PRM/ PATOS DE 

MINAS-MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OBRA PÚBLICA. 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) . CONSTRUÇÃO DA RODOVIA 

MG-230 EM ÁREA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. IRREGULARIDADE 
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SANADA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar construção da Rodovia MG-230, no trecho 

entre os municípios de Serra do Salitre/MG e Rio Paranaíba/MG, em área da Universidade Federal 

de Viçosa, campus Rio Parnaíba. 2. O procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que, após estudos do DER, o traçado da rodovia foi redesenhado e o segmento foi 

construído fora da propriedade da Universidade. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando sanada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

135. Processo: 1.22.013.000054/2016-89 Voto: 95/2018 Origem: PRM/POUSO 

ALEGRE-MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO 

ILEGAL DE PROFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil 

instaurado a partir da representação no Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região - Minas 

Gerais (CREF6/MG), para apurar irregularidades no exercício ilegal da profissão por pessoa 

jurídica que não teria registro perante o CREF6 e estaria desenvolvendo atividades da profissão. 

2. Arquivamento dos autos em razão de que o CREF6 está realizando as fiscalizações que lhe 

incumbem de forma regular, e no caso em tela, está inclusive em pauta nova fiscalização na 

empresa com o escopo de averiguar a sua atuação no âmbito da Educação Física. 3. Notificado o 

representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

136. Processo: 1.22.013.000150/2014-65 Voto: 2953/2018 Origem: PRM/POUSO 

ALEGRE-MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEIS. 

REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. 1. Inquérito Civil instaurado em razão de representação 

noticiando a comercialização de imóveis construídos com recursos do Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV), por beneficiários. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob 

fundamento de que "...as informações prestadas, tanto pelo representante quanto pela CAIXA, não 

são suficientes a embasar eventual responsabilização, já que são vagas e desprovidas de início de 

provas...". Destacou-se as várias tentativas de contato com o representante para informações 

precisas sobre os fatos relatados, sem êxito. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

a representação for genérica ou não trouxer a exposição dos fatos de modo compreensível e, 

notificado, o autor não apresentar as informações necessárias para seu esclarecimento nem indicar 

os meios para obtenção da prova ou os documentos pertinentes às suas alegações. PELA 

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

arquivamento. 

 

137. Processo: 1.22.020.000032/2016-20 Voto: 1542/2018 Origem: PRM/ 

MANHUAÇU/MURIAÉ-

MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). POSSE DE IMÓVEL RESIDENCIAL. 

CESSÃO DE DIREITOS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento preparatório 

instaurado para apurar cessão de direitos irregular em imóvel do Programa Minha Casa Minha 

Vida, no Município de Leopoldina/MG. 2. O procurador oficiante promoveu o arquivamento sob 

o fundamento de que o representante, instado a oferecer mais detalhes sobre a irregularidade 

indicada, informou que as mesmas não mais subsistem. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando sanada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

138. Processo: 1.22.023.000489/2013-61 Voto: 1593/2018 Origem: PRM/ TEÓFILO 

OTONI-MG  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. TRANSPORTE AÉREO. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. 1. Inquérito 

Civil instaurado com o objetivo de apurar possível inadequação do recapeamento asfáltico da pista 

de pouso do aeroporto de Teófilo Otoni/MG. 2. Arquivamento promovido ao fundamento de que: 



DMPF-e Nº 71/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 17 de abril de 2018 Publicação: quarta-feira, 18 de abril de 2018 44 

 

 

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. 

 

"Após detida análise dos autos, com determinação de diligências objetivando apurar 

irregularidades e fiscalizar a atuação dos órgãos responsáveis pelas obras no aeroporto de Teófilo 

Otoni/MG, restou claro que os referidos órgãos estão desempenhando suas funções com 

responsabilidade (fls. 56-57, 62-77), razão pela qual determino o arquivamento dos presentes autos 

[...]" 3. Consta dos autos que o panorama atual dos investimentos encontra-se em plena execução, 

não havendo qualquer irregularidade. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

139. Processo: 1.23.000.000642/2015-43 Voto: 2366/2018 Origem: PR-PA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA). FUNDAÇÃO DE AMPARO E 

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA (FADESP). ACOMPANHAMENTO DE 

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCU. IRREGULARIDADES SANADAS. 1. 

Inquérito civil instaurado em virtude do encaminhamento pela Procuradoria da República no 

Distrito Federal, de declínio parcial da Notícia de Fato nº 1.16.000.000208/2015-6, para 

acompanhar se as recomendações expedidas pelo TCU (Acórdão nº 2731/2008 -TCU - Plenário e 

Acórdão nº 3559/2014 - TCU - Plenário), as quais se referem à observância das regras 

estabelecidas na Lei nº 8.958/1994 e no Decreto nº 7.423/2010, estão sendo cumpridas pela UFPA 

e sua respectiva Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa (FADESP). 2. 

Arquivamento dos autos pois verificou-se que a UFPA acatou as recomendações exaradas pelo 

TCU e tomou providências para corrigir as falhas e irregularidades na condução das suas relações 

com a FADESP. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade 

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

arquivamento. 

 

140. Processo: 1.23.000.000961/2016-30 Voto: 2769/2018 Origem: PR-PA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CLASSIFICAÇÃO E/OU 

PRETERIÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 10ª REGIÃO. PRETERIÇÃO 

DOS CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO. CONTRATAÇÃO DE 

TERCEIRIZADOS. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidades na falta 

de nomeação de servidores concursados para o Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região. 2. 

O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de não aprovação do 

candidato dentro das vagas, além de ausência de servidores temporários no órgão, não ficando 

evidenciada qualquer ato de preterição. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos 

próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

141. Processo: 1.23.000.003020/2016-58 Voto: 2518/2018 Origem: PR-PA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. DIPLOMAS/ CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO. ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA 

MERCANTE (EFFOM). FORNECIMENTO DE CERTIFICADO. IRREGULARIDADES 

SANADAS. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades na ausência de 

fornecimento de certificado de curso pela EFFOM do Centro de Instrução Almirante do Braz de 

Aguiar (CIABA). Os representantes alegam receber tratamento desigual em relação aos alunos do 

Centro de Instrução Almirante Graça Cunha (CIAGA), localizado no Rio de Janeiro, referente à 

turma de 2012-2014, uma vez que estes receberam os certificados. 2. Arquivamento dos autos em 

razão da informação prestada pelo CIAGA de que o fornecimento dos certificados à turma 

mencionada foi resultado de um equívoco administrativo e, por isso, os documentos foram 

cancelados no Sistema de Controle de Aquaviários, de abrangência nacional, tornando sem efeito 

esta qualificação aos alunos da turma de 2012-2014. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando sanada a irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

142. Processo: 1.23.001.000037/2015-62 Voto: 1600/2018 Origem: PRM/ MARABA-

PA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 
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ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS/QUESTÕES. UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA) - CAMPUS MARABÁ. AUSÊNCIA DE 

RESPOSTA A RECURSO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito civil instaurado para 

apurar ausência de avaliação de recurso de candidato ao cargo de Técnico Administrativo em 

Educação da UNIFESSPA, em concurso regido pelo Edital nº 51/2014. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, além de se tratar de direito individual, houve 

avaliação do recurso do candidato. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a 

irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

143. Processo: 1.23.001.000466/2015-30 Voto: 1585/2018 Origem: PRM/ MARABA-

PA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA. URGÊNCIA. 1. Procedimento preparatório instaurado para 

apurar irregularidades na publicação de lista de sorteio de beneficiados no Programa Minha Casa 

Minha Vida, no Município de Marabá/PA. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento 

sob o fundamento de que o procedimento de verificação e análise para final sorteio e publicação 

de listas ainda estava em andamento, motivo pelo qual não havia razão para o acompanhamento 

do ato administrativo. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. 

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

arquivamento. 

 

144. Processo: 1.24.000.000057/2013-44 Voto: 2654/2018 Origem: PR-PB  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. TRANSPORTE AÉREO. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. GOVERNO 

DO ESTADO DA PARAÍBA. CONSTRUÇÕES EM DESACORDO COM A 

REGULAMENTAÇÃO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar irregularidades na construção de um conjunto habitacional e de um campus 

avançado da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em desacordo com as restrições 

regulamentares de segurança na Zona de Proteção do Aeroporto Internacional Presidente Castro 

Pinto. 2. Arquivamento dos autos em razão da informação, apresentada pelo próprio representante, 

de que as construções objeto da denúncia "não causam efeito adverso à segurança e à regularidade 

das operações aéreas, conforme Parecer Técnico nº 281/2016". 3. Notificado o representante, não 

houve recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

145. Processo: 1.24.001.000036/2015-81 Voto: 2725/2018 Origem: PRM/ CAMPINA 

GRANDE-PB  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE 

ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO 

BACAMARTE/PB. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE DADOS AO SIOPE. EXERCÍCIO 

DE 2013. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar a ausência de 

transmissão de dados ao SIOPE, no exercício de 2013, no Município de Riachão do Bacamarte/PB. 

2. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento uma vez que o Município regularizou a 

inclusão de dados no referido Sistema, referentes aos anos de 2013 e 2014. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

146. Processo: 1.25.000.000661/2016-86 Voto: 2045/2018 Origem: PR-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. EMPRESA 

BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO 

DE CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades na 

nomeação de candidatos aprovados no concurso público promovido pela EBSERH/CHC-UFPR, 

Edital nº 66. O Hospital de Clínicas do Paraná teria lotado enfermeiros generalistas para setores 

específicos, como o de cardiologia, em vez de nomear e empossar candidatos aprovados no último 
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concurso, contrariando o edital. 2. Promoção de arquivamento dos autos com os seguintes 

argumentos: (a) o Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas encaminhou tabela com o nome dos 

empregados contratados, opção de curso, lotação e responsáveis pelas unidades dos colaboradores; 

(b) o Setor Jurídico do HC asseverou que foram previstas 143 vagas de enfermeiros sem 

especialidade (ampla concorrência) e 03 vagas para enfermeiro intensivista e, por isso foram 

chamados mais enfermeiros sem especialidade, observando o critério da proporcionalidade e 

necessidade; (d) ademais, ressaltou que o referido Edital não atribuiu aos cargos atuação em setor 

específico, mas exercício de funções peculiares, sobretudo de coordenação para os enfermeiros 

especialistas em terapia intensiva, de forma que a presença de enfermeiros assistenciais nas UTI 

não configura deslocamento indevido de pessoal. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 

4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar 

o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

147. Processo: 1.25.000.003307/2015-22 Voto: 7815/2017 Origem: PR-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE. 

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU/PR. TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

SUS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 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, que envolve a transparência no SUS, para a regularização da 

alimentação do Banco de Preços em Saúde (BPS). 2. Recomendação expedida com essa finalidade 

ao município de Itaperuçu/PR, que restou integralmente acatada. 3. Diante do acatamento da 

Recomendação e das providências tomadas pela referida Prefeitura Municipal, exaurida a atuação 

ministerial, tornando-se desnecessária a continuidade do presente procedimento. PELA 

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

arquivamento. 

 

148. Processo: 1.25.002.000587/2016-88 Voto: 3070/2018 Origem: PRM/ 

CASCAVEL/TOLEDO-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). PORTARIA 46/2016. 

PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

EFICIÊNCIA. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Notícia de Fato autuada para apurar 

irregularidades na Portaria 46/2016-CAPES, que atentaria contra o princípio constitucional da 

eficiência, induziria à prática de improbidade administrativa e causaria prejuízos aos cofres 

públicos. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que a AGU informou que a 

Portaria mencionada foi revogada. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a 

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

arquivamento. 

 

149. Processo: 1.25.002.001140/2014-64 Voto: 2921/2018 Origem: PRM/ 

CASCAVEL/TOLEDO-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). AUXÍLIO-

DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO INDEVIDA. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE 

NEXO LABORAL. ESGOTAMENTO DE OBJETO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidades na concessão de benefícios aos portadores de moléstia incapacitante, pois o INSS 

estaria avaliando indevidamente as CAT's, indeferindo pedidos de benefícios de auxílio-doença 

acidentário e convertendo em auxílio-doença previdenciário sob a justificativa de que as CAT's 

eram emitidas por sindicato e não apresentavam nexo entre o trabalho e o agravo da doença. 2. 

Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que, após diligências, verificou-se que 

não houve o "...afastamento do benefício de auxílio-doença acidentário especificamente em razão 

do emitente da CAT ser sindicato...". Ressaltou-se que a conclusão pela ausência do nexo laboral 

pelo perito do INSS apenas pode ser afastada por outra perícia. Assim, por inexistir irregularidade 

quanto à avaliação das CAT'S pelo INSS em razão de sua origem, bem como que a alteração do 

benefício concedido depende da análise individual dos casos, esgotou-se o objeto do procedimento 

extrajudicial. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 
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150. Processo: 1.25.005.000270/2016-11 Voto: 2656/2018 Origem: PRM/ 

LONDRINA-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA (MEC). ALTERAÇÕES NO PROGRAMA. IRREGULARIDADES SANADAS. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado em razão de representação para apurar irregularidades nas 

alterações do PIBID promovidas pela Portaria nº 46/2016 da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC. Em síntese, os representantes denunciam que a referida 

portaria altera os Editais 061 e 066/2013 do PIBID em execução (anteriormente regidos pela 

Portaria CAPES nº 93/2013), deturpando os objetivos do programa e promovendo o cancelamento 

de todos os projetos em andamento, dentre eles, o da Universidade Estadual de Londrina. 2. 

Arquivamento dos autos em razão do encaminhamento do memorando nº 18/2016/DEB da Direção 

de Formação de Professores da Educação Básica, comunicando que a Portaria nº 46/2016 foi 

revogada no dia 14/06/2016 pela Portaria nº 84/2016, com subsídio na Nota Técnica nº 

52016/CDV/CGV/DEB. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a 

homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade apontada. PELA 

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

arquivamento. 

 

151. Processo: 1.25.007.000183/2015-63 Voto: 1654/2018 Origem: PRM/ 

PARANAGUA-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OBRA PÚBLICA. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). 

NEGATIVA DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar pretensão da APPA de construção de um 

viaduto para adequação do acesso de veículos à área do porto de Paranaguá/PR, a qual foi negada 

pelo DNIT. 2. Promoção de arquivamento dos autos em razão da justificativa apresentada pelo 

DNIT para a negativa: realizado o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA) dos acessos ao porto de Paranaguá/PR foi apontada a necessidade de algumas obras, 

assim como o anteprojeto de adequação de capacidade da avenida Ayrton Senna, que é um dos 

acessos ao mencionado porto. A Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná 

propôs a celebração de convênio para que algumas das obras previstas no EVTEA e no anteprojeto 

possam ser executadas em prazo menor. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

152. Processo: 1.25.008.000482/2016-79 Voto: 2161/2018 Origem: PR-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE 

INQUÉRITO CIVIL. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 

CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. INSTITUTO FEDERAL DO 

PARANÁ (IFPR). EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. TESE DO PGR. 1. Notícia de fato instaurada para apurar irregularidades 

em concurso público do IFPR, regido pelo Edital nº 015/22016, consistente na exigência de 

comprovação de experiência profissional para os cargos de Professor de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico e Técnico Administrativo em Educação. 2. Arquivamento dos autos sob fundamento 

de que já foi objeto de análise recente na Notícia de Fato nº 1.25.005.000286/2016-24, na qual 

houve o indeferimento liminar de instauração de inquérito civil. 3. O tema já foi objeto de 

deliberação do Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros no PA nº 

1.00.000.010724/2014-10, que trata de "representações pela propositura de ação direta de 

inconstitucionalidade em face de disposições do art. 9º e do anexo II da Lei 11.091, de 12 de janeiro 

de 2005". Na decisão, foi mencionado o entendimento do então PGR Antônio Fernando Barros e 

Silva de Souza adotado no PA nº 1.36.000.001088/2005-91 de que "não extrapola as balizas da 

razoabilidade, no caso, a exigência pelo legislador de experiência profissional para o acesso a 

determinados cargos públicos", sendo ainda ressaltado pelo ex- Procurador-Geral da República o 

seguinte: "...Não se verificam novas razões que ensejem mudança de orientação adotada naquela 

ocasião. Ainda que determinado cargo ou emprego na administração dispense formação escolar 

mais elevada, isso não significa ser irrazoável, menos ainda inconstitucional, exigência legal de 

experiência no ofício para os candidatos ao trabalho, em concurso público. Na verdade, 

precisamente pela baixa escolaridade necessária a certos cargos, a experiência prévia poderá ser 

excepcionalmente importante, para que os selecionados atendam à necessidade da administração 
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pública....". Desse modo, deve ser homologada a promoção de arquivamento, mas por fundamento 

diverso (inexistência de irregularidade). PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

153. Processo: 1.25.009.000095/2013-80 Voto: 1653/2018 Origem: PRM/ 

UMUARAMA-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). 

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO/PR. DESCUMPRIMENTO DE CARGA 

HORÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Inquérito Civil para apurar o cumprimento, pelos 

profissionais de saúde, da carga horária estabelecida pelo Ministério da Saúde (portaria 

2.488/2011), referente ao Programa Estratégia Saúde da Família, no Município de São Jorge do 

Patrocínio/PR. 2. Promoção de arquivamento dos autos em razão da comprovação de que todos os 

profissionais do programa estão cadastrados e realizam controle biométrico de frequência. Os 

documentos constantes dos autos comprovam que os servidores cumprem a carga horária de 

trabalho de acordo com a Portaria 2488/2011. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

154. Processo: 1.25.009.000159/2016-95 Voto: 2270/2018 Origem: PRM/ 

UMUARAMA-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO. INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). FESTA EM 

ACAMPAMENTO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. 1. Procedimento preparatório instaurado para 

averiguar denúncia de realização de "baile funk", nos dias 14 e 15 de maio de 2016, com venda de 

bebidas alcoólicas, em acampamento do INCRA, sem os respectivos alvarás e autorizações para o 

evento. 2. O procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que tratava-se, 

na verdade, de festa de aniversário, sem ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros em 

fiscalização. Quanto à ocupação do imóvel rural, o INCRA informou a existência de procedimento 

administrativo para regularização da destinação do imóvel, para fins de reforma agrária. 3. 

Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

155. Processo: 1.25.012.000170/2015-15 Voto: 1987/2018 Origem: PRM/ GUAÍRA-

PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSELHO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR. REGULARIZAÇÃO DO 

CONSELHO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar a regularização do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Mercedes - 

CMAS. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o 

CMAS/PR adotou as medidas sugeridas pelo CEAS/PR, recebendo mensalmente o relatório dos 

gastos relativos ao Fundo Municipal de Assistência Social; também vem sendo respeitada a 

aplicação do percentual referente ao Índice de Gestão Descentralizada para a manutenção do 

referido Conselho Municipal. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a 

irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

156. Processo: 1.25.013.000130/2014-82 Voto: 2313/2018 Origem: PRM/ 

JACAREZINHO-PR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PISO SALARIAL. MUNICÍPIO DE 

CAMBARÁ/PR. DESRESPEITO AO PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. IRREGULARIDADE SANADA. 

1. Inquérito civil instaurado para apurar desrespeito ao piso salarial dos Agentes Comunitários de 

Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias do Município de Cambará/PR. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento porque corrigidas as irregularidades, o que 
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foi atestado pela representante. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a sanada a 

irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

157. Processo: 1.26.000.000107/2016-61 Voto: 1650/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EXECUÇÃO DO CERTAME. 

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU). FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL 

DAS PROVAS.. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado em razão de representação narrando que, no dia da aplicação das provas da segunda 

fase para o concurso da AGU, o local ficou sem energia elétrica, o que prejudicou os candidatos, 

ante a ausência de luz natural. 2. Promoção de arquivamento dos autos em razão da expedição da 

Recomendação à AGU para que as provas discursivas fossem anuladas, designando-se nova data 

para a realização, com o acatamento expresso e cumprimento das providências recomendadas. 3. 

É cabível a homologação do arquivamento quando houver nos autos a comprovação de que foram 

atendidas as medidas recomendadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

158. Processo: 1.26.000.000111/2016-20 Voto: 1778/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. ADVOCACIA 

GERAL DA UNIÃO (AGU). ALTERAÇÃO DO EDITAL. IRREGULARIDADES SANADAS. 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no concurso público realizado 

pela AGU para provimento do cargo de Advogado da União, organizado pelo Centro Brasileiro de 

Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), consistente na 

proibição de uso, nas provas discursivas, de material de consulta que contivesse grifos, destaques 

ou qualquer outra evidência de utilização anterior. 2. Arquivamento dos autos, uma vez que a 

entidade organizadora do concurso demonstrou a efetiva retificação do edital referente às 

instruções do uso de material de consulta permitindo o uso de material com evidências de utilização 

anterior. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação do 

arquivamento quando sanada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

159. Processo: 1.26.000.000771/2016-19 Voto: 2232/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE). EXIGÊNCIA DE EXTRATO 

BANCÁRIO PARA RECADASTRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. 

Procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidade no processo de recadastramento 

na assistência estudantil da UFPE, notadamente no que se refere à exigência de apresentação de 

extrato bancário. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por razoabilidade da 

exigência da comprovação da renda do estudante interessado na assistência estudantil por meio de 

extrato bancário, ressaltando que o acesso a tais dados é restrito e sigiloso. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

160. Processo: 1.26.000.002166/2015-93 Voto: 2966/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CLASSIFICAÇÃO E/OU 

PRETERIÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO (TRE/PE). 

BENEFÍCIO DE ALUNOS. ESTÁGIO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação para apurar irregularidades na 

seleção para estágio do TRE/PE, que, estaria beneficiando os alunos de determinada faculdade 

conveniada. O representante alega as seguintes irregularidades: (i) abertura de inscrições para 

estudantes de faculdades conveniadas ao TRE sem avaliação por prova, e sim a partir de outros 

preceitos, como o coeficiente do aluno, opção pelo FIES, PROUNI ou outro programa similar, que 

dariam acréscimo na pontuação, concorrendo a bolsas no valor de R$ 750,00 mais R$ 7,00 de 

ajuda de custo; (ii) afirma que teria se inscrito na seleção de estágio, sem ter recebido qualquer 

resposta, apesar de ser aluno(a) de faculdade conveniada; (iii) em maio do mesmo ano, o TRT/PE 
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de Paulista, especificamente, teria promovido o ingresso de estudantes de determinada faculdade 

conveniada, muitos dos quais sequer tinham se inscrito no processo seletivo de março, sendo 

remunerado em R$ 900,00, inclusive para estudantes do 1º período. 2. Promoção de arquivamento 

sob fundamento de que se tratam de duas seleções distintas: seleção de estágio de nível superior e 

convênio de cooperação com faculdade particular, que não possuem o mesmo objeto, nem as 

mesmas atividades/atribuições e não prejudicam uma a outra. No convênio, além da instituição 

ceder o edifício para atividades de interesse do TRE/PE, os alunos convocados prestam assistência 

aos servidores do tribunal no cadastramento biométrico dos eleitores, estando as atribuições 

limitadas a determinados postos e fixadas por determinado período. Já o processo seletivo de 

estágio destina-se às vagas de unidades administrativas em diversas áreas de atuação. Por fim, o 

valor da bolsa dos estagiários do convênio e do processo seletivo é a mesma, acrescida de auxílio-

transporte. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não confirmada a irregularidade 

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

arquivamento. 

 

161. Processo: 1.26.000.002188/2014-72 Voto: 1694/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: ETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. PROVA 

SUBJETIVA. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

PERNAMBUCO (IFPE). METODOLOGIA DA PROVA PRÁTICA. ESPECIFICAÇÃO 

APENAS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA. RECOMENDAÇÃO 

EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade em concurso 

público para o cargo de técnico em laboratório - área logística, promovido pelo IFPE e regido pelo 

Edital nº 45/2014. Isso porque a metodologia a aplicar na prova prática só foi publicada na 

divulgação do resultado da prova escrita, em prejuízo aos candidatos, que não dispuseram de tempo 

razoável para preparação (8 dias). 2. Indeferida a instauração de inquérito civil, a 1ª CCR deliberou 

pela não homologação, com remessa dos autos à origem para que os fatos fossem adequadamente 

apurados e, se fosse o caso, promovida ação civil pública, a fim de anular, ainda que parcialmente, 

o certame (254ª Sessão Ordinária, 09.10.14, Voto 1357/2014, Relator Dr. Humberto Jacques de 

Medeiros). 3. Na origem, após redistribuição e instrução dos autos, foi promovido o arquivamento 

com os seguintes argumentos: após a constatação de que o resultado do concurso foi homologado 

em 2014, com a nomeação de 4 candidatos, foi expedida a Recomendação 05/2015, a fim de que 

o IFPE, em concursos futuros: (a) observe as regras do Decreto 6944/2009 quanto às disposições 

do edital e metodologia de aferição de avaliação; (b) acrescente no regimento interno regras de 

suspeição e impedimento dos membros da banca examinadora, solicitando-lhes firmar declaração 

escrita de que não se enquadram nas hipóteses de suspeição/impedimento; a instituição acatou e 

comprovou o cumprimento da recomendação, encaminhando a Resolução Normativa 62/2015, 

aprovada pelo Conselho Superior do IFPE. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando 

houver nos autos a comprovação de que foram atendidas as medidas recomendadas. PELA 

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

arquivamento. 

 

162. Processo: 1.26.000.002698/2016-10 Voto: 2878/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: 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 irregularidade nos aditamentos do FIES a partir do semestre 

de 2015.2, com impossibilidade de realização de matrícula e cobrança dos valores das 

mensalidades em aberto. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob o fundamento de que a 

situação ocorreu em razão da inexistência de dotação orçamentária específica, o que já foi 

solucionado com o advento da Lei nº 13.349/2016. 4. É cabível a homologação do arquivamento 

quando sanada a irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

163. Processo: 1.26.000.003852/2015-81 Voto: 2983/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO. MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). LAVRATURA DE AUTOS DE 

INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar irregularidade na atuação do MAPA, por lavrar indevidamente autos de 

infração contra empresa. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que os autos 
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de infração foram lavrados de acordo com as normas legais e que a empresa, inclusive, estaria 

submetida a um programa regular de inspeção pelo MAPA. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não confirmada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

164. Processo: 1.26.000.003922/2015-00 Voto: 1568/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO (UFPE). EDITAL Nº 74/2015. REQUISITOS PARA O CARGO. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar eventuais irregularidades no 

concurso público para professor de Métodos Quantitativos do Curso de Ciências Atuariais da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). De acordo com a representação, desnecessária 

abertura de vaga para professor adjunto de Métodos Quantitativos, uma vez que os pontos exigidos 

pelo concurso coincidem com as disciplinas ofertadas por outros departamentos. O curso 

necessitaria de professores na área de atuariais e não em métodos quantitativos. Além disso, 

diferente de concurso anterior, que exigiu apenas graduação em ciências atuariais para professor 

auxiliar, o atual estabeleceu o doutorado para o preenchimento do cargo. 2. Arquivamento 

promovido por considerar que a escolha da UFPE insere-se no poder discricionário das 

universidades, que mediante juízo de conveniência e oportunidade, devem decidir sobre a 

necessidade de ocupação de seus cargos e os requisitos necessários para preenchê-los, não 

havendo, portanto, qualquer irregularidade. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

165. Processo: 1.26.001.000005/2016-36 Voto: 1994/2018 Origem: PRM/ 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. REQUISITOS PARA O 

CARGO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO - IF SERTÃO. ÁREA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. 

GRADUAÇÃO EM GASTRONOMIA. NECESSÁRIA PÓS-GRADUAÇÃO. INEXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidade no 

concurso público para provimento de cargos no IF Sertão, em 2015, que não oportunizou vagas 

para bacharéis em gastronomia para a área de tecnologia de alimentos. 2. O procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o concurso utilizou-se de parâmetros 

conforme a atribuição de cargos, não havendo irregularidade na exigência de pós-graduação lato 

sensu. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de 

justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

166. Processo: 1.26.001.000027/2015-15 Voto: 1644/2018 Origem: PRM/ 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DEMORA EM CONTEMPLAR BENEFICIÁRIO 

E DESRESPEITO À ORDEM DE ANTIGUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Inquérito Civil 

instaurado com o objetivo de apurar irregularidades no Programa Minha Casa Minha Vida 

praticadas pela Secretaria de Habitação de Petrolina/PE. Alega a denunciante que, embora esteja 

inscrita no programa desde 2009, ainda não fora sorteada. Apesar de ter se aposentado por 

invalidez em 1993, seu cadastro não foi incluído na lista de prioridades. Além disso, não estaria 

sendo respeitada a ordem de antiguidade. 2. Arquivamento promovido ao fundamento de que "não 

consta nos autos elementos indicativos ou indícios de irregularidades, os quais deveriam ser 

elucidados com maiores (sic) informações pelas interessadas, apesar de uma delas ter sido 

intimada, porém permaneceu inerte." 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

167. Processo: 1.26.002.000123/2016-34 Voto: 2738/2018 Origem: PRM/ CARUARU-

PE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO 

DIDÁTICO (PNLD). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARUARU/PE. INTERFERÊNCIA 

INDEVIDA NA SELEÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS. IRREGULARIDADE NÃO 

CONFIRMADA. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar interferência indevida da 

Secretaria de Educação, em detrimento dos professores, na seleção de livros didáticos no Plano 

Nacional do Livro Didático. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que se observou a ausência de elementos a apontarem existência de interferência 

indevida da Secretaria de Educação na escolha dos livros didáticos. 3. É cabível a homologação 

do arquivamento quando não confirmada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

168. Processo: 1.27.000.001298/2016-41 Voto: 2777/2018 Origem: PR- PIAUI  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO. AGÊNCIA DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI. DEMORA NA 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. 

Procedimento preparatório instaurado para apurar suposta demora na realização de perícia médica 

na Agência da Previdência Social no Município de São Raimundo Nonato/PI. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, constatada a irregularidade, foi 

expedida Recomendação ao Gerente Executivo da Agência da Previdência Social para a agilizar a 

perícia do denunciante, o que foi prontamente atendido. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando houver nos autos a comprovação de que foram atendidas as medidas 

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

arquivamento. 

 

169. Processo: 1.28.000.000307/2017-21 Voto: 2952/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (HUOL). AUSÊNCIA DE MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a falta de 

material necessário para procedimentos cirúrgicos urológicos no Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL). 2. Arquivamento dos autos em razão da constatação de que os procedimentos 

cirúrgicos urológicos estão sendo procedidos pelo HUOL com frequência razoável, superando, 

inclusive, o número expressamente pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN. 

A falta de materiais suficientes no HUOL para a realização de todos os procedimentos urológicos 

decorre da excessiva demanda, tendo em vista ser o "único prestador conveniado que realiza 

atendimento à saúde em Urologia" e que, mesmo diante desse quadro de sobrecarga, o referido 

hospital tem adotado medidas importantes para evitar a descontinuidade dos serviços pela falta de 

materiais. 3. Acolhimento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

170. Processo: 1.28.000.000604/2016-95 Voto: 2923/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. DIPLOMAS/CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

(UFRN). REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS ESTRANGEIROS. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades nos 

trâmites da UFRN para revalidação de diplomas de graduação emitidos no exterior. 2. Promoção 

de arquivamento dos autos sob fundamento de que não foram constatadas as irregularidades 

mencionadas. Ressaltou-se que a representante apresentou trabalho de conclusão de curso sem os 

requisitos exigidos pela UFRN e, por conta disso, teve que se submeter à avaliação de 

conhecimentos específicos, realizar estudos complementares para cumprimento dos créditos 

correspondentes às disciplinas em que não obteve pontuação mínima exigida, além de apresentar 

novo trabalho de conclusão de curso. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

confirmada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

171. Processo: 1.28.000.000756/2016-98 Voto: 1990/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN. 

AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE 
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ENFERMAGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento preparatório 

instaurado para apurar descumprimento pelo IFRN, da Lei Federal nº 4.7498/86, que regulamenta 

o exercício da Enfermagem, e determina a supervisão da atividade dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem por enfermeiro. 2. O procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que a exigência não se amolda a situação em questão, porquanto o setor de saúde 

do IFRN funciona apenas para orientação, campanhas de saúde e procedimentos simples com os 

alunos, não se adequando ao conceito de "instituições de saúde e programas de saúde". 3. É cabível 

a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

172. Processo: 1.28.100.000161/2015-23 Voto: 1680/2018 Origem: PRM/ MOSSORO-

RN  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE 

OXIGÊNIO. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar omissão do Estado do Rio Grande do Norte na prestação e disponibilização de oxigênio 

para a Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró - APAMIM. 

2. Promoção de arquivamento dos autos em razão da expedição da Recomendação 01/2015, em 

caráter de urgência, a fim de que o Governo Estadual disponibilizasse os materiais para a 

APAMIM, a qual foi devidamente acatada. 3. A questão foi judicializada perante a Justiça Estadual 

em Ação Ordinária promovida pelo Estado do Rio Grande do Norte e a empresa contratada para o 

fornecimento de oxigênio aos hospitais do RN (0818188-23.2014.8.20.5001), com acordo para 

que a empresa entregasse o material às unidades hospitalares. 4. É cabível a homologação do 

arquivamento quando houver nos autos a comprovação de que foram atendidas as medidas 

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

arquivamento. 

 

173. Processo: 1.29.000.002005/2013-26 Voto: 2728/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. ESTRUTURA 

FÍSICA/INSTALAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PLANO DE 

PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) DE PRÉDIOS UTILIZADOS 

PELO MPM. EXISTÊNCIA COMPROVADA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar existência 

de plano de prevenção e proteção contra incêndio (PPCI) de prédios utilizados pelo MPM, em 

Porto Alegre/RS. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que 

foi comprovada a existência e o funcionamento dos sistemas de prevenção e proteção contra 

incêndio nas referidas edificações. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

houver irregularidade apta a justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

174. Processo: 1.29.000.003349/2014-33 Voto: 2663/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO 

AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC). INSTITUTO FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL (IFRS). ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLSAS. IRREGULARIDADE 

SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar atraso no pagamento de bolsa auxílio, Classe 

PRONATEC Idiomas, aos professores selecionados pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

(IFRS). 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que as bolsas 

auxílios devidas aos professores já foram pagas, apesar do atraso, motivado pela momentânea 

indisponibilidade de recursos orçamentários. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

sanada e irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

175. Processo: 1.29.001.000009/2014-41 Voto: 3010/2018 Origem: PRR/4ª REGIÃO - 

PORTO ALEGRE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. SAÚDE. ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA. HOSPITAL MUNICIPAL DE CANDIOTA/RS. PROFISSIONAL 

ESTRANGEIRO. ATUAÇÃO IRREGULAR. IRREGULARIDADE PONTUAL. 1. Inquérito 

Civil instaurado para apurar irregularidades na prestação de atendimento médico no Hospital 

Municipal da Candiota/RS por profissional estrangeiro credenciado do Projeto Mais Médicos. 2. 
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Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que o fato relatado foi excepcional, em 

razão da ausência de médico para atendimento e a absoluta urgência/emergência do paciente. 

Ressaltou-se que não houve atuação do médico intercambista fora dos limites do programa federal, 

mas sim o cumprimento de seu dever profissional diante das circunstâncias do caso. 3. 

Irregularidade pontual que não causou prejuízo ao interesse público ou ao paciente. É cabível a 

homologação do arquivamento quando a irregularidade não justificar a atuação ministerial. Fatos 

de 2014. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

176. Processo: 1.29.002.000174/2017-35 Voto: 7339/2017 Origem: PRM/ CAXIAS 

DO SUL-RS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). AUMENTO NO 

VALOR DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FIES. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação para 

apurar o aumento do valor da parcela de amortização do contrato do Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES). Segundo o representante, o aumento foi observado após o ultimo aditamento, 

quando as parcelas de amortização tiveram acréscimo desproporcional. 2. Após diligências, foi 

promovido o arquivamento dos autos sob o fundamento de inexistência de irregularidades, pois o 

fato de os valores de amortização emitidos a cada aditamento do contrato serem diferentes do valor 

final da amortização não é indicativo, por si só, de irregularidades no programa FIES, uma vez que 

a cada semestre as variáveis do cálculo - valor da semestralidade, prazo restante do financiamento, 

etc - influem no montante final. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

177. Processo: 1.29.005.000109/2016-07 Voto: 3153/2018 Origem: PRM/ PELOTAS-

RS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. PLANO DE PREVENÇÃO 

CONTRA INCÊNDIOS (PPCI). POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). INEXISTÊNCIA 

DE PLANO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a 

existência de Plano de Prevenção e Combate a incêndio no prédio ocupado pela PRF, localizado 

na BR 116, km 114. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que a PRF 

esclareceu a situação de mudança de prédio para o desempenho das atividades operacionais, na 

mesma rodovia, comprovando a regularidade do plano de prevenção e combate a incêndio no novo 

prédio. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade. PELA 

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

arquivamento. 

 

178. Processo: 1.29.008.000388/2017-51 Voto: 1777/2018 Origem: PRM/ 

S.MARIA/SANTIAGO-RS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFAR). 

ALTERAÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades na 

seleção de alunos dos cursos técnicos de nível médio integrado/concomitante e subsequentes do 

IFFar, em Santa Maria/RS, regidas pelos Editais 269/2016 e 279/2016, respectivamente, 

consistentes em: alteração dos critérios de classificação para ingresso via Sistema de Cotas sem 

publicidade; alteração do edital com extinção da 2ª chamada, utilizando chamada pública para as 

vagas em aberto; alguns candidatos aprovados pelo sistema de cotas fizeram a inscrição como 

ampla concorrência, o que gerou confusão e prejuízo aos concorrentes. 2. Promoção de 

arquivamento dos autos sob fundamento de que a alteração dos critérios de classificação para 

ingresso por sistema de cotas constou do Manual do Candidato, mantendo-se os percentuais para 

as cotas; aos cotistas foi oportunizado concorrer pelo sistema de cotas e pelo da ampla 

concorrência; a extinção da data da 2ª chamada ocorreu mediante alteração no edital, a fim de que 

as vagas remanescentes fossem preenchidas a partir de edital específico de chamada pública. 

Destacou-se que a única reclamação administrativa contra o processo seletivo teve por objeto a 

dificuldade de acesso ao Manual do Candidato, o que foi prontamente atendido. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 
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prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, REMETENDO-SE CÓPIA DA DECISÃO 

À PFDC, PARA CIÊNCIA.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, remetendo-se cópia da decisão à PFDC, para ciência. 

 

179. Processo: 1.29.011.000087/2013-45 Voto: 1682/2018 Origem: PRR/4ª REGIÃO - 

PORTO ALEGRE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. BANCA 

EXAMINADORA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA). RELAÇÕES 

ACADÊMICAS ENTRE EXAMINADORES E CANDIDATOS. BIBLIOGRAFIA 

INEXISTENTE. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO NÃO PREVISTO EM EDITAL. 

IRREGULARIDADE SANADA. ANULAÇÃO DO CONCURSO. NOVO EDITAL. 1. Inquérito 

Civil instaurado para apurar irregularidades na condução do Concurso Público para Docente, 

regido pelo Edital nº 52/2013, da UNIPAMPA, cargo de Professor Auxiliar da área de Relações 

Públicas e Culturais, campus São Borja/RS. As representações questionaram itens do edital, 

problemas quanto à Banca Examinadora, bibliografia inexistente na biblioteca do campus São 

Borja, problemas vivenciados durante o processo seletivo, como falta de isonomia e respeito aos 

candidatos, aplicação de critério de avaliação não previsto em edital e possível beneficiamento de 

candidatos. 2. Promoção de arquivamento dos autos em razão da anulação do concurso por 

irregularidades constatadas por Sindicância Investigativa, publicando-se novo edital (31/2014) 

corrigindo as irregularidades e regularizando a questão quanto à composição da banca 

examinadora (cujos membros, no concurso anulado, mantinham relações acadêmicas com os 

candidatos). 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade 

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

arquivamento. 

 

180. Processo: 1.30.001.002213/2016-47 Voto: 3023/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. QUESTÕES FUNCIONAIS. ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL DO RIO DE JANEIRO (OAB/RJ). OMISSÃO NA APURAÇÃO 

DE CONDUTA PRATICADA POR ADVOGADO. IRREGULARIDADE NÃO 

CONFIRMADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar omissão da OAB-RJ na 

apuração de irregularidades praticadas por advogado. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob 

fundamento de que a denúncia formulada pelo representante perante a OAB-RJ foi indeferida. 

Ressaltou-se que os órgãos disciplinares instauraram investigação sobre a conduta do advogado, 

respeitaram o contraditório e concluíram ela inexistência de elementos a comprovar o evento 

narrado. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não confirmada a irregularidade 

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

arquivamento. 

 

181. Processo: 1.30.001.003024/2015-19 Voto: 2597/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. BENS PÚBLICOS. OBRA 

PÚBLICA. COLÉGIO PEDRO II. DESRESPEITO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. POLUIÇÃO 

SONORA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil instaurado em razão 

de representação relatando obra de grande porte na unidade "Humaitazinho" do Colégio Pedro II. 

Dentre as inúmeras reivindicações, destacam-se o requerimento para comprovação da autorização 

da Prefeitura e demais órgãos responsáveis, incluindo alvarás municipais para demolição e 

acréscimo de obras, e a exigência de Apresentação Técnica da Seção de Engenharia da instituição 

de ensino para estimar-se a dimensão das mudanças e transtornos que a obra causará aos moradores 

do bairro e às casas próximas, especialmente no tocante ao volume de poeira e barulho. 2. 

Arquivamento dos autos pois apesar do inegável incômodo que a obra causa aos vizinhos da 

instituição, fato é que esta encontra-se devidamente licenciada e regularizada. 3. Notificado o 

representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

182. Processo: 1.30.001.003796/2013-81 Voto: 1760/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 
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ESTRUTURA/ORGANIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO. CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS. DISPENSA DE 

FUNCIONÁRIOS. GASTOS EXCESSIVOS. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidades no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiros, consistentes em: acúmulo 

ilegal de cargos, dispensa irregular de funcionários, gastos excessivos e desrespeito à regra do 

concurso público. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob o fundamento de que o Conselho 

representado esclareceu os fatos representados, sem que tenha sido verificada qualquer 

irregularidade. O Conselho Federal de Psicologia encaminhou relatório final de auditoria realizada 

em 2013 no Conselho Regional de Psicologia do RJ, que deu por satisfatório o gerenciamento de 

contas. Por fim, a Controladoria Regional da União no Rio de Janeiro tinha programada, para julho 

de 2016, auditoria quanto à execução das obras de reforma e aquisição de materiais de informática, 

o que é objeto do PA 1.30.001.002611/2012-30. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

183. Processo: 1.30.001.005808/2013-10 Voto: 1712/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. CONSERVAÇÃO E GUARDA DE 

BENS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). ABANDONO DE TERRENO. 

IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no 

terreno pertencente à CEF, localizado próximo ao Conjunto Residencial Presidente Vargas, no 

município Marechal Deodoro, Rio de Janeiro, que seria destinado à construção de Centro Social e 

Recreativo. 2. Arquivamento dos autos com os seguintes argumentos: (a) a CEF informou que 

promoveu ação de imissão na posse - processo nº 0081832-61.2015.4.02.5101 - e esclareceu que 

o imóvel ainda estaria em processo de reavaliação; (b) submetido à avaliação, o laudo nº 

7891.7891.000606882/2014.01.01.01, esclareceu que o Centro Social e Recreativo foi gravado na 

matrícula do imóvel em atenção ao desejo do antigo proprietário do terreno - Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo - e não em atendimento à legislação que rege os parcelamentos de terra ou 

a outra necessidade da municipalidade; (c) o laudo também atestou que a exploração comercial do 

terreno seria medida viável e que a Prefeitura não se oporia à supressão do gravame, mas essa 

iniciativa deveria ser feita junto ao Registro Geral de Imóveis; (d) a CEF adotou medidas para 

retornar a posse do imóvel e está analisando sua destinação, recreativa ou comercial, atingindo 

neste ponto a esfera de discricionariedade da empresa, que deve zelar por seu patrimônio. 3. 

Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento 

quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

184. Processo: 1.30.005.000095/2015-11 Voto: 3024/2018 Origem: PRM/ NITEROI-

RJ  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE (UFF). BANCA EXAMINADORA. MEMBROS. VÍNCULOS 

PROFISSIONAIS COM CANDIDATOS.. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar irregularidade no concurso público da UFF para a vaga de professor, regido 

pelo Edital 205/2014, consistente no favorecimento de candidata em razão de vínculos 

profissionais com três membros da banca examinadora. 2. Promoção de arquivamento dos autos 

sob fundamento de que, após diligências, não foram colhidos indícios suficientes para a conclusão 

pela nulidade do concurso público regido pelo Edital 205/2014. Por outro lado, após diversas 

requisições do MPF, a instituição regulamentou a questão dos vínculos entre membros da banca 

examinadora e candidatos, aprovando a Resolução 358/2015, a qual expressamente proíbe a 

participação na banca examinadora de orientadores e co-autores de publicações nos últimos 10 

anos. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade. PELA 

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

arquivamento. 

 

185. Processo: 1.30.005.000290/2014-61 Voto: 3025/2018 Origem: PRM/ NITEROI-

RJ  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAIS E OUTRAS UNIDADES DE 

SAÚDE. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF). HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ANTÔNIO PEDRO (HUAP) . FOTOTERAPIA. PARALISAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Inquérito 
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Civil instaurado para apurar a paralisação do serviço de fototerapia do setor de dermatologia do 

Hospital Universitário Antônio Pedro/RJ. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento 

de que a paralisação ocorreu em razão de obras de adequação no local (previsão de conclusão: 

junho de 2016) e que os pacientes da região que necessitavam do tratamento foram encaminhados 

à Secretaria de Saúde dos respectivos Municípios para atendimentos em outras unidades de saúde. 

3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. Fatos de 2014. PELA 

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

arquivamento. 

 

186. Processo: 1.30.008.000085/2013-94 Voto: 1695/2018 Origem: PRR/2ª REGIÃO - 

RIO DE JANEIRO  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA. 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO (MPOG). ERRO EM 

RECADASTRAMENTO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar irregularidades/deficiências no recadastramento de aposentados e pensionistas executados 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Banco do Brasil, com potencial prejuízo 

a aposentada. 2. Promoção de arquivamento dos autos em razão da informação do Banco do Brasil 

de que irregularidade teria ocorrido por equívoco nos sistemas informatizados quanto à data de 

aniversário da aposentada, o qual, após identificado, foi imediatamente corrigido, efetivando-se o 

recadastramento. Ressaltou-se não haver notícia de outras representações semelhantes à noticiada 

no âmbito da PRM de Resende/RJ, 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a 

irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

187. Processo: 1.30.010.000345/2016-25 Voto: 2938/2018 Origem: PRM/ 

V.REDONDA-RJ  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ. 

ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO. PRAÇA. IRREGULARIDADES 

SANADAS. 1. Inquérito Civil instaurado para acompanhar a obra de implantação de praça 

esportiva no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa/RJ. Ressaltou-se que a atribuição do 

MPF é justificável pelo fato de haver participação da Caixa Econômica Federal nas obras, com 

contrato de repasse de verbas federais. 2. Promovido o arquivamento dos autos em razão de que a 

obra objeto deste inquérito foi concluída, mesmo que com atraso. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando sanada a irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

188. Processo: 1.30.014.000176/2014-21 Voto: 2358/2018 Origem: PRM/ ANGRA 

DOS REIS-RJ  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). 

DEMARCAÇÃO DE FAIXAS.. IRREGULARIDADES SANADAS. 1. Inquérito Civil instaurado 

para apurar irregularidades na demarcação de faixas da BR-101, bem como na existência de 

trechos com pequenas pedras que podem causar acidentes. 2. Arquivamento dos autos em razão 

da informação, obtida através do DNIT, de que foram tomadas providências quanto às falhas na 

demarcação da via e às pedras espalhadas pelo local. 3. Notificado o representante, não houve 

recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade apontada. 

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

arquivamento. 

 

189. Processo: 1.30.015.000016/2016-34 Voto: 2780/2018 Origem: PRM/ MACAE-RJ  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ/RJ. APOSENTADOS POR 

INVALIDEZ E BENEFICIÁRIOS DA LOAS. PROGRAMA SOCIAL GUARDA SÊNIOR. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito civil instaurado com objetivo de apurar contratação 

de aposentados por invalidez e beneficiários da LOAS para exercer cargo no Programa Social 

Guarda Sênior, da Prefeitura Municipal de Macaé/RJ. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o Município desligou os guardas seniores que eram 
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titulares de benefício por incapacidade, e que os processos de cobrança dos valores recebidos 

indevidamente estão tramitando. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a 

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

arquivamento. 

 

190. Processo: 1.31.000.000897/2016-15 Voto: 2834/2018 Origem: PR- RONDONIA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. DANOS AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. 

OBJETO GENÉRICO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

ACOMPANHAMENTO. PROVIMENTO CMPF Nº 01/2015. DIRETRIZ Nº 12. 1. Inquérito 

Civil instaurado com a finalidade de apurar o transporte de cargas com excesso de peso nas 

rodovias federais no Estado de Rondônia. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob 

o fundamento de que o apuratório possui objeto demasiadamente genérico, não se tratando, pois, 

de investigação de fato certo e determinado, mas do acompanhamento de questão grave no âmbito 

da malha rodoviária federal, objeto de Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PA nº 

1.31.000.000868/2017-34) já instaurado. 3. Com o advento do Provimento CMPF nº 01/2015, de 

05/11/2015, foram divulgadas orientações reiteradas no âmbito das correições ordinárias, na forma 

de diretrizes, cujo atendimento deverá ser rigorosamente observado pelos membros do MPF (art. 

1º). 4. No presente caso, cumpre observar o disposto na diretriz nº 12, segundo a qual a conversão 

de Procedimento Preparatório, Inquérito Civil ou Procedimento Investigatório Criminal em 

Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PA) pressupõe o arquivamento dos autos, 

cabendo, portanto, sua homologação pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, não se 

justificando, por conseguinte o prosseguimento do feito . 5. Acolhimento da promoção por seus 

próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

191. Processo: 1.32.000.000862/2016-49 Voto: 1/2018 Origem: PR-RR  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. EDITAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). TERCEIRIZAÇÃO COM FUNÇÕES 

IDÊNTICAS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 76/2016-26 da Superintendência do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) de Roraima, no que tange à 

contratação de Assistentes Administrativos terceirizados, com funções idênticas ao Técnico 

Administrativo da respectiva autarquia. 2. Arquivamento dos autos em razão de que não há 

semelhança entre o cargo de Técnico Administrativo e Assistente Administrativo, de modo que 

para o servidor estatutário, inexistente na autarquia, exige-se formação de nível intermediário, 

enquanto para o terceirizado a exigência de escolaridade é menor, mormente em razão da diferença 

de remuneração. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

192. Processo: 1.33.000.000951/2016-58 Voto: 3055/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS DE ARRENDAMENTO 

RESIDENCIAL (PAR). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). UTILIZAÇÃO INDEVIDA 

DE IMÓVEL. ESGOTAMENTO DO OBJETO. 1. Procedimento preparatório instaurado para 

apurar a utilização indevida (vendas, locações, sublocações e obras) de imóveis financiados pela 

CEF, no Condomínio Residencial Sagrado Coração de Jesus, na cidade de São José/SC. 2. 

Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que, após vistoria pela administradora 

contratada pela CEF para fiscalizar os contratos de arrendamento, imóveis e condomínios no 

âmbito do PAR, não foram identificadas irregularidades no Condomínio mencionado. Em relação 

às obras irregulares, apesar do ajuizamento de ações de reintegração de posse pela CEF, o 

Judiciário negou os pedidos "...exclusivamente quando motivados apenas por 

alterações/ampliações do imóvel...". Das 158 unidades habitacionais do Condomínio, apenas 48 

foram repassadas aos arrendatários mediante aquisição antecipada, enquanto as demais ficariam 

em nome da CEF até 08.01.2017, data em que seriam transferidas aos arrendatários, conforme 

contrato. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. Destaque-se 

que todas as unidades habitacionais já foram transferidas aos arrendatários, agora legítimos 

proprietários dos imóveis. PELA HOMOLOGAÇÃO. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

193. Processo: 1.33.002.000076/2017-75 Voto: 2524/2018 Origem: PRM/ 

CONCORDIA-SC  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. BENS PÚBLICOS. 

RODOVIA FEDERAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (DNIT). CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ÁREA NON AEDIFICANDI. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades na construção de um imóvel na 

área non aedificandi da BR 282, no Município de Faxinal dos Guedes/SC. 2. Promoção de 

arquivamento dos autos porque a situação foi regularizada. Durante a instrução, verificou-se 

irregularidades em outras duas construções, mas, houve demolição do imóvel em um dos casos, 

enquanto no outro a Procuradoria Federal Especializada junto ao DNIT informou o 

encaminhamento para ajuizamento de ação demolitória. Não foi constatada inércia/omissão dos 

órgãos públicos responsáveis pela regularização da questão. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

194. Processo: 1.33.008.000408/2016-81 Voto: 2766/2018 Origem: PRM/ 

ITAJAI/BRUSQUE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL. DEFICIÊNCIA. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

DE SANTA CATARINA (CRECI/SC).L . IRREGULARIDADES NÃO CONFIRMADAS. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposta omissão na fiscalização do exercício da 

profissão no Município de Balneário Camboriú, em que pessoas não registradas no referido órgão 

estão exercendo ilegalmente a profissão. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob 

o fundamento de que a fiscalização está sendo devidamente exercida pelo órgão competente. 3. É 

cabível a homologação do arquivamento quando não confirmada a irregularidade apontada. PELA 

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

arquivamento. 

 

195. Processo: 1.33.009.000074/2016-35 Voto: 2764/2018 Origem: PRM/ CAÇADOR-

SC  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) - AGÊNCIA DE CAÇADOR/SC. NEGATIVA DE 

ACESSO A DOCUMENTOS DE UNIDADE HABITACIONAL FINANCIADA. PROGRAMA 

MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). IRREGULARIDADES NÃO CONFIRMADAS. 1. 

Procedimento preparatório instaurado para apurar possível negativa de acesso a documentos de 

unidade habitacional financiada pelo Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a necessidade 

de o mutuário assinar novo contrato. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que foi necessária a autorização do beneficiário da unidade, com a assinatura de 

Termo Aditivo, para que se pudesse proceder a instalação de piso no imóvel. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não confirmada a irregularidade apontada. PELA 

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

arquivamento. 

 

196. Processo: 1.34.001.001070/2016-15 Voto: 2963/2018 Origem: PR-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL (CEF). INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). RECEITA 

FEDERAL (RFB). FALHAS NO SISTEMA E-SOCIAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

em razão de representação narrando falhas no sistema E-Social - instituído com o objetivo de 

unificar a prestação de informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. 

2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que, conforme informações colhidas 

durante a instrução, o sistema era recente e passava por adaptações. Ressaltou-se que o consórcio 

do ESocial estava sanando os problemas detectados, bem como tinha disponibilizado em seu site, 

Manual de Orientações e consulta às perguntas mais frequentes quanto à utilização do programa. 

3. Acolhimento pelos próprios fundamentos. Fatos de 2016. PELA HOMOLOGAÇÃO. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

197. Processo: 1.34.001.003498/2016-94 Voto: 2452/2018 Origem: PR-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS DAS 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado em razão de representação, para apurar desvio de função nas unidades de 

auditoria do MEC em todo o País. Segundo o representante, existem muitos servidores não 

ocupantes de cargo de auditor realizando, irregularmente, atividades de auditoria. 2. Arquivamento 

dos autos, pois conforme pontuado pelo MEC, compete à Controladoria-Geral da União (CGU) 

avaliar as unidades de auditoria interna da Administração Federal Indireta, nelas incluídas as 

unidades de auditoria interna das entidades vinculadas ao MEC. Ressaltou-se que a CGU ao 

apreciar denúncia semelhante afastou o desvio de função na execução de atividades de auditoria 

em órgãos vinculados ao MEC, posicionamento compartilhado pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), conforme Acórdão nº 821/2014 - TCU - Plenário. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

198. Processo: 1.34.001.006134/2013-13 Voto: 2351/2018 Origem: PR-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). ANULAÇÃO DE ITEM INTEGRANTE DE PROVA. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar irregularidades no concurso público para a PRF, regido pelo Edital nº 01, constante do item 

8.11.7 que assim dispõe: "Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, 

a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos candidatos independente de terem 

recorrido." 2. Arquivamento dos autos pois não se vislumbrou violação ao princípio da isonomia, 

na medida em que a previsão de atribuir nota a todos os candidatos, quer tenham respondido 

corretamente ou não, quando a questão for anulada pela comissão de concurso, não prejudica o 

caráter competitivo do certame, mesmo que os candidatos que erraram a questão sejam, ao final, 

beneficiados. A anulação de uma questão se dá em razão do erro na sua formulação, que pode, na 

maioria das vezes, induzir em erro os candidatos e, sendo assim, nada mais justo que todos os 

concorrentes sejam pontuados igualmente. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

199. Processo: 1.34.001.008256/2015-14 Voto: 2961/2018 Origem: PR-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. TRANSPORTE AÉREO. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. EMPRESA 

BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO). AEROPORTO 

DO CAMPO DE MARTE. RESTRIÇÃO DE ACESSO. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado em razão de representação noticiando 

restrição de acesso ao Aeroporto Campo de Marte, porque a empresa de segurança terceirizada 

estaria exigindo a utilização do serviço de "vallet" para ingresso em estabelecimento comercial 

instalado no local. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que, em razão do 

número limitado das vagas nos estacionamentos do Aeroporto, o estabelecimento comercial 

mencionado pelo representante oferece o serviço de "vallet" aos clientes, prestado em área externa 

ao Aeroporto. Não foi verificado impedimento de ingresso nos estacionamentos do aeroporto ou 

exigência de utilização do "vallet". 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

confirmada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

200. Processo: 1.34.001.010121/2017-72 Voto: 2581/2018 Origem: PR-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO 
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PAULO (CREA/SP). ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. AUSÊNCIA DE 

RETIFICAÇÃO NO EDITAL. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Notícia de Fato instaurado 

para apurar irregularidade no processo seletivo de estagiários do CREA/SP, consistente na 

alteração de critérios de seleção após a finalização das inscrições, sem retificação no edital. 2. 

Promovido o arquivamento dos autos sob o fundamento de que não houve alteração do critério de 

seleção no perfil da vaga de estágio do CREA/SP, uma vez que o referido comunicado estava 

incorreto. Ressaltou-se que houve a correção da informação pela instituição responsável e a prova 

foi realizada normalmente. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a 

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

arquivamento. 

 

201. Processo: 1.34.004.000875/2016-11 Voto: 1776/2018 Origem: PRM/ 

CAMPINAS-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PARALISAÇÃO DE AULAS. 

INOCORRÊNCIA. 1. Procedimento Preparatório com o objetivo de apurar a notícia de que a 

instalação de uma faculdade em local onde funciona uma escola pública estaria prejudicando os 

alunos dessa escola, com constante interrupção das aulas. 2. A instrução revelou que a escola 

municipal Parque dos Ipês passou por adequações para implantação da Faculdade das Flores, de 

modo que as aulas serão ministradas no período noturno, não prejudicando o atendimento já 

existente na escola nem o andamento das atividades escolares. 3. Arquivamento promovido após 

a verificação de "não ter havido prejuízo aos alunos quando da adequação das salas para abrigar a 

faculdade" nem omissão do Ministério da Educação. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

202. Processo: 1.34.006.000893/2016-75 Voto: 2578/2018 Origem: PRM/ 

GUARULHOS/MOGI  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO. MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO (MTE). DIFICULDADE DE AGENDAMENTO. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado em razão de 

representação narrando dificuldade de agendar data na unidade de Guarulhos do MTE, para 

efetivar o reconhecimento de seu registro profissional. 2. Arquivamento dos autos em razão da 

informação, prestada pelo MTE, de que a representante teve seu registro profissional efetivamente 

concedido e deferido em 11/05/2017. 3. Notificado a representante, não houve recurso. 4. É cabível 

a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade apontada. PELA 

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

arquivamento. 

 

203. Processo: 1.34.007.000035/2017-00 Voto: 98/2018 Origem: PRM/ 

MARÍLIA/TUPÃ/LINS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. ESTADO DE SÃO PAULO. DEMORA NO 

REPASSE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

demora no repasse de verbas federais (depositadas pelo Ministério da Saúde) pelo Estado São 

Paulo à Associação Beneficente Espírita de Garça. Segundo o representante, o Ministério da Saúde 

prescreve o repasse da verba em até 2 dias úteis às entidades, mas o Estado de São Paulo 

contingencia o numerário e só repassa depois de aproximadamente 20 dias, atrasando o pagamento 

das contas que se acumulam. 2. Arquivamento dos autos com os seguintes argumentos: (a) embora 

a Portaria nº 2.617/2013 estabeleça o prazo máximo de 5 dias úteis, a partir do depósito de verbas 

do Ministério da Saúde, para que o ente estadual/distrital/municipal repasse a estabelecimentos de 

saúde, os incentivos financeiros acordados, o art. 37, II, da Portaria nº 204/GM/MS, de 29/01/2017, 

prescreveu que tais transferências podem extrapolar o prazo indicado em situações excepcionais 

justificadas; (b) o Estado de São Paulo indicou que o dia 25 de cada mês, aproximadamente, é a 

data adequada para os pagamentos, em vista de uma série de rotinas administrativas envolvidas, 

justificativa razoável. 3. Notificado o representante, não houve recurso. 4. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
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204. Processo: 1.34.007.000110/2016-43 Voto: 2957/2018 Origem: PRM/ 

MARÍLIA/TUPÃ/LINS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAIS E OUTRAS UNIDADES DE 

SAÚDE. MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado em razão de 

representação noticiando demora na realização da consulta médica por ausência de profissional no 

Pronto Atendimento da Zona Norte de Marília/SP, motivo pelo qual teria a representante, deixado 

o local sem atendimento. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de que o 

Município comprovou que a paciente foi classificada como categoria "verde", conforme protocolo 

de classificação de risco, de forma que não se encaixava nas hipóteses para ser chamada antes dos 

pacientes que já aguardavam consulta. Ressaltou-se que houve o atendimento e o diagnóstico de 

amigdalite, com prescrição de respectiva medicação. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando não confirmada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

205. Processo: 1.34.007.000151/2016-30 Voto: 2958/2018 Origem: PRM/ 

MARÍLIA/TUPÃ/LINS  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. INTERRUPÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar má prestação do serviço de saúde do 

Departamento Regional de Saúde de Marília/SP, em razão da interrupção do fornecimento do 

medicamento Leuprorrelina 3,75 mg. 2. Promoção de arquivamento sob fundamento que houve 

desabastecimento pontual - em razão do atraso na entrega pela empresa responsável. A situação 

foi normalizada e a representante retirou o medicamento. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando sanada a irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

206. Processo: 1.34.010.000588/2014-52 Voto: 2730/2018 Origem: PRM/ RIBEIRAO 

PRETO-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. SAÚDE. BANCO DE 

PREÇOS EM SAÚDE. SECRETARIA DE SAÚDE DE BRODOWSKI/SP. 

IRREGULARIDADE NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA BANCOS DE PREÇOS EM 

SAÚDE. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado com o 

objetivo de verificar o gerenciamento do Sistema Banco de Preços em Saúde no Município de 

Brodowski/SP. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que foi 

expedida Recomendação, no sentido de sensibilizar os gestores públicos da importância da 

alimentação desse banco de dados, acatada pela Prefeitura de Brodowski/SP, com a regularidade 

da alimentação do banco de dados ratificada pelo Ministério da Saúde 3. É cabível a homologação 

do arquivamento quando houver nos autos a comprovação de que foram atendidas as medidas 

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

arquivamento. 

 

207. Processo: 1.34.016.000175/2016-80 Voto: 1775/2018 Origem: PRM/ 

SOROCABA-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). RENOVAÇÃO DE CONTRATO. SOLICITAÇÃO DE DADOS DO 

FIADOR PARA CONTRATOS QUE NÃO OS EXIGEM. PROBLEMA IDENTIFICADO E 

CORRIGIDO. 1. Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar a alegação de 

que o sítio eletrônico do FIES estaria solicitando dados de "fiador" até para aditamento de contratos 

realizados na modalidade "sem fiador", impedindo, assim, a renovação dos contratos de estudantes 

que utilizam essa modalidade. 2. A instrução revelou que o problema relatado foi identificado e o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE já adotou as providências necessárias 

à regularização. 3. Arquivamento promovido após a verificação de que "os fatos narrados foram 

resolvidos de forma administrativa pelo FNDE e não atingiram em princípio direitos de terceiros, 

tratando apenas do direito individual da representante.". 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
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208. Processo: 1.34.023.000310/2015-17 Voto: 1899/2018 Origem: PRM/ SAO 

CARLOS-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 

EDITAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR). REALIZAÇÃO DE 

PROVA. DESACORDO COM O EDITAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades na prova escrita de concurso 

público para provimento do cargo de Professor da Carreira de Magistério para o quadro 

permanente do Departamento de Engenharia Química, promovido pela UFSCAR. O representante 

alega que no início da prova escrita, a banca informou aos participantes que esta seria feita no 

formato de questões. Aduz, ainda, que o edital não menciona este tipo de avaliação e até onde este 

conhece, a UFSCAR sempre realiza provas dissertativas e não de questões. 2. Arquivamento dos 

autos com os seguintes argumentos: (a) no item 5 do Edital nº 150/15 as fases do concurso são: (i) 

prova escrita; (ii) prova didática; (iii) arguição do plano de trabalho em ensino, pesquisa e 

extensão; e (iv) análise de currículo vitae; (b) verificou-se, assim, que não há no edital 

especificação de como a prova escrita será aplicada: no "formato" dissertação ou por 

questões/perguntas e respostas; (c) as universidade gozam de autonomia didático-científica, 

querendo significar que estas têm a plena liberdade de definir currículos, abrir e fechar cursos, 

tanto de graduação quanto de pós-graduação e de extensão, bem assim, observados os princípios 

norteadores dos concursos públicos, estabelecer, de acordo com a conveniência e oportunidade 

administrativa, o formato das provas a serem aplicadas no certame. 3. Notificado o representante, 

não houve recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

209. Processo: 1.34.024.000228/2015-82 Voto: 1982/2018 Origem: PRM/ 

OURINHOS-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OBRA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE 

OURINHOS/SP. IRREGULARIDADE NA ABERTURA DE VIA DE ACESSO A BAIRROS. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado a fim de apurar irregularidades na 

abertura e utilização de via de acesso a bairros do município de Ourinhos/SP em área compreendida 

na faixa de domínio da América Latina Logística - ALL, distante apenas 4 metros da linha férrea, 

que colocava em risco a segurança daqueles que dela se utilizavam. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a Prefeitura, em atendimento ao MPF, 

construiu via regular, em área localizada fora da faixa de domínio da ALL, distante ao menos 15 

metros da ferrovia. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando sanada a irregularidade 

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

arquivamento. 

 

210. Processo: 1.34.030.000080/2015-05 Voto: 2015/2018 Origem: PRM/ JALES-SP  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. FACULDADE 

DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO - UNICASTELO. 

IRREGULARIDADES NO PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA. 

RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar 

supostas irregularidades no processo seletivo de transferência externa de 2015 para a Faculdade 

de Medicina da Universidade Camilo Castelo Branco - Unicastelo, campus Fernandópolis. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, constatadas diversas 

irregularidades nos processos de transferência externa, expediu-se a Recomendação nº 02/2016, 

que foi integralmente acatada pela Instituição. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

211. Processo: 1.35.000.000620/2017-24 Voto: 2522/2018 Origem: PR-SE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ELEIÇÃO PARA CARGO DIRETIVO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS). CÔMPUTO DE VOTOS. INEXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades 

no processo eleitoral para a direção do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) da UFS, 

consistentes no cômputo dos votos de pessoas (técnicos, alunos e professores) não integrantes do 
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Centro. 2. Promoção de arquivamento dos autos pois, diante dos esclarecimentos prestados pela 

UFS, não se constatou qualquer irregularidade no processo eleitoral. Os representantes não se 

manifestaram sobre as informações prestadas pela referida Universidade. 4. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

212. Processo: 1.35.000.000721/2014-52 Voto: 2249/2018 Origem: PR-SE  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. SAÚDE. BANCO DE 

PREÇOS EM SAÚDE. COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 

ESTADO DE SERGIPE. ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE. 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO 

(PA). 1. Inquérito civil instaurado para acompanhar a utilização do sistema de Banco de Preços 

em Saúde, no intuito de de conferir visibilidade aos preços de bens comercializados. 2. O 

procurador oficiante promoveu o arquivamento por verificar a impossibilidade de realizar o 

acompanhamento da demanda por inquérito civil público, devendo ser instaurado procedimento 

administrativo de acompanhamento para essa finalidade. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

213. Processo: 1.36.000.000605/2016-68 Voto: 2791/2018 Origem: PR-TO  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROVIMENTO DE CARGOS. INSTITUTO 

FEDERAL DO TOCANTINS - IFTO. ENCAMINHAMENTO DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO . DIREITO INDIVIDUAL. 1. Inquérito civil instaurado para apurar suposta 

recusa injustificada do Reitor do Instituto Federal do Tocantins - IFTO, a encaminhar recurso 

administrativo à autoridade hierarquicamente superior. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que a pretensão deduzida envolve tão somente interesse 

individual. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

214. Processo: 1.36.001.000273/2015-21 Voto: 2300/2018 Origem: 

PRM/ARAGUAÍNA-TO  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 

EXECUÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT). TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS. OCORRÊNCIAS NA 

APLICAÇÃO DAS PROVAS. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar supostas 

irregularidades na aplicação de prova para provimento de cargo de técnico de enfermagem do 

Hospital de Doenças Tropicais da UFT, consistentes no atraso de 15 minutos para o início das 

provas, ausência de ar-condicionado nas salas e retorno de candidatos à sala de de provas para 

buscar cadernos de prova. 2. O procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de que não foram comprovadas as irregularidades narradas pela denunciante; a denúncia indica 

mero inconformismo após o resultado do processo seletivo. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

215. Processo: 1.36.002.000059/2013-01 Voto: 2781/2018 Origem: PRM/ GURUPI-

TO  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA. 

PROJETO DE ASSENTAMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA (INCRA). PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE DIFERENTES 

ESTADOS DA FEDERAÇÃO EM CONFLITOS FUNDIÁRIOS. IRREGULARIDADES NÃO 

CONFIRMADAS. 1. Inquérito civil instaurado para apurar a participação de beneficiários de 

projetos de assentamento de diferentes estados da federação em conflitos fundiários. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a beneficiária a quem foi 

atribuída a irregularidade desistiu de ocupar a parcela de solo, considerando-se excluída do 
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Programa de Reforma Agrária. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

confirmada a irregularidade apontada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

216. Processo: 1.36.002.000061/2016-14 Voto: 2295/2018 Origem: PRM/ GURUPI-

TO  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CRITÉRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT). AVALIAÇÃO DE 

TÍTULOS. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO EM MAGISTÉRIO SUPERIOR. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento preparatório instaurado com o 

objetivo de apurar irregularidade na execução de concurso para Professor de Magistério Superior 

da UFT, tendo em vista julgamento de recurso interposto na prova de avaliação de títulos. 2. O 

procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o recurso foi 

devidamente analisado, tendo a banca reconhecido erro material , oportunizando a sua correção. 

3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar 

o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

217. Processo: 1.14.007.000154/2017-47 Voto: 2639/2018 Origem: PRM/ VIT. 

CONQUISTA- BA  
Relator(a): Denise Vinci Tulio  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA AO MPE. MATÉRIA DE SUA 

ATRIBUIÇÃO. MUNICÍPIO DE BOA NOVA - BA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DE 

EDITAIS DE LICITAÇÃO. RECEBIMENTO COMO DECLÍNIO. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar ausência de publicidade dos editais e demais atos dos processos licitatórios 

realizados pelo Município de Boa Nova - BA. 2. Promoção de arquivamento sob fundamento de 

que houve o cancelamento da licitação mencionada na representação, esgotando-se o objeto do 

procedimento. 3. O cancelamento da licitação mencionada na representação não enseja o 

arquivamento dos autos, até porque o representante afirmou que "...além de não publicar os editais 

de licitação no Diário Oficial do Município, há a informação de que o acesso pode ser conferido 

por meio de solicitação via correio eletrônico (...), no entanto, quando solicitado, a prefeitura não 

encaminha...". De toda forma, a questão não envolve interesse federal, o que afasta a atribuição do 

MPF. PELO RECEBIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO 

DE ATRIBUIÇÃO AO MPE, COM A RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção e arquivamento como declínio de atribuição ao MPE, com a respectiva homologação. 

 

218. Processo: 1.00.000.016745/2014-49 Voto: 2065/2018 Origem: PRM/ 

CAMPINAS-SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO DAS CIDADES. FRAUDE NA EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA MODALIDADE SUB 50. REMESSA À 5A CCR. 

1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação do Tribunal de 

Contas da União - TCU (Acórdão n. 2255/2014) em que se constatou a existência de fraude na 

execução do PMCMV, modalidade SUB-50, fraude esta orquestrada pela empresa RCA 

Assessoria em Controle de Obras e Serviços. 2. Após instrução probatória, com realização de 

perícia pelo corpo técnico da 5a. CCR, encaminhou-se o feito ao Grupo de Trabalho Intercâmeral 

Habitação de Interesse Social, capitaneado pelo Procurador da República Dr. Edilson Vitorelli 

Diniz de Lima, ocasião em que se promoveu o arquivamento do feito ao fundamento de estar 

exaurida a atribuição do GT, que só atuaria de maneira preventiva, cabendo, portanto, aos 

procuradores naturais, a investigação de condutas pretéritas. 3. 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.  
Decisão: 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. 
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219. Processo: 1.30.001.001231/2016-10 Voto: 6551/2017 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA . FAVORECIMENTO DE CANDIDATO. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no concurso público da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), consistentes em: a) presença de 

orientadores de candidatos na banca examinadora; e b) identificação da prova escrita de forma 

nominal, sem garantir o anonimato entre os candidatos e a banca examinadora. 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  
Decisão: 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. 

 

220. Processo: 1.35.000.001064/2017-11 Voto: 2370/2018 Origem: PR-SE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). PREFEITURA DE ARACAJU/SE. NÃO 

REALIZAÇÃO DO FORRÓ CAJU. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. 1. Notícia de Fato 

instaurada com o objetivo de investigar a razão pela qual a Prefeitura de Aracaju/SE não teria 

realizado o evento "Forró Caju" na cidade, vez que, consoante os termos da representação, tal 

municipalidade estaria impedida de receber recursos federais em virtude da não aplicação do 

mínimo constitucional em Educação. 2. Logo em seguida, a Procuradoria da República na origem 

declinou de suas atribuições ao fundamento de ausência de interesse federal na questão vez que 

não teria havido complementação da União para os recursos do FUNDEB no Estado de Sergipe 

nos anos de 2015 a 2017, consoante consulta efetuada no site do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE (fls. 06/08). 3. Com efeito, consoante precedentes dessa 

Egrégia Câmara, "havendo repasse de verbas da União ao município para complementação dos 

recursos destinados ao FUNDEB, está o MPF legitimado a apurar irregularidades que envolvam, 

direta ou indiretamente a correta aplicação de tais recursos" (PP 1.26.002.000091/2017-58), 

situação que, como visto, não ocorreu na presente hipótese, a autorizar o declínio de atribuições. 

4. Acolhimento do declínio de atribuição pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição. 

 

221. Processo: 1.11.000.000412/2015-03 Voto: 1947/2018 Origem: PR-AL  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). ATRASO NOS 

PAGAMENTOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL. NÃO COMPROVAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no 

atraso no pagamento da remuneração dos funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), pela prefeitura municipal de Maceió/AL. 2. O Procurador oficiante promoveu 

o arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com informações prestadas pela Secretaria 

Estadual de Saúde, os pagamentos vem sendo realizados mensalmente, conforme o calendário do 

Estado, não sendo verificado nenhum atraso. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos 

próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

222. Processo: 1.11.000.000479/2015-30 Voto: 2476/2018 Origem: PR-AL  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 

PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

irregularidade na ausência de informações acerca do andamento de processo administrativo que a 

representante deu entrada, no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requerendo a 

prorrogação do seu auxílio-doença. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que a prorrogação do auxílio doença previdenciário da representante foi indeferido 

com fundamento em parecer técnico, no qual o médico perito aduziu, após avaliação do exame 

físico e anamnese, bem como a análise dos dados apresentados pela representante, que não existe 
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incapacidade laborativa ou elementos que permitam reconsiderar a decisão do médico perito 

anterior, desse modo, não há irregularidade na conduta do INSS, uma vez que é possível o 

indeferimento administrativo de benefício, sendo que caberia à própria representante adotar 

medida judicial ou extrajudicial para discutir o acerto ou não do laudo médico. 3. Acolhimento da 

promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

223. Processo: 1.11.000.000492/2014-16 Voto: 1127/2018 Origem: PR-AL  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. PROVA DE DESEMPENHO 

DIDÁTICO. RECOMENDAÇÃO ACATADA E CUMPRIDA. 1. Inquérito Civil instaurado com 

o objetivo de apurar a inexistência de gravação da prova de desempenho didático em concurso 

público para provimento de cargos de professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Alagoas, o que teria acarretado a impossibilidade do contraditório e da ampla defesa 

pelos candidatos. 2. Arquivamento promovido após a verificação de que foi atendida a 

recomendação expedida pelo MPF para que fossem realizadas as gravações das provas orais e 

demais avaliações similares, atendendo ao disposto no art. 13, § 3º, do Decreto nº 6.944/2009, bem 

como para que fossem observadas as regras do referido decreto no certame em andamento, regido 

pelo Edital nº 31/2014. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando houver nos autos a 

comprovação de que foram atendidas as medidas recomendadas. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

224. Processo: 1.13.000.000259/2017-01 Voto: 2503/2018 Origem: PR-AM  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 

SELETIVO. EDITAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). CONCURSO PÚBLICO 

PARA FORMAÇÃO EXCLUSIVA DE CADASTRO RESERVA. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. 1. Notícia de Fato instaurada com o objetivo de investigar suposta 

irregularidade eventualmente praticada pela CEF quanto à realização de concurso público para 

exclusiva formação de cadastro reserva, sem previsão de vagas para nomeação imediata, consoante 

os termos do Edital n. 01/2014. 2. Logo em seguida, a Procuradoria da República na origem 

determinou o arquivamento do feito ao fundamento de que os fatos narrados não configurariam 

lesão a interesses ou direitos defendidos pelo MPF. 3. Inconformado, o represente recorreu 

repisando os termos da inicial. 4. Consoante informações do próprio recorrente e confirmados por 

esta Relatoria em pesquisa na internet, o MPT efetivamente ajuizou ACP em face da CEF 

objetivando que a empresa pública, além de divulgar a real necessidade de contratação de pessoal, 

nomeasse mais de dois mil aprovados no concurso, razão pela qual, como visto, a questão se revela 

efetivamente judicializada. 5 Questão Judicializada. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO 

E CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso e consequente homologação do arquivamento. 

 

225. Processo: 1.14.000.001540/2014-73 Voto: 2242/2018 Origem: PR-BA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA (CREA/BA). 

REGULARIZAÇÃO DE CURSO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado 

para apurar irregularidade no curso técnico oferecido por faculdade particular, consistente na 

ausência de aulas práticas e de regularização do mencionado curso perante o Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA). 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob os seguintes fundamentos: a) de acordo com informações prestadas pela 

faculdade, as aulas práticas do curso estão ocorrendo normalmente, o que está comprovado por 

meio de fotos juntadas aos autos; b) o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

informou que o processo de cadastramento do curso técnico foi aprovado pelo plenário daquela 

autarquia, conforme atestado pelos documentos juntados aos autos, 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

226. Processo: 1.14.000.002007/2015-18 Voto: 2072/2018 Origem: PR-BA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE. 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 13ª REGIÃO (CREF13). 

DESCUMPRIMENTO DA LEI DO ESTÁGIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. 

Inquérito Civil instaurado para apurar o descumprimento da Lei do Estágio n. 11.788/2008, por 

parte das instituições concedentes de estágio de educação física, consistente no não cumprimento 

da jornada de trabalho, no não pagamento de auxílio transporte, e na falta de supervisão quanto as 

atividades praticadas pelos estagiários no Município de Camaçari/BA. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o CREF13 vem atuando de forma 

fiscalizatória, em cumprimento de suas atribuições estatutárias e regimentais, dentro das academias 

da região que mantém atividades de estágio. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

227. Processo: 1.14.000.003529/2014-48 Voto: 1989/2018 Origem: PR-BA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEPÓSITO IMOTIVADO NA CONTA DE 

HOSPITAL PRIVADO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar irregularidade no depósito imotivado realizado pelo Ministério da Saúde, em conta de 

titularidade de hospital privado. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que, de acordo com informações prestadas pelo Fundo Nacional de Saúde, o crédito 

ocorreu em virtude de uma falha no sistema de pagamento, porém assim que foi detectada, a 

coordenação comunicou todos os bancos e cada estado e município, sendo que a situação foi 

regularizada. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver 

sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

228. Processo: 1.15.000.000132/2017-18 Voto: 2094/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade no Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV), consistente na substituição da representante por outro beneficiário, 

constatada por ocasião da convocação para assinatura de financiamento do imóvel. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que inexiste irregularidade, uma vez que 

a substituição da representante se deu pelo seu não comparecimento ao banco responsável por 

efetivar os procedimentos de assinatura do financiamento, destinando outro imóvel a ela, sendo 

que o banco mantém o termo de contrato e de recebimento da unidade habitacional assinados pela 

mesma. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de 

justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

229. Processo: 1.15.000.000708/2017-39 Voto: 2089/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). REABERTURA DO PRAZO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na 

negativa de reabertura do prazo de aditamento do contrato do representante pelo Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), impossibilitando o prosseguimento de seu curso em Instituição 

de ensino superior. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, 

de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a realização do 

aditamento não é possível, uma vez que o funcionamento do SisFies é assentado em regras de 

negócio próprias, subjugadas aos normativos de regências, isto é, o sistema utilizado está 

preparado para operar ordinariamente, não comportando operações que estejam em desacordo com 

suas regras gerais. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

230. Processo: 1.15.000.001294/2014-12 Voto: 2330/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. . FISCALIZAÇÃO DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 
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EXECUÇÃO DO CERTAME. INSTITUIÇÃO AOCP. EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA 

DIVULGAÇÃO DO LOCAL DAS PROVAS. DENÚNCIA GENÉRICA. 1. Procedimento 

preparatório instaurado para apurar noticia de dificuldade ao acesso do local no qual realizou prova 

do concurso realizado pela Instituição AOCP. A representante relatou que teve dificuldades para 

encontrar o local em que se realizaria prova devido à sua não especificação de maneira adequada, 

e devido a isso muitas pessoas se atrasaram e não puderam realizar a prova. Esclareceu que no 

cartão tinha a palavra anexo, mas não especificava qual dos três anexos. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando a representação for genérica ou não trouxer a exposição 

dos fatos de modo compreensível e, notificado, o autor não apresentar as informações necessárias 

para seu esclarecimento nem indicar os meios para obtenção da prova ou os documentos 

pertinentes às suas alegações. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

231. Processo: 1.15.000.001694/2014-28 Voto: 2553/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EXECUÇÃO DO CERTAME. 

POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL. FUNDAÇÃO CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT. 

APLICAÇÃO DE NOVA PROVA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO 

ENTRE A FUNCAB E O MPF/MS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar supostas irregularidades no concurso público para o cargo de 

Agente Administrativo da Polícia Rodoviária Federal 2014, tendo em vista a realização de uma 

nova prova, em data posterior, por 415 candidatos que estiveram presentes no bloco E do Colégio 

Dom Bosco, em Mato Grosso do Sul. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que as informações encaminhadas pela Polícia Rodoviária 

Federal e pela Fundação Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB demonstraram que o 

procedimento fora realizado sem ofensa ao princípio constitucional da isonomia e sem qualquer 

dano de extrema relevância e que foi firmado um TAC entre o MPF/MS e a FUNCAB com o 

objetivo de garantir a realização da prova. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

232. Processo: 1.15.000.002064/2015-51 Voto: 2271/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇAS/AFASTAMENTOS. 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO CEARÁ. CONCESSÃO DE ABONO PARA 

RECADASTRAMENTO ELEITORAL. PERÍODO NECESSÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO 

ART. 97, II, DA LEI 8112/90. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Trata-se de procedimento 

preparatório instaurado em razão de reclamação realizada por servidora desta Procuradoria da 

República quanto à concessão de apenas 1 (um) dia de abono no seu ponto eletrônico para 

compensar a ausência ao trabalho para seu recadastramento com coleta de dados biométricos junto 

ao TRE local, quando, segunda alega, a Lei 8.112/90, em seu artigo 97, II, disponibiliza 2 (dois) 

dias para o cumprimento da obrigação eleitoral. 2.O Procurador oficiante arquivou o procedimento 

sob o fundamento de que a Administração central do MPU já se posicionou a respeito da temática 

declarando que o recadastramento biométrico é considerado uma espécie de alistamento eleitoral 

para os fins da concessão da licença prevista no art. 97, II, da Lei nº 8.112/90, assegurando ao seu 

servidor um dia de abono para realização do recadastramento, deixando aberta a possibilidade para 

que esse prazo seja estendido por mais um dia caso seja necessário para conclusão do 

procedimento, mediante comprovação. Não restou demonstrada nos autos a necessidade de 

afastamento da servidora declarante por mais um dia das suas atividades laborais para fins de 

recadastramento eleitoral. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

233. Processo: 1.15.000.002872/2015-19 Voto: 2268/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. CIRURGIA. PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA/CE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. IRREGULARIDADE 

SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar demora na realização de cirurgia 

de catarata no município de Fortaleza/CE. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento 

sob o fundamento de que, de acordo com informações prestadas pela prefeitura, a cirurgia da 
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representante foi realizada no dia 23/02/2016. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

234. Processo: 1.16.000.000077/2015-59 Voto: 709/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TROCA DE 

CADERNO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO SITE 

DA BANCA EXAMINADORA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. 1. 

Procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar eventuais irregularidades em 

concurso público realizado pelo INCA. 2. Arquivamento promovido por não terem sido 

confirmadas as irregularidades apontadas nos autos. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

235. Processo: 1.16.000.000288/2014-19 Voto: 2305/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONSELHO DAS CIDADES. 

COMPOSIÇÃO, VAGA EFETIVA. ESCOLHA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES EM TRANSPORTE - CNTT. CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS 

REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Administrativo 

instaurado para apurar e tomar providências sobre suposta irregularidade em relação à escolha da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte - CNTT para ocupar vaga efetiva e de 

suplente no segmento de trabalhadores do Conselho Nacional das Cidades. O Procurador da 

República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que houve a interposição de 

recurso contra a eleição que escolheu a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte 

- CNTT para ocupar a vaga efetiva e de suplente no segmento de trabalhadores do Conselho 

Nacional das Cidades, recurso que foi indeferido por se considerar que a eleição se deu em 

conformidade com os preceitos regimentais, e de que a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Transportes Terrestres - CNTTT possui um vultuoso número de filiados, capacidade 

econômica e aparato técnico-jurídico suficientes para demandar judicialmente nas causas de seu 

interesse, sendo desnecessário e inadequado a intervenção deste órgão ministerial no presente feito. 

3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar 

o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

236. Processo: 1.16.000.000440/2016-17 Voto: 2230/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CLASSIFICAÇÃO E/OU 

PRETERIÇÃO. TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS - S.A (TELEBRÁS). VIOLAÇÃO A 

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

irregularidade no concurso público da Telecomunicações Brasileiras - S.A (TELEBRÁS), 

consistente na convocação de candidato classificado em posição posterior em detrimento de 

candidatos melhores classificados. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que o representante se retratou e solicitou a desconsideração da representação, 

alegando ter se equivocado ao interpretar as regras do edital convocatório, ressaltando estar correto 

o procedimento adotado pela banca examinadora. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento 

ante a ausência de irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

237. Processo: 1.16.000.000696/2015-43 Voto: 2253/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. EDITAL. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES (EBSERH). EXTREMA ESPECIFICIDADE DE ALGUNS REQUISITOS. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

direcionamento em licitação para a realização do concurso público pela Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), devido à extrema especificidade de alguns requisitos constantes 

no edital de chamada pública. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 
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fundamento de que não existia apenas uma empresa habilitada para assumir a posição de 

contratada, sendo que a vencedora do certame não foi a empresa apontada pela representante como 

favorecida, e de que os requisitos propostos pela entidade pública são razoáveis. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

238. Processo: 1.16.000.000839/2016-06 Voto: 2247/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. MODALIDADE/LIMITE/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE. 

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no Programa Um por Todos e 

Todos por Um: Pela ética e cidadania, promovido pela CGU, a qual estaria, sem licitação, fazendo 

publicidade para Maurício de Sousa entre as milhares de crianças do país. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o caso enquadra-se em hipótese de 

inexigibilidade de licitação, em razão da notória e incontestável empatia e estreita relação dos 

personagens da Turma da Mônica, do cartunista Maurício de Sousa, que possui os direitos autorais 

salvaguardados, com o público-alvo do projeto. 3. É cabível a homologação do arquivamento ante 

a não constatação de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

239. Processo: 1.16.000.002196/2015-46 Voto: 2222/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONGRESSO NACIONAL. INTERRUPÇÃO DE SESSÃO LEGISLATIVA. LEI 

DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. NÃO APROVAÇÃO. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar irregularidade na interrupção da 1ª Sessão Legislativa de 2015 do 

Congresso Nacional, sem que houvesse a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO). 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a aprovação 

da LDO 2016 ocorreu no dia 17/12/2015. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos 

próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

240. Processo: 1.16.000.002974/2015-05 Voto: 2237/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Decisão: Pedido de vista realizado por Dr(a) Maria Soares Camelo Cordioli. 

 

241. Processo: 1.17.000.000226/2015-42 Voto: 2570/2018 Origem: PR-ES  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). 

CAMPINHO DA SERRA. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB). 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na Unidade Básica de Saúde da 

Família em Campinho da Serra, consistente na existência de apenas um médico em regime de 

contrato temporário para atender a dois bairros, além de uma médica do programa mais médicos 

que realiza atividades diversas, de modo que não suprem a demanda, incorrendo em atendimento 

precário à saúde dos moradores. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob os 

seguintes fundamentos: a) de acordo com informações prestada pela Secretaria Municipal de 

Saúde, as comunidades de Campinho da Serra I e II possuem 3.364 habitantes, sendo que a Portaria 

Ministerial 2.488/2011 preconiza que cada equipe de Estratégia de Saúde da Família assista uma 

população de 4.000, contando, o município, com um médico da equipe da ESF, uma ginecologista 

e uma pediatra, concluindo-se, assim, que o município é assistido com a quantidade de 

profissionais que estabelece a Portaria Ministerial 2.488/201; b) o município está em fase final de 

elaboração de termo para contratação de nova empresa para realização do Concurso Público para 

preenchimento da vaga de médico para a Estratégia Saúde da Família que ficou vaga com o termino 

do contrato temporário; c) em 16/12/2013, com a vinda de profissionais médicos do Programa 

Mais Médicos, foi incluído mais 01 médico generalista na UAPS, considerando o aumento da 

população, e esse profissional está habilitado a realizar a atribuições contidas na Portaria 

Ministerial 2.488/2011 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. 

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

arquivamento. 

 

242. Processo: 1.17.000.000483/2016-65 Voto: 2276/2018 Origem: PR-ES 
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Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGISTRO PROFISSIONAL. CONSELHO 

REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO (CRA/ES). INDEFERIMENTO 

DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposta irregularidade praticada pelo Conselho 

Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) ao indeferir pedido de cancelamento de 

registro profissional. A Procuradora da República oficiante arquivou o procedimento sob o 

fundamento de que o CRA-ES é o órgão disciplinador e fiscalizador do exercício profissional do 

Administrador no Estado do Espírito Santo, sendo certo que, no presente caso, não houve omissão 

quanto à apreciação do pleito da denunciante, mas sim, indeferimento motivado, verificando-se, 

portanto, que as supostas irregularidades não subsistem, pois o CRA-ES entende que as atividades 

exercidas pela denunciante são privativas de administrador. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

243. Processo: 1.17.000.001399/2015-88 Voto: 2022/2018 Origem: PR-ES  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS 

DO SUS. RECOMENDAÇÃO CUMPRIDA. 1. Inquérito Civil instaurado com o objetivo de 

apurar eventuais irregularidades relativas à transparência no Sistema Único de Saúde, em 

decorrência da negativa de atendimento e do descumprimento da carga horária por profissionais 

da saúde no município de Afonso Cláudio/ES. 2. Arquivamento promovido após a verificação de 

que o presente feito alcançou o fim que motivou sua instauração. Isso por que, pelas informações 

constantes dos autos, as medidas recomendadas pelo Ministério Público Federal foram 

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

arquivamento. 

 

244. Processo: 1.17.000.002514/2015-31 Voto: 2273/2018 Origem: PR-ES  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES). USO DE QR-CODE. 

IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar violação à isonomia no concurso público do 

IFES, haja vista que era possível, em tese, aos corretores consultar a quem pertencia a prova que 

estavam analisando, mediante o uso de aplicativo leitor de QR CODE. 2. Por meio de resposta de 

ofício, o IFCE confirmou a notícia de que as provas estavam identificadas com o número de 

inscrição de cada candidato, registrado sob a forma de QR CODE, legível a partir de aplicativos 

gratuitos de qualquer smartphone. 3. O MPF expediu recomendação para que o IFES não 

permitisse a identificação da provas encaminhadas à correção, inclusive por códigos de barra ou 

QR-CODE, na realização dos próximos concursos. 4. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o IFES acatou a recomendação e encaminhou os seguintes 

esclarecimentos acerca das alterações propostas: a) impressão no QR CODE de um código 

aleatório atribuído pelo Sistema de Informação, invisível aos candidatos, banca e usuários; b) 

nenhuma informação pública dos candidatos será impressa nas folhas de resposta e c) a banca terá 

acesso via Sistema para corrigir as provas dissertativas, com omissão do cabeçalho de todas as 

páginas, permitindo à banca a visualização apenas do conteúdo escrito pelo candidato. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

245. Processo: 1.17.001.000002/2016-10 Voto: 2278/2018 Origem: PRM/ C.DE 

ITAPEMIRIM-ES  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. 

PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE ALEGRE/ES. MAU ATENDIMENTO. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

mau atendimento prestado pelos funcionários do Pronto-socorro municipal de Alegre/ES. 2. O 
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Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com 

informações prestadas pela prefeitura municipal de Alegre, o atendimento foi devidamente 

prestado ao paciente, conforme consta na cópia do boletim de atendimento juntado aos autos. 3. É 

cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

246. Processo: 1.17.001.000079/2016-81 Voto: 2055/2018 Origem: PRM/ C.DE 

ITAPEMIRIM-ES  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

(CEF). ATRASO NAS OBRAS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado 

para apurar irregularidade no atraso nas obras do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

no município de Atílio Vivácqua/ES. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que, de acordo com documentações enviadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), 

as obras das referidas unidades habitacionais foram integralmente finalizadas. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA 

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

arquivamento. 

 

247. Processo: 1.19.000.000247/2011-60 Voto: 2459/2018 Origem: PR-MA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. SAÚDE. HOSPITAIS E 

OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE. DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO 

SUS (DENASUS). AUDITORIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA. 1. Inquérito Civil instaurado, a partir de auditoria 

realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) na Secretaria Municipal 

de Saúde do Município de Centro Novo do Maranhão/MA, para apurar irregularidades, dentre as 

quais algumas poderiam caracterizar atos de improbidade. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que, após análise detida dos autos, não há evidências de atos 

de improbidade, mas irregularidades relativas à má gestão do serviço público de saúde, que deve 

ser acompanhada, porém, esse acompanhamento da gestão, foco do presente apuratório, já se 

encontrava sendo apurado no Inquérito Civil Público nº 1.19.000.000363/2011-89, que tramitou 

no 1º Ofício Cível da Procuradoria da República no Maranhão, tendo sido declinado em favor do 

Ministério Público Estadual. 3. A 5ª CCR homologou o arquivamento em razão da ausência de 

indícios de improbidade. 4. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

248. Processo: 1.21.000.000554/2016-05 Voto: 1949/2018 Origem: PR-MS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA. MUNICÍPIO DO BODOQUENA/MS. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar percepções indevidas do benefício do Programa 

Bolsa Família por parte de funcionários públicos do município do Bodoquena/MS. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que já existe procedimento com objeto 

idêntico em trâmite no MPF, que se encontra em estágio mais avançado em relação às providências 

adotadas, já tendo sido expedida, inclusive, recomendação. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

249. Processo: 1.21.001.000039/2014-45 Voto: 2537/2018 Origem: PRM/ 

DOURADOS-MS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAIS E OUTRAS UNIDADES DE 

SAÚDE. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

GRANDE DOURADOS. ESTRUTURA INADEQUADA. IRREGULARIDADES SANADAS. 

1. Inquérito civil instaurado com o objetivo de investigar suposta ausência de estrutura adequada 

no Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados/MS vez que, 

segundo o Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo Núcleo de Vigilância Sanitária da 

Secretaria Municipal de Saúde de Dourados/MS, o alojamento conjunto do hospital não disporia 

de sanitários para acompanhantes; os banheiros existentes não possuiriam barras de apoio para 



DMPF-e Nº 71/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 17 de abril de 2018 Publicação: quarta-feira, 18 de abril de 2018 74 

 

 

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. 

 

auxílio ao paciente e as enfermarias não possuiriam sinalização de enfermagem. 2. Após instrução 

probatória, a Procuradoria da República na origem determinou o arquivamento do feito ao 

fundamento de que, ou as irregularidades apontadas no Relatório Técnico já teriam sido corrigidas 

ou estariam em vias de o ser vez que estaria em curso a construção da Unidade da Mulher e da 

Criança que abarcaria as demais melhorias apontadas pela Vigilância Sanitária. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA 

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

arquivamento. 

 

250. Processo: 1.21.002.000056/2014-72 Voto: 2384/2018 Origem: PRM/ TRES 

LAGOAS-MS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

EPIDEMIOLÓGICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS/MS. 

PROGRAMA DE DST/AIDS/HEPAT VIRAIS. 1. Inquérito Civil instaurado com o objetivo de 

apurar a regularidade das constatações do Relatório de Auditoria nº. 1.617/2013 SISAUD - 

Auditoria Ordinária na SMS de Três Lagoas - Programa de DST/AIDS/HEPAT. VIRAIS, 

consistentes em: a) prazo de vigência expirado de contrato de prestação de serviços; b) inexistência 

de alvará sanitário e relatório de inspeção pela vigilância sanitária municipal. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes fundamentos: a) a Secretaria Municipal de 

Saúde encaminhou cópia dos contratos dos profissionais infectologistas que atendem a Secretaria, 

assim como os respectivos termos aditivos; b) o Programa Municipal DST/AIDS/HV, desde 22 de 

abril de 2014, passou a atender o público em um novo imóvel, sendo que, nesse local, vem sendo 

realizadas adaptações em razão das exigências da Vigilância Sanitária e, após vistoria, foi expedido 

o alvará provisório, e está sendo feita licitação para que sejam realizadas adequações no novo 

prédio, com o objetivo de permitir o alvará definitivo; c) a Coordenadoria Estadual de Controle, 

Avaliação e Auditoria encaminhou relatório, que teve como objeto acompanhar o cumprimento 

das constatações do relatório de auditoria, que corrobora as informações encaminhadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

251. Processo: 1.22.000.000109/2016-08 Voto: 2212/2018 Origem: PR-MG  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. 

MUNICÍPIO DE CONFINS/MG. FORNECIMENTO MENSAL DE CESTA BÁSICA 

CESSADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. AGENTE 

PÚBLICO MUNICIPAL. DENÚNCIA ANÁLOGA SOB A APURAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL. 1. Questionada a legalidade do não fornecimento, no mês de Janeiro, de 

cesta básica doada mensalmente aos servidores da Prefeitura Municipal de Confins/MG, em razão 

da necessidade de realização de nova licitação. 2. Oficiada, a Prefeitura Municipal de Confins/MG 

informou (fls. 8/86) que o fornecimento da cesta básica é regulamentada por lei municipal 

aprovada anualmente, diante da necessidade de observação da disponibilidade financeira e 

orçamentária, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esclareceu ainda que, nos 

meses de janeiro, as cestas não são fornecidas porque é justamente o período em que se realiza 

novo processo licitatório, tendo o último contrato findado em 31 de dezembro. Afirmou, ademais, 

que os mesmos esclarecimentos já foram prestados ao Ministério Público de Minas Gerais, que 

apura denúncia análoga nos autos do IC nº 0210.16.000016-7. 3. Arquivamento promovido em 

razão de a matéria estar afeta às atribuições do Ministério Público Estadual e as irregularidades 

apontadas já estarem sob apuração. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

252. Processo: 1.22.000.000675/2016-10 Voto: 1950/2018 Origem: PR-MG  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. EDUCAÇÃO. CURSOS DE 

ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). 1. Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de 

apurar irregularidades em cursos de enfermagem oferecidos na modalidade de ensino a distância 

no Estado de Minas Gerais. Conforme relatório elaborado pelo Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), foram encontradas duas instituições de ensino superior com polos de apoio presencial 

irregulares. A Universidade Anhanguera, com nove polos, e o Centro Universitário Claretiano, 

com um polo. 2. Arquivamento promovido após a verificação de que o Ministério da Educação, 

no exercício de sua atividade fiscalizatória, instaurou procedimentos de supervisão contra as 
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instituições de ensino superior mencionadas para apurar as irregularidades, mostrando-se 

desnecessário o prosseguimento do feito. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos 

próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

253. Processo: 1.22.001.000031/2013-61 Voto: 2281/2018 Origem: PRM/ JUIZ DE 

FORA-MG  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE JUIZ DE FORA (UFJF). FAVORECIMENTO DE CANDIDATO. RECOMENDAÇÃO 

EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade no concurso 

público realizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), consistente na aprovação em 

primeiro lugar de candidato que tem livro publicado em coautoria com a presidente da banca 

examinadora do certame. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes 

fundamentos: a) da consulta de documentos impressos da internet revela-se que, de fato, o 

candidato e o membro da banca possuem trabalho publicado em coautoria, porém não há indícios 

concretos do favorecimento, uma vez que, embora o candidato tenha sido o único aprovado, as 

suas notas são homogêneas, sendo certo que não recebeu a sua maior pontuação pela presidente da 

banca, mas sim, por outra examinadora; b) para que não se repetisse situação semelhante foi 

expedida recomendação a UFJF, a qual foi integralmente acatada pela Universidade. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

254. Processo: 1.22.001.000395/2015-11 Voto: 2029/2018 Origem: PRM/ JUIZ DE 

FORA-MG  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO (ANA). PROFESSORES. 

FALTA DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado com base em 

representação formulada por um grupo de professores do Estado do Paraná, participantes do 

"processo de Avaliação Nacional de Alfabetização - ANA", com o objetivo de verificar a 

regularidade dos pagamentos a cargo do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), em face da notícia de que tais pagamentos 

ainda não haviam sido realizados, conquanto o Ministério da Educação (MEC) tivesse 

disponibilizado verbas para tanto. 2. Arquivamento promovido ao fundamento de que "não se 

confirmou a notícia de que a UFJF teria atrasado a realização de pagamentos com verbas de que 

supostamente já dispunha há muito. Afastada a hipótese de irregularidade atinente à gestão de 

recursos públicos, a efetiva satisfação de interesses patrimoniais dos representantes envolve 

pretensões individuais disponíveis insuscetíveis de tutela pelo Parquet. De toda sorte, a UFJF 

apresenta a relação dos corretores contratados, informando a data em que realizou os respectivos 

pagamentos (fls. 17/19)." 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

255. Processo: 1.22.003.000425/2014-80 Voto: 2171/2018 Origem: PRM/ 

UBERLANDIA-MG  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). INFORMAÇÕES SOBRE 

PAGAMENTOS DOS PARCELAMENTOS ATIVOS DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. 

MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL/MG. DECLARAÇÃO DE BENS DOS VEREADORES E 

EX-PREFEITOS. MUNICÍPIO DE GRUPIARA/MG. 1. Procedimento Preparatório instaurado a 

partir de solicitação de diligências do MPF junto à Receita Federal para obtenção de informações: 

a) acerca da regularidade dos pagamentos dos parcelamentos ativos dos débitos previdenciários do 

município de Estrela do Sul/MG; b) acerca da declaração de bens dos vereadores e ex-prefeitos de 

Grupiara/MG 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes fundamentos: 

a) a Receita Federal encaminhou ao solicitante a informação solicitada quanto à regularidade do 

pagamento dos parcelamentos dos débitos previdenciários do município de Estrela do Sul/MG, 

uma vez que o sigilo fiscal não se aplica à situação fiscal de entidades federativas; b) quanto às 

informações de declaração de bens solicitadas, aplica-se o sigilo fiscal, previsto no art. 198 do 
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CTN, o que impede a Receita de enviar as informações solicitadas, uma vez que tal diligência 

depende de autorização judicial. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

256. Processo: 1.22.010.000067/2013-35 Voto: 2263/2018 Origem: PRM/ IPATINGA-

MG  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL-PFN. ATUAÇÃO PARA 

RESGUARDAR OS INTERESSES DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. 

Inquérito civil instaurado para apurar a atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional-PFN no 

tocante à adoção de medidas de resguardo dos interesses federais nas execuções fiscais, movidas 

em face de sociedade empresária. O MPF foi intimado a se manifestar na Ação Popular nº 

2007.38.00.030782-4. Na referida demanda o autor pretendia ver declarada a anulação de contrato 

de compra e venda sob o argumento de que os bens negociados pela sociedade empresária foram 

indevidamente alienados, inclusive, com a utilização de meios ilícitos, mediante a falsificação de 

certidões de regularidade fiscal, haja vista que a Fazenda Pública já havia ajuizado diversas 

execuções fiscais na comarca de Ganhães/MG, sendo os bens a única garantia de adimplemento 

de débito. Ao tomar conhecimento da demanda o MPF determinou a extração de cópias e 

instauração do presente expediente. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que, após os documentos juntados aos autos, é possível concluir que não se justifica 

o prosseguimento do feito, considerando-se que a PFN adotou, nos autos das execuções fiscais 

propostas em face da sociedade empresária em questão, medidas para resguardar os interesses da 

União. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

257. Processo: 1.22.013.000332/2014-36 Voto: 2261/2018 Origem: PRM/POUSO 

ALEGRE-MG  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO/ REGISTRO CADASTRAL/JULGAMENTO/ 

HOMOLOGAÇÃO. INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL (INB). INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade no Pregão GEDEC 

M 3 - 011/14, realizado pela INB, em que a empresa vencedora do certame não possuía 

credenciamento para a execução dos serviços, bem como não teria sido oportunizada a 

possibilidade de recurso aos participantes da licitação. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que: a) após declarado o vencedor, automaticamente, o sistema 

disponibiliza a apresentação de recurso e controla o prazo para a sua interposição, sem qualquer 

interferência do pregoeiro; b) referente à falta de credenciamento para a execução do serviço, esta 

só é exigida para a regular execução do serviço, e não como requisito de habilitação do certame. 

3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar 

o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

258. Processo: 1.22.014.000131/2015-18 Voto: 2328/2018 Origem: PRM/ SÃO JOÃO 

DEL REI/LAVRAS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). FACULDADE DE MEDICINA BARBACENA. SUSPENSÃO DE 

NOVAS ADESÕES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE REPASSE. IRREGULARIDADE SANADA. 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar alegação de irregularidade com o FIES na 

Faculdade de Medicina de Barbacena. 2. Oficiada, a Faculdade de Medicina informou que teria 

suspendido temporariamente novas adesões para o FIES, tendo em vista o não recebimento dos 

repasses por parte do Governo, mas que a questão foi resolvida e estava funcionando regularmente. 

3. O Procurador da República oficiante, após feita a instrução necessária, arquivou o procedimento 

sob o fundamento de que a questão encontra-se plenamente resolvida. 3. É cabível a homologação 

do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

259. Processo: 1.22.014.000161/2017-88 Voto: 998/2018 Origem: PRM/ SÃO JOÃO 

DEL REI/LAVRAS 
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Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

(MAPA). FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar o funcionamento do Serviço de Inspeção Federal (SIF) em 

indústria de subprodutos animais, localizada no Município de Campo Belo/MG. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que foram efetuadas inspeções e 

fiscalizações na empresa representada, conforme as normas que regulamentam a atividade, pelo 

MAPA, órgãos estaduais e municipais, inclusive identificando algumas inconformidades, 

detectadas pela Supervisão Estadual. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

260. Processo: 1.22.014.000204/2016-44 Voto: 2075/2018 Origem: PRM/ SÃO JOÃO 

DEL REI/LAVRAS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. EDITAL. FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 

E CULTURAL (FUNDECC). IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar irregularidades no edital de licitação, realizado pela Fundação de Desenvolvimento 

Científico e Cultural (FUNDECC), para a contratação de empresa especializada para a construção 

do Centro de Pesquisa em Gado Leiteiro, na Fazenda Palmital, situada em Ijaci/MG. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o referido edital foi 

revogado pela própria Administração, por motivos de conveniência e interesse público, não 

persistindo mais a irregularidade reclamada. 3. É cabível a homologação do arquivamento na 

hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

261. Processo: 1.23.000.000435/2015-99 Voto: 2177/2018 Origem: PR-PA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. PROCESSO 

SELETIVO. MESTRADO E DOUTORADO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA). 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no processo seletivo de 

mestrado e doutorado da Universidade Federal do Pará (UFPA), consistentes em: a) falta de 

publicidade adequada do edital do certame; b) restrição da concorrência, uma vez que somente foi 

permitido aos alunos ligados a professores do programa de mestrado que realizassem a prova; c) 

os próprios professores indicaram a banca examinadora. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob os seguintes fundamentos: a) o edital foi publicado na página eletrônica da 

instituição, assim como todos os demais editais; b) discentes de outras instituições foram 

aprovados no processo seletivo, sendo que apenas um candidato foi eliminado por não ter seu 

projeto orientado por professor do programa de pós-graduação, requisito esse reconhecido pela 

CAPES; c) nenhum dos professores da banca faz parte do programa de pós-graduação. 3. 

Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

262. Processo: 1.23.000.000958/2016-16 Voto: 2234/2018 Origem: PR-PA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EXECUÇÃO DO CERTAME. 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO (TRT - 8ª REGIÃO). PROIBIÇÃO 

DO PORTE DE CONTROLE DE ALARME. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no concurso público do TRT-8ª 

Região, consistente na proibição de porte de controle de alarme de carro pelos candidatos, o que 

obrigaria o representante a se deslocar de ônibus para o local da realização da prova. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o edital não obsta o 

candidato de levar o referido objeto para o local de prova, mas, tão somente, proíbe que o candidato 

o porte durante a realização da prova, como medida de segurança para evitar fraudes ao certame, 

sendo que o objeto deve ser acomodado nas embalagens fornecidas pela instituição antes da 

entrada na sala de prova. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
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263. Processo: 1.23.000.002311/2015-48 Voto: 2221/2018 Origem: PR-PA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. SISTEMA REMUNERATÓRIO E 

BENEFÍCIOS. MARINHA DO BRASIL. RETENÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-

ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar a retenção do auxílio-alimentação do representante, pela Marinha do Brasil, 

que o obriga a fazer as refeições na repartição em que é lotado. 2. A Procuradora oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a percepção do auxílio-alimentação em 

pecúnia somente se dará nos casos em que a alimentação não for oferecida no órgão no qual o 

servidor exerce suas funções. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

264. Processo: 1.23.000.002386/2015-29 Voto: 2233/2018 Origem: PR-PA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. PROVA DE DESEMPENHO 

DIDÁTICO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 

(IFPA). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar irregularidades no concurso público para o cargo de professor de Engenharia 

Ambiental do IFPA, eis que, na prova didática, foi sorteado ponto que não possuía bibliografia, 

mas era um dos critérios de avaliação. 2. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento sob 

o fundamento de que o ponto sorteado foi para todos os candidatos inscritos, o que não fere o 

princípio da isonomia e que 5 (cinco) dos 11 (onze) candidatos classificados conseguiram 

aprovação na prova. Registrou, ainda, que o representante não realizou a prova didática. 3. É 

cabível a homologação do arquivamento ante a inexistência de irregularidade. PELA 

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

arquivamento. 

 

265. Processo: 1.23.000.002469/2015-18 Voto: 2262/2018 Origem: PR-PA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. NOMEAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ. FALTA DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS 

APROVADOS. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no concurso 

público do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, consistente na falta de convocação 

dos candidatos aprovados. 2. O MPF expediu recomendação para que o CRF/PA mantenha, em 

sua página na rede mundial de computadores, ícone atualizado com todas as informações referente 

ao concurso em vigência, tais como editais, convocações, nomeação, prorrogações, etc. 3. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes fundamentos: a) o Conselho 

comprovou ter acatado a recomendação, incluindo as informações referentes ao concurso em seu 

sítio eletrônico; b) o concurso foi prorrogado por mais dois anos, desse modo, possui o CRF a 

discricionariedade de nomear os candidatos na ocasião que lhe seja mais conveniente, desde que 

obedeça o referido marco temporal; c) embora existam pessoas não concursadas exercendo o cargo 

para qual a reclamante foi aprovada, verifica-se que tais pessoas ingressaram na entidade em 1996 

e 2000, sendo que, de acordo com entendimento do TCU, só são irregulares as contratações pelos 

Conselhos Profissionais sem concurso público, a partir de 18/05/2001. 3. Acolhimento da 

promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

266. Processo: 1.23.001.000083/2013-08 Voto: 2279/2018 Origem: PRM/ MARABA-

PA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. CONSERVAÇÃO E GUARDA DE 

BENS. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 

(IFPA). IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a precariedade 

das condições de transporte e de trabalho no Campus Rural do IFPA, em Marabá/PA. 2. A 

Procuradora oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o IFPA tomou medidas 

para resolver o problema de transporte e das condições de trabalho, inclusive com a pavimentação 

da estrada que dá acesso ao Campus. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a 

irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
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267. Processo: 1.23.001.000104/2013-87 Voto: 1229/2018 Origem: PRM/ MARABA-

PA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. ALIENAÇÃO. DOAÇÃO DE 

IMÓVEL DE MUNICÍPIO À UNIÃO PARA INSTALAÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA. 

DEMORA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. 1. 

Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar "possíveis irregularidades na doação de um 

imóvel efetuado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA à União Federal, por intermédio do 

Tribunal Regional Federal da 8ª Região, o que foi autorizado pela Lei Municipal nº 4.383, de 29 

de junho de 2009. Tal doação foi gravada com o encargo de instalação do fórum trabalhista de 

Parauapebas, no prazo de 3 anos (art. 2º e p. Único do art. 3º da mencionada lei). Sucede que, até 

o presente momento, não se tem notícias da execução integral das obras em questão." 2. 

Arquivamento promovido ao fundamento de que: "Da análise detida da farta documentação 

carreada aos autos, verifica-se que não há que se falar em desídia do órgão beneficiário da doação 

em voga, uma vez que tem diligenciado e tomado todas as medidas necessárias para a construção 

do fórum, aplicando, inclusive, medidas sancionatórias à empresa prestadora de serviços que deu 

azo à inexecução parcial do contrato, com a contratação de construtora substituta.". 3. Acolhimento 

da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

268. Processo: 1.24.000.000187/2016-20 Voto: 2057/2018 Origem: PR-PB  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

OU SINDICÂNCIA. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB). INEXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade no não 

comparecimento, de professora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), para ministrar aulas 

do Curso de Administração. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que já foi instaurada Sindicância pela UFPB, que concluiu pela improcedência da 

representação, tendo a instituição enviado cópia do procedimento para o MPF. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

269. Processo: 1.24.000.000433/2013-09 Voto: 2454/2018 Origem: PR-PB  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). 

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA RODOVIA BR - 101 NA PARAÍBA . 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito civil instaurado com o objetivo de investigar a 

ausência de condições de segurança em diversos pontos da BR 101 no Estado da Paraíba. 2. Após 

instrução probatória, a Procuradoria da República na origem determinou o arquivamento do feito 

ao fundamento de que a atuação do DNIT e da PRF tem resultado na melhoria das condições de 

segurança e trafegabilidade da BR - 101, contribuindo para a redução do número de acidentes. 3. 

É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. 

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

arquivamento. 

 

270. Processo: 1.24.000.000456/2015-77 Voto: 1141/2018 Origem: PR-PB  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE 

EVENTO FESTIVO ÀS MARGENS DE RODOVIA FEDERAL. AUTORIZAÇÃO 

SOLICITADA À POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 

1. Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar a notícia de realização de evento 

festivo, denominado "Happy Holi João Pessoa", nas dependências do Instituto de Ensino Superior 

da Paraíba, sem prévia autorização da Polícia Rodoviária Federal. 2. Arquivamento promovido ao 

fundamento de que: "[...] o Superintendente Regional informou que o evento ocorreu (fl. 19) e que 

a organização do evento solicitou a autorização, bem como cumpriu as formalidades exigidas pela 

PRF para fins de segurança, tendo sido minimizado no dia do evento os riscos à segurança do 

trânsito e aos usuários da rodovia." 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

271. Processo: 1.24.000.002755/2014-65 Voto: 2312/2018 Origem: PR-PB  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). MOVIMENTO PAREDISTA. 

IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar suposta arbitrariedade na conduta de funcionário da CEF, agência Cabo Branco, que 

impediu o representante de receber sua pensão na "boca do caixa", no dia 1º/10/2014. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que houve movimento 

paredista no dia em questão, que foi realizado por funcionários de diversos bancos e agências, não 

sendo possível identificar alguém através da descrição fornecida. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

272. Processo: 1.24.003.000022/2017-17 Voto: 2096/2018 Origem: PRM/PATOS-PB  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. BR-230. BR-

361. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar as 

medidas preventivas e fiscalizatórias adotadas pela Policia Rodoviário Federal (PRF) e pelo 

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), quanto à presença de animais nos 

trechos da BR-230 de Malta/PB a Condado/PB, e, da BR-361 nos trechos de Patos/PB a Olho 

D'água/PB. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob os fundamentos de que, de 

acordo com o DNIT e PRF: a) foram reduzidos os números de acidentes com animais no trecho; 

b) há cerca de 10 policiais, com 2 viaturas, à disposição para realizar a fiscalização; c) a estrada 

está com boa manutenção, com cercas de proteção em grande parte da rodovia e sinalização de 

advertências quanto aos animais. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

273. Processo: 1.25.000.001365/2015-11 Voto: 2244/2018 Origem: PR-PR  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. ANULAÇÃO E CORREÇÃO 

DE PROVAS/QUESTÕES. INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR). ATRIBUIÇÃO DE 

NOTA ZERO AO CANDIDATO EM PROVA DIDÁTICA. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil instaurado para apurar irregularidades em concurso 

público do Instituto Federal do Paraná-IFPR, regido pelo Edital 8/2014, destinado ao provimento 

de vagas para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico na área de Geografia 

para o campus de Pinhais. A irregularidade consistiria no sorteio de tema para apresentação do 

ponto. O representante obteve a nota zero sob a alegação de que apresentou tema que não foi objeto 

do sorteio. Também argumentou o representante que o recurso por ele interposto não foi 

respondido. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que ocorreu 

um possível equívoco por parte do representante quando do sorteio do ponto para a realização da 

prova didática, pois o ponto sorteado foi o de nº 1 (Políticas Territoriais Ambientais) e não o de nº 

2 (Bacias Hidrográficas e seu aproveitamento) A identificação da assinatura do próprio 

representante ao lado do ponto 1 sorteado confirma o tema que deveria ter sido apresentado. 

Ademais, a comissão julgadora apreciou o recurso administrativo interposto pelo representante e 

negou-lhe provimento. 3. É cabível a homologação do arquivamento ante a ausência de 

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

arquivamento. 

 

274. Processo: 1.25.000.003700/2014-35 Voto: 2248/2018 Origem: PR-PR  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). 

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil 

instaurado, a partir de Relatório de Fiscalização de auditoria da Controladoria-Geral da União, por 

ocasião do 29º Sorteio de Unidades Municipais, para apurar irregularidades referentes ao controle, 

à gestão e à execução do programa Saúde da Família, vinculado ao Ministério da Saúde, no 

município de Balsa Nova/PR. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde informou que o 

município de Balsa Nova/PR adotou as medidas corretivas necessárias, razão pela qua voltou a 
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receber os recursos vinculados à Estratégia Saúde da Família. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

275. Processo: 1.25.003.009441/2014-26 Voto: 1961/2018 Origem: PRM/ FOZ DO 

IGUACU-PR  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS 

DO SUS. CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO. MUNICÍPIO DE CÉU AZUL/PR. 

TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RECOMENDAÇÃO 

EXPEDIDA E CUMPRIDA. 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 Céu 

Azul/PR com essa finalidade. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento tendo em vista 

que a referida municipalidade adotou todas as medidas necessárias para o integral cumprimento 

da recomendação expedida 4. Diante do acatamento da Recomendação e das providências 

mencionadas, a atuação ministerial resta exaurida, tornando-se desnecessária a continuidade do 

presente procedimento. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

276. Processo: 1.26.000.000319/2013-04 Voto: 2255/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

EPIDEMIOLÓGICA. MUNICIPIO DE RECIFE-PE. UNIDADES DE SAUDE. PROGRAMA 

NACIONAL DE CONTROLE DA HANSENIASE. FISCALIZAÇÃO.. RELATORIO DO 

DENASUS. ADOÇÃO DE MEDIDAS ESTRATÉGICAS.. INSTAURAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (PA). 1. Trata-se de 

inquérito civil instaurado para apurar notícia de irregularidades contidas nos relatórios do 

DENASUS referentes à fiscalização, realizada nos meses de novembro e dezembro de 2012, das 

ações do Programa Nacional de Controle da Hanseníase em unidades de saúde do Município de 

Recife/PE. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de que apesar de o Município de Recife/PE apresentar índices altos/muito altos 

(prevalência/detecção geral), houve sensível redução nos últimos anos. Além disso, os parâmetros 

de cura e contatos examinados das coortes estão em patamares apenas regulares.Há, portanto, a 

necessidade de intensificação das ações de combate à disseminação e tratamento da doença em 

tela, as quais devem ser acompanhadas, a médio/longo prazo, pelo MPF, a fim de verificar a 

manutenção da redução/regularidade dos parâmetros, ou eventual piora dos indicativos de 

fiscalização.Com base nessas considerações, neste momento, entende o parquet federal que a 

estratégia mais efetiva para solução do impasse é acompanhar, de forma duradoura, os atos 

administrativos tendentes à adoção de medidas, pelo Município de Recife/PE, para obter a 

melhoria dos índices de hanseníase, controle e tratamento da doença neste município, mediante 

instauração de procedimento administrativo de acompanhamento específico com esta finalidade. 

3. Instauração do PA de acompanhamento nº 1.26.000.001515/2016-31. 4.. PELA 

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

arquivamento. 

 

277. Processo: 1.26.000.001351/2015-61 Voto: 1225/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. IRREGULARIDADE/ILEGALIDADE DE DE 

ACORDO/CONVÊNIO/CONTRATOS/PARCERIA PÚBLICO PRIVADA. 1. Procedimento 

Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar a regulamentação de normas e 

procedimentos, no âmbito da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), referentes à 

celebração de avenças/convênios/contratos de finalidade acadêmica com instituições privadas, a 

fim de que seja observado o regime jurídico-administrativo e constitucional ao qual se submete o 

Poder Público - Processo Administrativo da UFRPE nº 23082.15659/2014-15. 2. Arquivamento 

promovido após a verificação de que o objetivo do Procedimento Administrativo de 

Acompanhamento foi alcançado, uma vez que a Universidade editou a Resolução nº 032/2015, 

que, além de regulamentar a celebração de convênios de educação, ciência, tecnologia e inovação 

(ECTI), traz regras sobre os requisitos de pactuação de convênios de estágio e acordos de 

cooperação técnica. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. 

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

arquivamento. 

 

278. Processo: 1.26.000.001764/2015-45 Voto: 2266/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar irregularidade na rejeição do pedido de aditamento de contrato 

de financiamento estudantil solicitado por aluna de faculdade particular. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a rejeição do aditamento do FIES da 

representante foi pautado na regra vigente à época dos acontecimentos, consoante a documentação 

aportada aos autos. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

279. Processo: 1.26.001.000037/2015-51 Voto: 1968/2018 Origem: PRM/ 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

irregularidade na execução do Programa Minha Casa Minha Vida, consistente na mudança de 

contemplados de uma unidade habitacional sorteada para outra. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com informações prestadas pela 

prefeitura de Petrolina/PE, a transferência deu-se por meio de tratativas com a Caixa Econômica 

Federal, sendo que, na verdade, existiu um distrato entre as partes, em relação a outro programa 

habitacional existente, em que se decidiu quedar somente com o programa Minha Casa Minha 

Vida, devido á melhor qualidade das unidades habitacionais deste empreendimento, e que o 

município estaria com outros empreendimentos do aludido programa em andamento, para fins de 

alocação de pessoas anteriormente apontadas para o programa extinto. 3. É cabível a homologação 

do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

280. Processo: 1.26.001.000063/2015-89 Voto: 717/2018 Origem: PRM/ 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROGRAMAS HABITACIONAIS. PROGRAMA 

MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV). IMÓVEL FECHADO OU EXPOSTO À VENDA POR 

PESSOA CONTEMPLADA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. 1. 

Procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar a alegação de que uma pessoa 

contemplada pelo Programa MCMV estaria mantendo o imóvel fechado ou exposto à venda, em 

detrimento de eventuais beneficiários, contando, para tanto, com a conivência do Secretário de 

Habitação de Petrolina/PE. 2. Arquivamento promovido após a constatação de que o imóvel está 

cumprindo sua função social. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

281. Processo: 1.26.001.000179/2015-18 Voto: 1977/2018 Origem: PRM/ 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. ESTRUTURA 

FÍSICA/INSTALAÇÕES. PONTE PRESIDENTE DUTRA. MUNICÍPIO DE PETROLINA /PE. 

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. IRREGULARIDADE 

SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar problemas estruturais na ponte Presidente 

Dutra, situada entre Petrolina /PE e Juazeiro/BA. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com informações prestadas pelo DNIT, após a 

realização de vistoria no local, constatou-se que a fissura constatada na base da aludida ponte não 

apresenta risco à estrutura da obra, sendo que a fissura foi imediatamente reparada, conforme 

comprova registro fotográfico juntado aos autos. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
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282. Processo: 1.26.002.000090/2012-07 Voto: 1092/2018 Origem: PRM/ CARUARU-

PE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. 1. Inquérito 

Civil instaurado com o objetivo de apurar a ausência de profissional farmacêutico durante o horário 

de funcionamento em diversas farmácias, drogarias e distribuidoras de medicamentos no 

município de Caruaru/PE, em descumprimento à Lei Federal nº 5.991/1973. 2. Arquivamento 

promovido após a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o MPF e várias 

entidades e a instauração de procedimento administrativo para acompanhar o efetivo cumprimento 

das disposições do referido TAC. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

283. Processo: 1.27.001.000293/2015-19 Voto: 1969/2018 Origem: PRM/ PICOS-PI  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. SAÚDE. CERTIDÃO DE 

NÃO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS DO 

SUS. MUNICÍPIO DE SIMÕES/PI. TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

SUS. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E 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 Simões/PI com essa finalidade. 3. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento tendo em vista que a referida municipalidade se comprometeu a adotar todas as 

medidas necessárias para o integral cumprimento da recomendação expedida 4. Diante do 

acatamento da Recomendação e das providências mencionadas, a atuação ministerial resta 

exaurida, tornando-se desnecessária a continuidade do presente procedimento. PELA 

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

arquivamento. 

 

284. Processo: 1.27.004.000009/2017-38 Voto: 2050/2018 Origem: PRM/ SÃO 

RAIMUN. NONATO  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. 

MUNICÍPIO DE JUREMA/PI. ATRASO DE SALÁRIO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar atrasos no pagamento de salários, do mês de 

dezembro de 2016, aos profissionais da educação e da saúde no Município de Jurema/PI. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que os salários dos servidores 

estão sendo pagos em dia, de acordo com resposta do Município, e dos próprios denunciantes. 3. 

É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. 

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

arquivamento. 

 

285. Processo: 1.28.000.000399/2013-15 Voto: 2034/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. CONSERVAÇÃO E GUARDA DE 

BENS. OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONCLUÍDAS. 1. Inquérito Civil 

instaurado com o objetivo de apurar possível má conservação da passarela que está localizada 

sobre a BR-101 e do trecho entre os shopping Via Direta e Natal shopping. 2. Arquivamento 

promovido após a verificação de que os documentos colhidos durante a instrução são suficientes 

para demonstrar que as obras de manutenção e conservação foram concluídas, não havendo razão 

para prosseguimento do feito. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a 

irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

286. Processo: 1.28.000.000922/2017-37 Voto: 2087/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). INEXISTÊNCIA DE 
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IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar malversação das 

verbas federais alocadas para o financiamento de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCV), no município de Natal/RN. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que, de acordo com a CAIXA, para financiamento da construção do 

empreendimento, foram utilizados recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

do PMCMV e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possuindo 200 moradias e tendo 

sido concluído em junho de 2016, sendo que todos os beneficiários foram selecionados de acordo 

com as diretrizes apontadas pelo programa federal. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

ante a ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

287. Processo: 1.28.000.001387/2015-70 Voto: 2289/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

(IFRN). RECOMENDAÇÃO ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade 

em concurso público promovido pelo IFRN que: a) nos critérios de pontuação na avaliação dos 

títulos, que concedia nota ao candidato que tivesse exercido magistério na disciplina, objeto do 

concurso, em "Instituição Pública de Educação Profissional e Tecnológica", o que seria forma de 

favorecimento dos docentes egressos das escolas técnicas; e b) impossibilitava a interposição de 

recurso via e-mail. 2. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que 

o IFRN acatou os termos da Recomendação nº 001/2016-CMCLM/PR/RN, que garantirá a 

possibilidade de efetuar-se impugnações dos editais via internet nos próximos concursos públicos 

e que promoverá avaliação para os próximos editais, a fim de melhor classificar o candidato com 

experiência, a fim de evitar critérios discriminatórios. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

288. Processo: 1.28.200.000177/2014-27 Voto: 2561/2018 Origem: PRM/ CAICÓ-RN  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE. 

CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO. JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS DO 

SUS. MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN. TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE - SUS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO. 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO.1. Procedimento 

Preparatório instaurado com o objetivo de apurar o cumprimento das recomendações expedidas ao 

município de Timbaúba dos Batistas/RN com o objetivo de garantir a fiscalização do cumprimento 

da jornada dos profissionais do Sistema Único de Saúde, do fornecimento de certidão de não 

atendimento aos usuários do SUS e à alimentação do Banco de Preços em Saúde na aquisição de 

insumos. 2. Foi firmado TAC com o município de Timbaúba dos Batistas/RN com a finalidade de 

dar cumprimento a essas disposições. 3. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que a celebração do TAC e a instauração de Procedimento de acompanhamento 

esgotaram o objeto do procedimento. 4. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

289. Processo: 1.29.000.001579/2015-49 Voto: 2028/2018 Origem: PRM/ 

N.HAMBURGO-RS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 

CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. 1. Procedimento Preparatório instaurado com base em 

representação formulada por candidata que diz ter sido aprovada em concurso público para o cargo 

de Técnico Bancário de nível médio da Caixa Econômica Federal (lugar nº 180). Narrou, em 

síntese, que o Edital nº 1, de 22 de janeiro de 2014, abriu o concurso, prevendo apenas cadastro 

reserva. Homologado em 17/06/2014, o concurso tinha previsão inicial de vigência de um ano 

(Item 15.31 do Edital) e até o momento da representação, segundo ela, não houve qualquer 

nomeação de candidatos aprovados, a despeito de a Caixa manter funcionários terceirizados 

ocupando os cargos que deveriam ser preenchidos por concursados. A representante ainda disse 

que a instituição bancária comprometeu-se a contratar até o fim de 2015 dois mil novos 
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empregados. 2. A instrução revelou que a empresa pública não possui empregados terceirizados 

exercendo atividade-fim no Polo de Novo Hamburgo. Além disso, foram convocados 46 

candidatos, dos quais 35 foram admitidos. 3. Arquivamento promovido por ausência de 

irregularidade. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

290. Processo: 1.29.000.002421/2014-13 Voto: 2504/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidades no concurso público da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 

consistentes em: a) ausência de divulgação de cronograma; b) ausência de divulgação de 

bibliografia; c) intervalo de apenas 14 dias entre a data de realização da prova e a data do término 

das inscrições; d) divulgação dos locais de realização das provas com apenas 05 dias de 

antecedência; e) possibilidade de o candidato levar o caderno de prova somente quando faltassem 

30 minutos para o término do tempo fixado para a realização das provas; f) possibilidade de 

interposição de recurso contra o gabarito preliminar apenas via SEDEX; g) publicação das provas 

dentro do prazo para a interposição do recurso; h) não disponibilização da folha de resposta para 

consulta individual pelos candidatos; i) não divulgação da fundamentação para alteração do 

gabarito preliminar, j) não divulgação da fundamentação para o indeferimento dos recursos; k) não 

anulação de questões; l) convocação de candidatos sem a devida publicidade. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes fundamentos: a) a ausência de divulgação de 

cronograma ou de bibliografia não invalida o certame, uma vez que o Decreto nº 6.944/2009, que 

dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos (embora de aplicação restrita à 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional), estabelece, em seu art. 19, as 

informações mínimas que deverão constar do edital de abertura de inscrições; não havendo a 

exigência de divulgação de cronograma, apenas de indicação das prováveis datas de realização das 

provas, sendo que o concurso em questão previu a data provável para aplicação da prova objetiva 

(08 de junho de 2014) e de que apenas estabelece que as disciplinas das provas deverão estar 

enunciadas de forma precisa não havendo a exigência de que o edital do certame especifique a 

bibliografia recomendada para os temas estabelecidos em seu conteúdo programático, estando tal 

matéria inserida no campo da discricionariedade administrativa; b) os candidatos tomam 

conhecimento do concurso a partir da publicação do edital, sendo esse o termo inicial a ser 

considerado para análise da razoabilidade do intervalo de tempo até a data da aplicação das provas, 

sendo que, no caso, o edital do certame foi publicado em 11/04/2014 e a aplicação das provas 

ocorreu em 08/06/2014, portanto, não há falta de razoabilidade; c) o edital prevê, no item 1.4, as 

cidades de aplicação das provas, logo foram divulgados, com 05 dias de antecedência, apenas os 

locais de prova; d) a previsão de que os candidatos somente poderiam levar os cadernos de prova 

se permanecessem na sala até 30 minutos antes do fim da prova constava expressamente do Edital; 

e) os candidatos podiam interpor recurso através do site da banca examinadora; f) todos os 

candidatos que solicitaram a sua folha de resposta receberam por e-mail o documento; g) por 

conveniência administrativa não foram divulgadas a fundamentação, tendo em vista que não houve 

alteração do gabarito, mas sim anulação de questões; h) todas as fundamentações de 

indeferimentos aos recursos foram enviadas por carta para os candidatos que interpuseram 

recursos; i) não cabe ao MPF o reexame do conteúdo/gabarito das questões formuladas, sob pena 

de indevida incursão no mérito administrativo; j) a convocação foi publicada no Diário Oficial da 

União e no sítio eletrônico da CONAB, bem como foi encaminhada carta/telegrama aos 

convocados. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

291. Processo: 1.29.000.003706/2015-44 Voto: 2306/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DÉFICIT DE SERVIDORES. INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar irregularidades ocorridas na falta de defesa técnica do INSS 

em audiência realizada na Justiça do Trabalho em Porto Alegre/RS, em relação a uma específica 

ação trabalhista. 2. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que 

não houve ilegalidades, haja vista que, na ação específica, a autarquia federal foi representada por 

preposto que tinha conhecimento dos fatos, sendo observada a norma do art. 5º da Lei nº 

9.028/1995. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

292. Processo: 1.29.002.000122/2014-16 Voto: 2238/2018 Origem: PRM/ CAXIAS 

DO SUL-RS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. ESTRUTURA FÍSICA INADEQUADA. . AUSENCIA DE 

PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE À INCÊNCIOS. IRREGULARIDADE SANADA. 

1. Inquérito Civil instaurado a partir do desmembramento do IC nº 1.29.002.000290/2013-21 para 

apurar, especificamente, a implementação do Plano de Prevenção e Combate à Incêndio (PPCI) na 

Agência do IBGE em Caxias do Sul. O objeto do IC nº 1.29.002.000290/2013-21 era apurar a 

alegação de ausência PPCI em prédios públicos federais em Porto Alegre.2.O Procurador da 

República oficiante arquivou o procedimento sob o fundamento de que, após efetuadas as 

diligências cabíveis, foi informado que a Agência do IBGE em Caxias do Sul estaria instalada em 

nova sede e que possui Alvará de Prevenção de Incêndio válido. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

293. Processo: 1.29.002.000153/2016-39 Voto: 2400/2018 Origem: PRM/ CAXIAS 

DO SUL-RS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na contratação sem 

concurso público, pela Universidade de Caxias do Sul, de pessoa para trabalhar na Pró-Reitoria de 

graduação, ministrando aulas no curso de Pedagogia. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com informações prestadas pela UCS e pelos 

documentos juntados aos autos, a contratação teve origem em processo seletivo, no qual, em 

igualdade de condições com os demais concorrentes, e tendo preenchidos os requisitos exigidos 

no certame, a candidata logrou aprovação em segundo lugar, sendo contratada em 02/06/2014, e 

de que não se trata de universidade pública, assim suas contratações são reguladas pela CLT e por 

regimentos próprios. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. 

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

arquivamento. 

 

294. Processo: 1.29.004.000291/2015-17 Voto: 2500/2018 Origem: PRM/ PALM. DAS 

MISSÕES  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - 

PMCMV. COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - CREHNOR. ATRASO NA ENTREGA DE 

UNIDADES HABITACIONAIS. 1. Inquérito civil instaurado com o objetivo de investigar a 

possível demora na entrega de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida - PMCMV no município de Palmeira das Missões/RS. 2. Após instrução probatória, a 

Procuradoria da República na origem determinou o arquivamento do feito ao fundamento de que 

o objeto dos autos encontrar-se-ia exaurido vez que, além de ter havido adimplemento substancial 

do termo de Acordo e Compromisso celebrado entre o agente financeiro (CREHNOR), o 

município e o Estado do Rio Grande do Sul, deixando de serem construídas apenas três residências 

das cerca de cinquenta contratadas, o prejuízo aos cofres públicos seria mínimo. Por fim, 

acrescentou-se que o BACEN teria decretado intervenção extrajudicial na CREHNOR para fins de 

regularização da sua situação financeira. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento por seus 

próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

295. Processo: 1.29.016.000073/2015-43 Voto: 2035/2018 Origem: PRM/ CRUZ 

ALTA-RS  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RETOMADA DE IMÓVEIS OCUPADOS 

IRREGULARMENTE. ADOÇÃO DE MEDIDAS EM CURSO. INSTAURAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. 1. Inquérito Civil 

instaurado com o objetivo de apurar possível demora desarrazoada ou ineficiência na tomada de 

providências por parte da Caixa Econômica Federal e da Secretaria de Habitação de Cruz Alta para 

a retomada de imóveis irregularmente ocupados no Residencial Vida Nova II em Cruz Alta/RS. 2. 
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Arquivamento promovido ao fundamento de que "Conforme já demonstrado no despacho de fls. 

233-235, verificou-se nos autos que a CEF vinha progredindo na tomada de medidas para a 

retomada dos imóveis, embora com entraves de diversas naturezas. Quanto à Prefeitura Municipal, 

verificou-se também a tomada de providências para auxiliar a referida retomada, tanto que, através 

da Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social, informou que verificará a possibilidade 

de alugar um local adequado no município para o armazenamento dos mobiliários (fls. 236-237). 

A falta, por ora, de definição quanto a tal questão, não impede o arquivamento do presente feito, 

uma vez que se trata de questão a ser resolvida pela CEF, junto às entidades cabíveis, estando em 

andamento as medidas adequadas à promovida retomada dos imóveis. Cabe, contudo, instaurar 

procedimento administrativo de acompanhamento para que se monitore, por ora, a retomada dos 

imóveis pela Caixa Econômica Federal.". 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos 

próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

296. Processo: 1.30.001.000216/2015-65 Voto: 1184/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. MARINHA DO BRASIL. 

PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. ALTERAÇÃO EM RELAÇÃO A EDITAIS 

ANTERIORES. 1. Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar eventuais irregularidades 

relacionadas à pontuação da prova de títulos da profissão de enfermagem no concurso público para 

ingresso no Corpo de Saúde da Marinha - quadro de apoio à saúde, devido à alteração no atual 

edital em relação aos anteriores. 2. Arquivamento promovido ao fundamento de que: "Em relação 

à alegação de possível alteração no atual Edital em comparação aos anteriores, a Diretoria de 

Ensino da Marinha esclareceu que o ordenamento jurídico vigente confere ao administrador 

público a competência para organizar o concurso público de forma a permitir a ampla e adequada 

participação dos candidatos, visando alcançar a excelência no atendimento de sua missão 

institucional e sempre resguardando o interesse público. Para tanto, constantemente é preciso 

adotar novas medidas pertinentes para a melhoraria da estrutura dos certames sob sua 

responsabilidade. Por certo, com relação às irregularidades apontadas pelo Representante, vê-se 

que, de fato, inexiste o mínimo de concretude, uma vez que fora dispensado tratamento isonômico 

e impessoal a todos os participantes do certame, bem como fora preservada a sua finalidade de 

selecionar o candidato mais apto para o cargo público a ser preenchido. Dessa forma, estão 

ausentes indícios mínimos da ocorrência de lesão a direito." 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

297. Processo: 1.30.001.001010/2015-52 Voto: 2173/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PARALISAÇÃO DE AULAS. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). COLÉGIO APLICAÇÃO. 

ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no adiamento do início das aulas 

no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em razão de atraso 

de pagamento salarial aos funcionários terceirizados da empresa responsável pela limpeza. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes fundamentos: a) de acordo com 

informações prestadas pela Universidade, não houve atraso técnico no pagamento do contrato, pois 

há regra editalícia que garante que a contratante possui o prazo de 90 dias para efetuar o 

pagamento, porém a empresa de limpeza está descumprindo vários contratos que mantém com a 

Universidade, desse modo, a universidade está consultando outras empresas em caráter 

emergencial, a fim de que a atual empresa possa ser notificada sobre a rescisão contratual, 

cumulada com as multas e penalidades devidas, e oportunamente será elaborado processo 

licitatório para que haja a substituição definitiva da empresa prestadora de serviço; b) foi realizada 

reunião na Procuradoria do Trabalho tendo em vista a situação dos trabalhadores da empresa, tendo 

sido noticiado que no dia 19 de maio a empresa efetuou o pagamento dos salários atrasados dos 

empregados; c) apenas 04 dos 104 cursos de graduação tiveram suas aulas paralisadas; d) o reitor 

recomendou que as aulas de todas as unidades fosse suspensas a fim de fazer uma avaliação geral 

da situação, tendo então sido constatado que todas as unidades tinham condições de retomar as 

suas atividades; e) já houve o retorno das aulas. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento 

pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

298. Processo: 1.30.001.001140/2016-76 Voto: 2167/2018 Origem: PR-RJ 
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Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JUNTA 

DE JULGAMENTO DA AERONÁUTICA - JJAER. HORÁRIO DE ATENDIMENTO E NÃO 

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado para apurar supostas 

irregularidades ocorridas na Junta de Julgamento da Aeronáutica - JJAER, vez que, consoante os 

termos da representação, o horário de atendimento seria reduzido e não haveria informações 

disponíveis na internet nem por telefone. 2. A Procuradoria da República na origem determinou o 

arquivamento do feito por ausência de irregularidades vez que a limitação de horário de 

atendimento ao público visaria proporcionar o desenvolvimento de um leque de atividades 

inerentes àquele serviço, tais como processamento de feitos e sessões de julgamento. Além disso, 

estaria em fase de implantação novo sistema eletrônico informatizado que vai possibilitar o acesso 

remoto de todas as informações sobre processos pendentes naquele setor. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades. PELA 

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

arquivamento. 

 

299. Processo: 1.30.001.003047/2015-15 Voto: 2407/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE TRABALHO. INSTITUTO 

NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA (INTO). COORDENAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL . FALTA DE CRITÉRIOS PARA AS LOTAÇÕES 

NOS SETORES. FALTA DE CRITÉRIOS PARA AS DEFINIÇÕES DE CARGAS HORÁRIAS 

E REALIZAÇÕES DE PLANTÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades 

ocorridas na Coordenação de Desenvolvimento Institucional do Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia (INTO) quanto ao exercício da chefia, bem como irregularidades na 

falta de critérios para as lotações nos setores, definições de cargas horárias e realizações de plantão 

no referido instituto. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes 

fundamentos: a) o cargo de chefia da Coordenação de Projetos Especiais do INTO (COPES) é 

ocupado por um servidor efetivo do INTO e as atividades desempenhadas pelo funcionário estão 

de acordo com as obrigações contidas no termo de referência do Pregão Eletrônico nº 28/2012 do 

Ministério da Minas e Energia e no Contrato nº 026/2013 do INTO; b) há regras contidas na 

Portaria MS/GM nº 260, de 21/02/2014 e na Portaria INTO/MS nº 065/2014, de 06/03/2014 que 

justificam a necessidade do horário diferenciado para os servidores lotados em setores do INTO 

que funcionam em regimes de trabalho diferenciados; c) o representante não indica ou faz menção 

a qualquer ato ou situação concreta que demonstre haver falta de critério para as lotações nos 

setores e definição dos plantões, a caracterizar eventual ilegalidade ou favorecimento indevido. 3. 

Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA 

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

arquivamento. 

 

300. Processo: 1.30.001.003337/2014-88 Voto: 2286/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. EDUCAÇÃO. 

FINANCIAMENTO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO E/OU PESQUISA. MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO/RJ. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DAS 

VERBAS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

desvio de finalidade na aplicação de verbas federais pelo município do Rio de Janeiro/RJ, 

consistente no uso de verbas voltadas à educação pública para a construção da Vila Olímpica de 

Honório Gurgel e para administração de Parque Cidade das Crianças Leonel Brizola. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com 

informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, os citados complexos esportivos 

são utilizados por alunos da rede pública municipal, não configurando desvio de finalidade, uma 

vez que a atividade desportiva integra o serviço público de educação. 3. É cabível a homologação 

do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

301. Processo: 1.30.001.004818/2015-91 Voto: 2293/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL . INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (IFRJ). CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E 

MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar irregularidade na exigência de experiência profissional para cargos de nível 

fundamental e médio do concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro (IFRJ). 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de que, de acordo com informações prestadas pelo Instituto, a experiência profissional exigida para 

alguns cargos de Nível C e Nível D decorre do determinado pelo art. 9º da Lei n° 11.091/2005, 

que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação. 

3. O tema já foi objeto de deliberação pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo 

Janot Monteiro de Barros no PA nº 1.00.000.010724/2014-10, que tratava de "representações pela 

propositura de ação direta de inconstitucionalidade em face de disposições do art. 9º e do anexo II 

da Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005". Na decisão, mencionou-se o entendimento do então PGR 

Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, adotado no PA nº 1.36.000.001088/2005-91, no 

sentido de que "não extrapola as balizas da razoabilidade, no caso, a exigência pelo legislador de 

experiência profissional para o acesso a determinados cargos públicos", sendo ainda ressaltado 

pelo PGR o seguinte: "...Não se verificam novas razões que ensejem mudança de orientação 

adotada naquela ocasião. Ainda que determinado cargo ou emprego na administração dispense 

formação escolar mais elevada, isso não significa ser irrazoável, menos ainda inconstitucional, 

exigência legal de experiência no ofício para os candidatos ao trabalho, em concurso público. Na 

verdade, precisamente pela baixa escolaridade necessária a certos cargos, a experiência prévia 

poderá ser excepcionalmente importante, para que os selecionados atendam à necessidade da 

administração pública....". 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

302. Processo: 1.30.002.000310/2015-12 Voto: 2257/2018 Origem: PRM/ CAMPOS-

RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. 

LOCAÇÃO/PERMISSÃO/CONCESSÃO/AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DE USO. MUNICÍPIO 

CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar a intenção do Município de Campos do Goytacazes/RJ em 

demolir muro de terreno da Marinha do Brasil, situado no farol de São Tomé, a fim de se utilizar 

de parte desse espaço para a realização de eventos e shows. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que a Marinha do Brasil concedeu a Permissão de Uso nº 

51500/2015-003-00 gratuita, permitindo o uso de uma área de 26.000m² do imóvel do terreno, 

tendo, como contrapartida da Permissionária, a demolição do muro existente em frente À praia, 

com a consequente instalação de proteção de ferro no extremo oposto ao muro demolido, com o 

fim de evitar invasões. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

303. Processo: 1.30.006.000269/2014-55 Voto: 724/2018 Origem: PRM/ 

N.FRIBURGO/TERESÓPOLIS-

RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. BENS PÚBLICOS. OBRAS DE 

CONTROLE DE INUNDAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO 

BENGALAS. PARALISAÇÃO DE MAQUINÁRIO. PROBLEMA MECÂNICO RESOLVIDO. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar 

a notícia de paralisação de maquinário no rio Bengalas durante a realização de obras de controle de 

inundação, drenagem e recuperação ambiental, com possível deterioração do bem público. 2. 

Arquivamento promovido após a constatação de que um problema mecânico estava impedindo a 

remoção da escavadeira do referido rio, mas tão logo houve o conserto a máquina foi retirada do 

local. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido 

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

arquivamento. 

 

304. Processo: 1.30.007.000155/2008-57 Voto: 2117/2018 Origem: PRM/ 

PETROPOLIS-RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CCR. BENS PÚBLICOS. 

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. VAGAS DE ESTACIONAMENTO/ESTACIONAMENTO 

IRREGULAR EM VAGAS DE USO EXCLUSIVO DO MPF. 1. Inquérito Civil instaurado com 

o objetivo de apurar relatos de utilização indevida por particulares de vagas exclusivas para 

servidores da Procuradoria da República no Município de Petrópolis/RJ. 2. Arquivamento 

promovido sob o fundamento de que a Resolução nº 302/2008 do Conselho Nacional de Trânsito 

deixou de destinar vagas exclusivas a órgãos públicos. Além disso, a sede da Procuradoria da 

República em Petrópolis mudou de endereço, não havendo necessidade das vagas. 3. Acolhimento 

da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

305. Processo: 1.30.007.000558/2013-63 Voto: 764/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. BENS PÚBLICOS. 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC). CENTRO DE ARTES E 

ESPORTES UNIFICADOS (CEU). CONSTRUÇÃO. ATRASO NAS OBRAS. CONCLUSÃO. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar 

eventual atraso nas obras de construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), 

realizadas com verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 2. Arquivamento 

promovido após a verificação de que as obras foram concluídas e não ocorreu qualquer 

irregularidade no decorrer de sua execução. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

306. Processo: 1.30.010.000172/2014-83 Voto: 1199/2018 Origem: PRM/ 

V.REDONDA-RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. 

1. Inquérito Civil público instaurado com o objetivo de apurar eventual irregularidade relativa a 

suposta invasão e cercamento de área pertencente à Rede Rodoviária Federal por parte da empresa 

Veículos Stylos, em Miguel Pereira - RJ, tendo em vista denúncia de cercamento com grades de 

ferro de área de domínio ferroviário da extinta Linha Férrea São Bento - Miguel Burnier. 2. 

Arquivamento promovido ao fundamento de que: "Diante desta informação [o Município recebeu 

do DNIT oferta de cessão de uso ou doação dos bens da extinta RFFSA, entre eles a faixa de 

domínio, o que foi efetivado através do Termo de Compromisso de fls. 75/78, que transferiu ao 

Município o leito da via férrea, entre outros bens] e dos documentos apresentados pela Prefeitura 

Municipal de Miguel Pereira, verifica-se que, na situação em tela, não há de se falar em danos aos 

interesses e direitos que ensejam atuação do Ministério Público Federal, uma vez que não se 

vislumbra ofensa a interesses individuais homogêneos ou coletivos, tampouco ofensa a patrimônio 

ou interesse da União.". 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

307. Processo: 1.32.000.000715/2017-50 Voto: 2059/2018 Origem: PR-RR  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE RORAIMA (DETRAN/RR). IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar irregularidade na terceirização do serviço de vistoria veicular 

pelo Departamento Estadual de Trânsito de Roraima (DETRAN/RR). 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que já existe Portaria do DETRAN-RR 

suspendendo a terceirização do serviço de vistoria veicular. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

308. Processo: 1.32.000.001327/2016-13 Voto: 2395/2018 Origem: PR-RR  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. BANCA EXAMINADORA. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR. EVENTUAL SUSPEIÇÃO DA BANCA 

EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado com o objetivo de investigar suposta suspeição da banca examinadora do concurso para 
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preenchimento de vagas destinadas ao cargo de professor-assistente de língua portuguesa da 

UFRR, Edital n. 378/2016. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem 

determinou o arquivamento do feito ao fundamento de que não haveria como inferir possível 

fraude no concurso em análise. Explicou que a argumentação desenvolvida pelo representante, 

qual seja, a de que um dos membros da banca examinadora teria proximidade acadêmica com o 

candidato aprovado, vez que teriam sido orientados em dissertação de mestrado pela mesma 

orientadora, não teria o condão de provar a suspeição do membro, acrescentando, por fim, que até 

mesmo o vínculo orientador-orientado, mais próximo que o tratado nos presentes autos, não seria 

capaz de imputar suspeição de membro de banca examinadora conforme jurisprudência que 

colaciona. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades. 

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

arquivamento. 

 

309. Processo: 1.33.000.000829/2016-81 Voto: 2218/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no 

indeferimento, pela Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, do pedido de revalidação de 

diploma obtido no exterior pela representante. 2. A Procuradora oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o indeferimento do pedido de revalidação de diploma 

ocorreu com base no art. 7º, §3º, da Resolução nº 8, de 4/10/2017, do CNE/CES, pois não foram 

encontrados conteúdos equivalentes para algumas disciplinas. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento ante a ausência de irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

310. Processo: 1.33.000.003249/2014-84 Voto: 1170/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA CATARINA (UFSC). CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. 1. Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de apurar a denúncia de 

que a Universidade Federal de Santa Catarina teria contratado enfermeiros em 2014, prejudicando 

os candidatos aprovados no concurso público realizado pelo edital nº 251/DDP/2013. De acordo 

com a denúncia, foram chamados apenas seis enfermeiros do concurso de 2013 e preenchidas mais 

duas vagas com deficientes. Entretanto, com o concurso ainda vigente, a UFSC, em parceria com 

a FAPEU, começou uma nova espécie de contratação para enfermeiros e não nomeou mais 

candidatos do concurso ainda vigente. 2. Arquivamento promovido sob os fundamentos de que: 

"[...] aquela instituição federal informou que 12 dos 32 candidatos aprovados tomaram posse e 

entraram em exercício, assim como 3 dos 5 candidatos portadores de deficiência aprovados. 

Considerando que a representante foi aprovada em décimo lugar na classificação da listagem geral, 

como demonstra a lista acostada à fl. 12 e verso; e que, ao ser notificada para complementar a 

representação, não apresentou nenhuma outra informação mais precisa que indicasse a existência 

das irregularidades inicialmente apontadas ou indícios veementes dos fatos narrados; 

Considerando que a UFSC informou que 12 dos candidatos classificados na listagem geral 

tomaram posse e efetivamente entraram em exercício, conclui-se que a representante está incluída 

dentre os candidatos chamados e que efetivamente entraram em exercício, sendo que atualmente 

deve estar trabalhando naquela universidade. Diante da ausência de maiores elementos que 

demonstrassem possível atuação ilegal ou irregular da UFSC e da FAPEU (Fundação de Amparo 

à Pesquisa e Extensão Universitária) na contratação de enfermeiros, ao arrepio do resultado 

homologado do concurso público regido pelo Edital acima citado, não há o que ser investigado no 

presente procedimento." 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

311. Processo: 1.33.000.003545/2014-85 Voto: 2229/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. EDUCAÇÃO. PROGRAMA 

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 

COMUNICAÇÕES - MCTIC E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PROCESSO SELETIVO COM 

CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil 

instaurado para apurar suposta ilegalidade do processo seletivo para o programa "Ciência sem 

Fronteiras", em razão de um discrímen indevido em relação ao curso de Gestão de Tecnologia de 
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Informação. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o 

programa, decorrente de cooperação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do 

Ministério da Educação, por meio da Capes e CNPQ -, é regrado por critérios técnicos e este 

regramento é dotado de caráter eminentemente administrativo, o que significa que o rol de áreas 

taxativamente expostas na Portaria Interministerial 1, de 9/1/2013, decorre de um processo 

decisório inerente à priorização de recursos públicos. Portanto, a não inclusão da graduação em 

gestão de TI não viola qualquer princípio administrativo nem o processo seletivo em questão incide 

em qualquer ilegalidade que justifique a prestação jurisdicional. O que ocorre é que o curso se 

insere em área diversa das contempladas pelo programa, distinção feita pela própria 

Administração, seguindo critérios técnicos e idôneos de classificação. Trata-se de exercício regular 

da discricionariedade administrativa. Por fim, os representantes foram devidamente notificados no 

sentido de não se enquadrarem no programa. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

312. Processo: 1.33.008.000053/2015-49 Voto: 1205/2018 Origem: PRM/ 

ITAJAI/BRUSQUE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

EPIDEMIOLÓGICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Inquérito Civil instaurado com o 

objetivo de apurar eventual omissão da Vigilância Sanitária de Balneário Camboriú/SC, diante da 

ausência de fiscalização e averiguação de local onde um animal teria adquirido leptospirose. 2. 

Arquivamento promovido após a constatação de que "as medidas para verificar o ambiente 

possivelmente contaminado foram realizadas pelo órgão Sanitário, assim como pesticida foi 

espalhado pelo local com o intuito de repelir a doença.". 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

313. Processo: 1.34.001.004040/2016-52 Voto: 1853/2018 Origem: PR-SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. JORNADA DE TRABALHO. INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). COMPENSAÇÃO DE HORAS. GREVE. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no cadastro da compensação de 

horas por parte de servidores lotados na Gerência Executiva São Paulo Sul do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), referente ao acordo firmado entre servidores e a autarquia, após a greve 

de 81 dias. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de 

acordo com informações prestadas pela Gerência, a reposição dar-se-ia por meio da 

disponibilização de vagas adicionais para requerimento de benefícios e antecipação de agenda, 

sendo que, ainda, nos termos do Memorando Curricular nº 05/2016, são incluídas outras tarefas 

para fins de reposição relativas a serviços não agendados, tais como manutenção de pagamento de 

benefícios e monitoramento operacional de benefícios. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

314. Processo: 1.34.001.006420/2015-41 Voto: 2038/2018 Origem: PR-SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. 

Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar eventual falha no sistema eletrônico da Receita 

Federal para entrega de documento relativo a obrigação acessória fiscal. Segundo o representante, 

o programa disponibilizado pela Receita Federal para entrega da Escrituração Digital Contábil não 

estaria funcionando perfeitamente, a ponto de prejudicar os contribuintes obrigados a entregar o 

referido documento no prazo estabelecido pelo órgão. 2. Arquivamento promovido ao fundamento 

de que, " considerando a documentação carreada aos autos, bem como as informações prestadas 

tanto pela Receita Federal quanto pelo representante, não se vislumbra a eventual irregularidade 

retratada na representação inicial. Ao que tudo indica, o problema encontrado [...] foi pontual, não 

tendo sido relatadas novas dificuldades na remessa de documento à Receita Federal quer pelo 

referido cidadão ou no fórum estabelecido no site www.spedbrasil.net." 3. Acolhimento da 

promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
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315. Processo: 1.34.001.007027/2017-36 Voto: 2391/2018 Origem: PR-SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. FISCALIZAÇÃO DA REGULARIDADE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS 

PÚBLICOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

1. Procedimento Preparatório instaurado a partir de ofício da Controladoria Geral da União em que 

se informa que foram concluídas as fiscalizações realizadas pelo Ministério da Transparência no 

âmbito do 3º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos quanto à regularidade da 

aplicação de recursos públicos federais. 2. Logo em seguida, a Procuradoria da República na 

origem determinou o arquivamento do feito ao fundamento de que os fatos ora narrados já estariam 

sendo apurados no PP n. 1.34.001.007014/2017-67, razão pela qual não haveria interesse no 

prosseguimento do feito. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de ausência de 

interesse no prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

316. Processo: 1.34.004.000366/2016-81 Voto: 2225/2018 Origem: PRM/ 

CAMPINAS-SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO. 

DIFICULDADE DE ACESSO A DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar a alegação de dificuldade de acesso a 

documentos de procedimento administrativo disciplinar do TRT da 15ª Região. 2. O Procurador 

oficiante arquivou o procedimento sob o fundamento de que o TRT -15 adota procedimento 

resguardado pela Lei de Acesso à Informação , de modo que não há ilegalidade no ato 

administrativo. Em verdade, não há, propriamente, negativa de fornecimento da informação 

desejada, mas apenas a postergação do acesso ao momento em que a decisão do procedimento 

disciplinar em andamento for tomada. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

317. Processo: 1.34.004.000933/2014-37 Voto: 2299/2018 Origem: PRM/ 

CAMPINAS-SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS/SP. FALTA DE MÉDICOS. 

SERVIÇO REGULAR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar demora no agendamento de 

consulta médica no Sistema Único de Saúde, com demora de mais de 1 (um) ano. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o atendimento está regular e que a 

formação de filas de espera tem origem na falta de profissionais, que está sendo solucionado com 

a realização de concursos públicos por parte do Município. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

318. Processo: 1.34.004.001373/2014-38 Voto: 1212/2018 Origem: PRM/ 

CAMPINAS-SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

INCLUSÃO NA LISTA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar a não inclusão do 

medicamento "Invega Sustenna" na lista de medicamentos de alto custo fornecidos pelo Sistema 

Único de Saúde. 2. Arquivamento promovido ao fundamento de que "[...] a leitura do relatório 

referido (fls. 45/46) demonstra que após análise em conjunto das evidências apresentadas pelo 

laboratório Jamssen-Cilag, avaliação econômica, das evidências científicas, impacto orçamentário 

bem como a consulta pública, conclui-se pela não incorporação do medicamento posto que o 

'arsenal medicamentoso atualmente disponibilizado no SUS é suficiente para atender às 

necessidades dos portadores da doença...'. Visível a cuidadosa análise realizada o que nos permite 

concluir que a decisão foi pautada na mais absoluta legalidade.". 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

319. Processo: 1.34.005.000148/2014-74 Voto: 2282/2018 Origem: PRM/ FRANCA-

SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE/SP. PONTO 

ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE CERTIDÕES. RECOMENDAÇÕES CUMPRIDAS. 1. 

Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no controle de horário dos profissionais de 

saúde e fornecimento de certidões para usuários não atendidos por recusa do Sistema Único de 

Saúde, no Município de Ribeirão Corrente/SP. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o Município de Ribeirão Corrente/SP adotou as 

providências recomendadas, tendo cumprido as metas com a apresentação de documentos 

comprobatórios. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando houver nos autos a 

comprovação de que foram integralmente cumpridas ou foram atendidas as medidas 

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

arquivamento. 

 

320. Processo: 1.34.008.000662/2015-61 Voto: 2235/2018 Origem: PRM/ 

PIRACICABA/AMERICA  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . EDUCAÇÃO. FINANCIAMENTO PÚBLICO DA 

EDUCAÇÃO E/OU PESQUISA. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPQ. ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLSAS . 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar atraso no 

pagamento de bolsas do CNPQ aos estudantes bolsistas. 2. A Procuradora oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o CNPQ informou que houve atraso de 1 (um) dia no 

pagamento de bolsas no ano de 2015, decorrente de falhas operacionais no sistema do Banco do 

Brasil S/A, havendo informação de que os lançamentos de crédito seriam confirmados nas contas-

correntes dos bolsistas até 10 de novembro de 2015. A noticiante, devidamente informada, não 

acusou o recebimento da mensagem eletrônica enviada pela assessoria da Procuradora oficiante e 

não deduziu mais qualquer reclamo. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

321. Processo: 1.34.010.000052/2016-07 Voto: 1944/2018 Origem: PRM/ RIBEIRAO 

PRETO-SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). NÃO OFERTA DE VAGAS PARA CURSO DE MEDICINA. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

problemas na obtenção do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) em universidade particular, 

uma vez que não foram disponibilizadas vagas para o curso de medicina. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que não há obrigatoriedade de ofertar vagas em 

quaisquer cursos por parte das instituições de ensino superior aderentes do FIES, sendo que a 

Universidade informou que não ofereceu vagas para o curso de medicina, pois o processo seletivo 

para tal curso já havia ocorrido, de forma que não podia garantir vagas para novos alunos. 3. É 

cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

322. Processo: 1.34.010.000667/2014-63 Voto: 2020/2018 Origem: PRM/ RIBEIRAO 

PRETO-SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. SAÚDE. JORNADA DE 

TRABALHO DOS MÉDICOS DO SUS. RECOMENDAÇÃO CUMPRIDA. 1. Inquérito Civil 

instaurado com o objetivo de apurar eventuais irregularidades relativas à transparência no Sistema 

Único de Saúde, em decorrência da negativa de atendimento e do descumprimento da carga horária 

por médicos e odontólogos no município de Guariba/SP. 2. Arquivamento promovido ao 

fundamento de que "[...] a municipalidade já adotou medidas necessárias à publicidade dos 

horários de atendimento, fornecimento de documento de sua eventual recusa e registro biométrico 

de ponto dos odontólogos vinculados ao SUS, com a implementação de cumprimento de jornada 

por tarefa aos profissionais médicos [...]", demonstrando o cumprimento de recomendações 
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expedidas pelo Ministério Público Federal. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

323. Processo: 1.34.012.000837/2014-90 Voto: 692/2018 Origem: PRM/ SANTOS-

SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MUNICÍPIO DE PERUÍBE. MERENDA ESCOLAR DE 

QUALIDADE REGULAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado com o objetivo de apurar a qualidade da merenda escolar oferecida nas unidades 

educacionais do município de Peruíbe. 2. Arquivamento promovido após a verificação de que o 

referido município está adimplente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) e a alimentação oferecida nas escolas mostra-se regular. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

324. Processo: 1.34.014.000183/2014-84 Voto: 713/2018 Origem: PRM/S.JOSE DOS 

CAMPOS -SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO (UPA). ALTERAÇÃO DO LOCAL DE CONSTRUÇÃO. INADEQUAÇÃO 

NÃO COMPROVADA. 1. Procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar a 

inadequação de local destinado à construção de Unidade de Pronto Atendimento. 2. Arquivamento 

promovido após a constatação de que a obra encontra-se 40% concluída e que o local onde está 

sendo construída atende ao interesse público. 3. É cabível a homologação do arquivamento ante a 

inexistência de irregularidade. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

325. Processo: 1.34.014.000263/2014-30 Voto: 2568/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. QUALIFICAÇÃO COMO OSCIP. ORGANIZAÇÃO 

BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CERTIFICAÇÃO AERONÁUTICA 

(DCA/BR). TRANSFERÊNCIA DO ACERVO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. 1. Inquérito 

Civil instaurado para apurar o cumprimento do art. 4º, inciso V, da Lei nº 9.790/99, em virtude da 

perda da qualidade de OSCIP pela Organização Brasileira para o Desenvolvimento da Certificação 

Aeronáutica (DCA/BR), consistente na transferência do acervo patrimonial disponível, adquirido 

com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, a outra pessoa 

jurídica qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social. 

2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que todos os bens 

pertencentes à DCA/BR foram integralmente restituídos, uma parte permanece em uso nas 

instalações da ANAC e o restante, ocioso ou obsoleto, foi movimentado para outras entidades da 

administração pública e de que a Organização Brasileira para o Desenvolvimento da Certificação 

Aeronáutica (DCA/BR) foi qualificada novamente como OSCIP, de acordo com documentação 

juntada aos autos. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. 

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

arquivamento. 

 

326. Processo: 1.34.023.000118/2017-92 Voto: 2172/2018 Origem: PRM/ SAO 

CARLOS-SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BANCO 

CENTRAL DO BRASIL - BCB. DIVULGAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado com o objetivo de investigar 

possível divulgação irregular de dados pessoais e financeiros de servidores públicos federais vez 

que, consoante os termos da inicial, a representante possuiria financiamento na modalidade crédito 

consignado e estaria farta de receber ligações de instituições financeiras que aparentemente 

possuiriam todos os seus dados, a configurar, ao seu entendimento, possível violação de sigilo 
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bancário. 2. Após instrução probatória, a Procuradoria da República na origem determinou o 

arquivamento do feito ao fundamento de que as informações recebidas pelo BCB são 

disponibilizadas no Sistema de Informações de Crédito - SCR, cuja prestação de informações são 

de responsabilidade das instituições financeiras, cabendo à autarquia federal tão somente a gestão 

das informações recebidas. Além disso, consignou-se que o fornecimento de informações sobre 

operações de crédito, como também o procedimento de consulta ao sistema de dados já encontrar-

se-iam devidamente regulamentados. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese de 

ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

327. Processo: 1.35.000.001993/2014-70 Voto: 2410/2018 Origem: PR-SE  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. RESOLUÇÃO Nº 4294/2013. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CONSELHO 

MONETÁRIO NACIONAL . PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO CORRESPONDENTE 

BANCÁRIO. 1. Inquérito Civil instaurado partir de denúncia de que, com a implantação da 

Resolução nº 4294, de 20 de dezembro de 2013, limitando o percentual máximo da comissão, e 

obrigando o pagamento de remuneração do Correspondente Bancário, na modalidade "pro rata 

temporis", o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional estão extrapolando a 

competência definida pela Lei 4.595/1964 e interferindo na relação privada contratual, 

estabelecida entre as Instituições Financeiras e os Correspondentes Bancários. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com informações 

prestadas pelo Banco Central do Brasil, as alterações incorporadas à Resolução n 3.954/2011, 

editada com base no poder regulatório do CMN para disciplinar o funcionamento das instituições 

financeiras, têm por objetivo garantir a adequada disseminação da oferta de serviços financeiros, 

bem como corrigir o comportamento inadequado de correspondentes bancários, decorrente da 

forma de pagamento de comissões a esses agentes, que motivava tais entidades a induzirem, 

continuamente, a portabilidade do crédito, sem atender aos interesses do cliente. 3. Acolhimento 

da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

328. Processo: 1.30.008.000182/2015-49 Voto: 2163/2018 Origem: PRM/ RESENDE-

RJ  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FISCALIZAÇÃO. POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF. 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRES - ANTT. SUPOSTA OMISSÃO NA 

FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO MUNICIPAL E 

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Trata-se 

de Inquérito Civil instaurado com o objetivo de investigar possível omissão do poder público na 

fiscalização do transporte público rodoviário municipal e intermunicipal de passageiros por 

rodovias federais e estaduais no Estado do Rio de Janeiro/RJ, vez que, de acordo com os termos 

da representação, tal se daria sem a disponibilização de cinto de segurança para os passageiros. 2. 

Logo em seguida, promoveu-se o declínio de atribuições ao fundamento de que a fiscalização do 

referido transporte caberia aos órgãos estaduais e municipais pois a ANTT só atuaria no transporte 

de passageiros interestadual e internacional. 3. Contudo, esta egrégia 1a. CCR deixou de 

homologar a decisão por entender precipitado o declínio antes de se apurar a responsabilidade 

fiscalizatória de autoridades federais tais como a PRF e a ANTT. 4. Após longa instrução 

probatória, promoveu-se o arquivamento parcial do feito quanto à possível omissão da PRF e da 

ANTT, vez que entendeu-se demonstrado nos autos a inexistência de competência fiscalizatória 

por parte da agência reguladora, que só fiscalizaria o transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros e também a ausência de omissão fiscalizatória da PRF quanto ao 

tráfego de veículos de transporte de passageiros. 5. Já quanto às possíveis irregularidades 

encontradas nas concessões e permissões do serviço de transporte público municipal e 

intermunicipal de passageiros, que permitiria a utilização de veículos do tipo urbano e o transporte 

de pessoas em pé e sem a utilização de cintos de segurança em linhas cujo trajeto passem por 

rodovia federal de tráfego pesado como a BR -116 (Dutra), declinou-se da atribuição para o MPE 

em função de se tratar de hipótese de serviço público municipal ou estadual. 6. É cabível a 

homologação do arquivamento na hipótese de ausência de irregularidades e também o declínio de 

atribuições no caso de ausência de atribuições do MPF para apurar irregularidades relativas a 

serviços públicos estaduais ou municipais. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO 

PARCIAL E PELA HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MPE.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial e 

pela homologação do declínio de atribuição ao MPE. 
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329. Processo: 1.34.038.000077/2015-11 Voto: 2217/2018 Origem: PRM/ ITAPEVA-

SP  
Relator(a): Wellington Luís de Sousa Bonfim  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA AO MPE. MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP. 

ESBULHO POSSESSÓRIO. ATRIBUIÇÃO DO MPE. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar a apropriação ilegal de terras pertencentes à extinta Ferrovia Paulista S/A (FEPASA). 

2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a titularidade das 

terras, objeto das insurgências, é do Município de Itapeva/SP e não da União. 3. Tratando-se de 

bens municipais, não é da atribuição do Ministério Público Federal e sim do Ministério Público 

dos Estados, por não configurar interesse federal. PELO RECEBIMENTO DO 

ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO, COM REMESSA AO MP/SP.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento do 

arquivamento como declínio de atribuição, com remessa ao MP/SP. 

 

330. Processo: 1.12.000.000842/2017-41 Voto: 2810/2018 Origem: PR-AP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. AUTOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL. SUSCITANTE: PR/AP. SUSCITADO: MP/AP. FISCALIZAÇÃO DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 

TRANSPARÊNCIA. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC). SISTEMA "S". 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF N. 516. REMESSA À PGR. 1. Notícia de fato autuada para 

averiguar possíveis irregularidades na condução de processo seletivo realizado no âmbito do SESC 

do Amapá, relacionadas ao conteúdo programático e ao gabarito das questões da prova para 

assistente de informática/2017. 2. As entidades dos serviços sociais autônomos são pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que não integram a Administração Pública, não 

figurando dentre as pessoas previstas no art. 109, I, da Constituição Federal. 3. Portanto, ausência 

de interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal. 4. Aplicação da Súmula 

n. 516 do STF. 5. Como os autos já vieram do Ministério Público do Estado do Amapá, está 

configurado, no caso, o conflito negativo de atribuição entre ambos. 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.  
Decisão: 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. 

 

331. Processo: 1.12.000.000895/2015-09 Voto: 11/2018 Origem: PR-AP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Decisão: Retirado de pauta.  

 

332. Processo: 1.27.000.000425/2016-95 Voto: 5085/2017 Origem: PR- PIAUI  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM 

GERAL. TRANSPARÊNCIA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. SUSCITANTE: PR/PI. 

SUSCITADO: PR/DF. CONTRATOS DE CONCESSÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PELO CONHECIMENTO. 1. Trata-se Procedimento preparatório instaurado com o 

objetivo de investigar irregularidades decorrentes de possíveis omissões de informações relevantes 

sobre a renovação de contratos de concessão de energia elétrica por parte do Ministério da Minas 

e Energia (MME) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no âmbito do processo de 

monitoramento TC-003.379/2015-9, decorrente do Acórdão 1.836/2013-TCU-Plenário, no que se 

refere às empresas controladas pela União, por meio das Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras). 

Inicialmente o feito foi encaminhado para a PR/PI, tendo em vista que uma das empresas 

controladas pela Eletrobras ser a Companhia Elétrica do Piauí (Cepisa). 2. Após instrução 

probatória, a PR/PI declinou de suas atribuições, pois os autos revelam tratar-se de supostos atos 

omissivos praticados por agentes públicos em Brasília, perante o TCU. 3. Com o recebimento dos 

autos, o Procurador oficiante na PR-DF suscitou conflito negativo de atribuições sob o fundamento 

de que "(...) o simples fato de a sede da Agênia Reguladora (ANEEL) ser no Distrito Federal não 

tem o condão de fixar a atribuição de todos os procedimentos administrativos na PR-DF. Tal 

conclusão encontra ressonância nas reiteradas decisões das CCR's, no sentido de que todas as 

procuradorias das capitais detêm atribuição para investigar eventuais irregularidades imputadas 

aos órgãos federais sediados no Distrito Federal. (...)". Adicionalmente, mencionou decisão da 3ª 

CCR, proferida na NF 1.10.000.000032/2016-89. 4. Em nova manifestação, a PR/PI destacou que 

o objeto dos autos em análise não dizem respeito à investigação de lesão ou perigo de lesão à 

ordem consumerista ou econômica, mas sim a suposta omissão administrativa, eventualmente 
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ilícita, praticada por agentes públicos vinculados ao MME e à ANEEL, que, indiretamente, pode 

até repercutir na esfera econômica e consumerista. 5. O Distrito Federal não é foro universal para 

investigar toda e qualquer irregularidade envolvendo órgãos públicos federais que possuam 

abrangência nacional. 6. Por força da interpretação do art. 2º da Lei de Ação Civil Pública c/c art. 

93, II, do Código de Defesa do Consumidor, a atribuição para a apuração de matéria de abrangência 

nacional é de qualquer membro lotado em unidade sediada na Capital de Estado. 6. Assim, como 

em princípio, não há nada que justifique o deslocamento do feito para a PR/DF, deve-se reconhecer 

que cabe à PR/PI a condução do feito. PELO CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA 

DECLARAR QUE CABE À PR/PI (SUSCITADO) DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado. 

 

333. Processo: 1.34.043.000187/2015-04 Voto: 446/2018 Origem: PRM/ OSASCO-

SP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. 

PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES/SP. 1. Inquérito civil 

instaurado para apurar possíveis irregularidades na execução do Programa Melhor em Casa, no 

Município de Embu das Artes/SP, notadamente em relação a: a) Equipe Multiprofissional de 

Atenção Domiciliar divididas em territórios e não mais fixas; b) troca de funcionários; c) queda 

no número de atendimentos domiciliares; d) negligência por parte de um dos enfermeiros do 

programa que deixou de realizar exame físico em um paciente; e) descarte de materiais dentro da 

validade; f) retirada de auxiliar de enfermagem da equipe do programa. 2. Promovido o declínio 

de atribuição em favor do MP/SP sob o fundamento de que a execução das ações de atenção 

domiciliar propriamente dita são de responsabilidade do município. Ademais, não há notícia de 

desvio de verbas públicas federais, irregularidade praticada por órgão ou agente federal ou mesmo 

falha na prestação de serviço público federal. 3. O Programa Melhor em Casa foi concebido pelo 

governo federal, em 2011, com o objetivo de permitir que municípios com menor porte 

populacional também pudessem ter implantados em seu território serviços de atenção domiciliar 

com o apoio do Ministério da Saúde, evidenciando interesse federal na questão. PELA NÃO 

HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA 

CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA 

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL (ART. 127, § 1º DA CF/88).  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do 

declínio de atribuição, com retorno dos autos à origem para continuidade das investigações, 

observado o Princípio da Independência Funcional (Art. 127, § 1º da CF/88). 

 

334. Processo: 1.16.000.001430/2014-37 Voto: 2809/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. 

LICENCIAMENTO. 1. Inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade na 

exoneração ex officio e sem o devido processo legal, de servidores militares temporários da 

Aeronáutica, admitidos por concurso público, no período de 1994 a 2001. 2. Promovido o 

arquivamento do feito sob o fundamento de que cabe aos próprios representantes, a partir de 

intermediação de advogados constituídos, a defesa de seus direitos supostamente violados pela 

Administração Pública. 3. Os autos foram remetidos para a 1 CCR, mas, no ano de 2017, sobreveio 

manifestação do representante (fls. 543 e seguintes). 4. Considerando que os autos já estavam na 

1ª CCR para análise quando da interposição do recurso, o membro oficiante não apreciou as razões 

ali expendidas. Nesse sentido, é pertinente o retorno dos autos à origem para que haja 

pronunciamento sobre as razões recursais, que eventualmente podem demandar eventuais 

diligências adicionais. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À 

ORIGEM PARA QUE HAJA APRECIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS INVOCADAS 

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

arquivamento. 

 

335. Processo: 1.16.000.003048/2015-49 Voto: 257/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 

3A.CAM. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). 1. Notícia de fato autuada em 

razão de representação narrando possível "inconstitucionalidade" no procedimento da Consulta 

Pública n. 23/2015, da ANATEL, que visa modificar, entre outros dispositivos, o Regulamento do 

Serviço Público de Comunicação Multimídia, aprovado por meio da Resolução n. 614/2013. 2. 

Promovido o arquivamento dos autos sob fundamento de inexistência de irregularidades 3. 

Notificado o representante, houve recurso. 4. Considerando que o procurador da República 

oficiante não apreciou as razões ali expendidas, é pertinente o retorno dos autos à origem para que 
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haja pronunciamento sobre as razões recursais, que podem demandar eventuais diligências 

adicionais. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA 

QUE HAJA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DAS RAZÕES RECURSAIS INVOCADAS 

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

arquivamento. 

 

336. Processo: 1.29.000.002165/2014-56 Voto: 3680/2017 Origem: PRM/ 

N.HAMBURGO-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. TEMA AFETO A OUTRO 

ÓRGÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Notícia de Fato autuada para apurar possível 

abuso de Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS por desrespeitar, agredir 

e humilhar uma estagiária de Direito durante uma audiência. 2. Conduta supostamente passível de 

caracterização como ato de improbidade administrativa, como constante da descrição do objeto. 

PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 5ª CCR.  
Decisão: 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. 

 

337. Processo: 1.29.000.003897/2014-63 Voto: 2693/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 

ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar 

possíveis irregularidades na falta de fiscalização por parte dos Conselhos de Técnicos em 

Radiologia, tendo em vista a atuação de profissionais da área sem a respectiva formação 

profissional. 2. Arquivamento dos autos sob o fundamento de que "(...) Conforme artigo 23 do 

Decreto nº 92.790/19861, as atribuições dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia 

dizem respeito ao exercício da profissão de Técnico em Radiologia, e não à formação escolar 

desses profissionais. 'O tempo de duração, o currículo e o número mínimo de créditos, bem como 

a capacitação da escola de formação de técnicos em radiologia, é da competência do Conselho 

Estadual de Educação', que, por sua vez, autorizando o funcionamento do curso, chancela a sua 

regularidade. Portanto, não há que se falar em omissão/conveniência do CRTR/RS. (...)". 3. 

Notificado o representante, foi apresentado recurso. 4. Considerando que o recurso não foi 

apreciado pela procuradora da República oficiante, é pertinente o retorno dos autos à origem para 

pronunciamento sobre as razões recursais, que porventura podem demandar eventuais diligências 

adicionais. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA 

EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS DO REPRESENTANTE.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 

arquivamento. 

 

338. Processo: 1.30.001.003571/2012-43 Voto: 1033/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA . UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. FUNDAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO (FUJB). CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. 

ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades na celebração 

e execução do contrato de fornecimento de gases e cessão de equipamentos firmado entre empresa 

privada e a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), pertencente à Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), consistente na ausência indevida de licitação prévia. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que não foi possível encontrar 

informações sobre o procedimento licitatório que deveria ter precedido os contrato, porém eventual 

ação de improbidade administrativa já se encontra prescrita, uma vez que os contratos foram 

firmados no ano de 1998, quanto à ação de ressarcimento, embora a mesma seja imprescritível, 

não há qualquer indicio de dano ao erário público decorrente dos contrato, pelo contrário, é a 

empresa privada que alega haver sofrido prejuízos em decorrência da celebração do contrato, pois 

não houve o pagamento dos produtos entregues à Fundação Universitária, tendo sido ajuizadas 

ações para apuração dos danos. 3. 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. 
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Decisão: 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. 

 

339. Processo: 1.31.001.000114/2010-06 Voto: 4758/2017 Origem: PRM/ JI-

PARANÁ-RO  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIAS FEDERAIS. 

CONSTRUÇÃO DE CERCA PARTICULAR. KM 2 DA BR-429. DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT) 1. Inquérito civil instaurado 

a partir de notícia vinda da Polícia Rodoviária Federal sobre notificação de cidadão por ter 

construído cerca particular no km 2 da BR-429, dentro dos limites de faixa de domínio da União. 

A referida notificação concedeu prazo de 10 dias para a retirada da cerca construída ou 

apresentação de defesa junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 

O cidadão em questão alegou que, desde o início da BR-429 nenhuma propriedade rural respeita 

o limite de 40 metros, a partir do eixo da rodovia para construção de suas casas. 2. Arquivamento 

promovido ao fundamento de que não se trata de situação inserida no âmbito de atribuição do 

Ministério Público Federal: "Em que pesa a questão em apreço tenha relação com bens e interesses 

de autarquia federal, trata-se de mero interesse público secundário, de caráter estritamente 

patrimonial, cujo deslinde compete exclusivamente ao órgão de representação da União. Com 

efeito, não compete ao Ministério Público a tutela do patrimônio de ente federativo que possui 

corpo técnico de representação jurídica suficientemente estruturado para tal fim Neste diapasão, 

cumpre mencionar que o DNIT já está tomando providências cabíveis, conforme noticiado nos 

autos (fl. 27). (...)". 3. Considerando que as informações trazidas pelo DNIT datam de 2015, 

destacando que, apesar das diligências realizadas, ainda não havia obtido êxito na desocupação da 

área, mas ressaltando que o caso seria encaminhado para a Superintendência Regional para tomada 

de decisões, necessário o retorno dos autos à origem para averiguação do desenvolvimento dos 

trabalhos da autarquia. Outrossim, ressalte-se que, em defesa escrita, o cidadão que construiu a 

cerca indevida relatou que ocorrem outras situações semelhantes ao longo da rodovia federal. 

Sendo assim, também há necessidade de estudo para verificar se as construções, de alguma forma, 

interferem na estrutura da rodovia em comento. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO, COM 

RETORNO À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS, 

OBSERVADO O PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 

arquivamento. 

 

340. Processo: 1.33.015.000086/2013-38 Voto: 353/2018 Origem: PR-PR  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. BENS PÚBLICOS. 

RODOVIA FEDERAL. EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. 1. Inquérito civil 

instaurado a partir de notícia da Polícia Rodoviária Federal para apurar o transporte de carga com 

excesso de peso em rodovia federal. 2. Promoção de arquivamento dos autos sob fundamento de 

que não existem providências a serem tomadas pelo MPF. 3. Está consolidado, no âmbito da 1ª 

CCR, o entendimento de que para verificação da recorrência, deve-se oficiar à PRF e ao DNIT, 

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. No procedimento em análise, não 

foram solicitadas informações diretamente ao DNIT sobre eventuais boletins de ocorrência 

lavrados em nome da representada, no referido prazo. 4. Precedentes 1ª CCR: IC nº 

1.22.000.001982/2014-48, IC nº 1.22.003.000008/2014-37 e IC nº 1.20.000.001456/2014-52. 5. O 

arquivamento do presente inquérito é prematuro, visto que não há informações suficientes a elidir 

a ausência de reiteração. PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA A REALIZAÇÃO DA 

DILIGÊNCIA DESCRITA NO ITEM 3.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 

arquivamento. 

 

341. Processo: 1.34.021.000059/2015-19 Voto: 4669/2017 Origem: PRM/ JUNDIAI-

SP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR E ORDEM ECONÔMICA. FUSÃO DE GRUPOS ECONÔMICOS. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). GRUPO 

ANHANGUERA. GRUPO KROTON. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar 

consequências resultantes da fusão do Grupo Anhanguera com o Grupo Kroton, após o 

recebimento de notícia no sentido de que professores da região de abrangência da PRM em 

Jundiaí/SP estariam encontrando dificuldades em recolocação profissional. A representação afirma 

que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) não levou em consideração a 
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questão regional quando da fusão dos grupos. Nesse sentido, como o Grupo Kroton detém o 

controle de 3 a 5 faculdades do Município (nas áreas de engenharia, direito, administração e 

gestão), quando um professor é demitido do Grupo, encontra dificuldade em ser admitido em outra 

instituição de ensino da cidade. 2. Em diligências, o CADE enviou mídia digital de fl. 9 contendo 

cópia do Ato de Concentração n. 087000.0054/2013-12 que analisou a associação dos Grupos em 

referência sob o aspecto concorrencial. Nesse sentido, segundo consta, as Notas Técnicas 

elaboradas pela Superintendência Geral, pelo Departamento de Estudos Econômicos e pela 

Procuradoria do CADE identificaram problemas de ordem concorrencial, especificamente em 

relação a determinados mercados de oferta de cursos de graduação a distância, em âmbito nacional 

e local. 3. 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.  
Decisão: 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. 

 

342. Processo: 1.23.000.002595/2007-62 Voto: 57/2018 Origem: PRM/ 

PARAGOMINAS-PA  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. 

EMPRESA MADEIREIRA. INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ (ITERPA). 1. Inquérito civil 

instaurado para apurar possível ocupação irregular de terras públicas por madeireiros, em especial 

pela empresa madeireira Cikel Brasil Verde Madeiras Ltda. 2. Após diligências junto ao ITERPA, 

ICMBIO e INCRA, foi promovido o declínio de atribuição em favor do MP/PA, tendo em vista 

que as terras em análise neste procedimento estão inseridas em glebas públicas estaduais - 

conforme informação do INCRA, fl. 190. 3. Ausência de interesse federal a justificar a atuação do 

Ministério Público Federal (art. 109, I, CF c/c art. 37, I, LC 75). PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição. 

 

343. Processo: 1.26.000.001443/2016-21 Voto: 14/2018 Origem: PR-PE  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. UTILIZAÇÁO DE 

TRECHO DA BR-408 PARA PARADA DE ÔNIBUS. MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. 1. 

Inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade na existência de parada de ônibus 

situada embaixo da passarela, às margens da BR-408, na entrada do Município de Paudalho/PE. 

2. Após diversas diligências junto ao DNIT/PE, à Empresa Pernambucana de Transporte 

Intermunicipal (Epti), Polícia Rodoviária Federal e à Prefeitura do Município de Paudalho/PE, foi 

promovido o declínio de atribuição em favor do MP/PE sob o fundamento de que todas as 

providências necessárias foram tomadas pelos órgãos federais eventualmente envolvidos no caso 

em análise, não havendo falha do DNIT na construção da rodovia ou na atuação da PRF. Ademais, 

ressaltou-se que as empresas de transporte que utilizam o local não reservado para 

embarque/desembarque de passageiros é quem estão cometendo irregularidades - pois não utilizam 

o desvio existente no local: "(...) o caso há de ser tratado na esfera estadual, perante a empresa, 

Prefeitura de Paudalho/PE e a empresa reguladora de transporte intermunicipal, haja vista a 

inexistência de constatação quanto a irregularidades por parte de agentes públicos do Dnit e da 

PRF. (...)". 3. Inexistência de interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal 

(art. 109, I, CF c/c art. 37, I, LC 75/93). PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição. 

 

344. Processo: 1.26.004.000008/2014-88 Voto: 89/2018 Origem: PRM/ 

SALGUEIRO/OURICURI  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 

TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE). TRANSPORTE ESCOLAR EM DESACORDO COM O 

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (CTB). 1. Utilização indevida de veículos para o 

transporte escolar, em desobediência às exigências do Código Nacional de Trânsito. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o declínio por entender que é atribuição do Ministério Público 

Estadual apurar as condições de segurança dos veículos utilizados no transporte escolar, bem como 

o respeito às regras estatuídas no CTB e nos normativos complementares. 3. Inexistência de 

interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal (art. 109, I, da CF, c/c art. 37, 

I, da LC nº 75). PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

declínio de atribuição. 
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345. Processo: 1.13.000.000966/2016-17 Voto: 599/2018 Origem: PR-AM  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). FUNDO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

(FNDE). FACULTADES INTEGRADAS DE PATOS (FIP). NEGATIVA DE ACESSO AO 

SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Estudantes não tiveram acesso ao 

sistema do FIES em virtude de problemas no site da instituição. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento por não constatar nenhuma irregularidade, tendo em vista as 

informações prestadas pelo FNDE e FIP. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

346. Processo: 1.13.001.000139/2016-13 Voto: 277/2018 Origem: PRM/ 

TABATINGA-AM  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. PROVA OBJETIVA. ESCOLA 

DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA (ESAF). FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

(FUNAI). EDITAL ESAF Nº 24/2016. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. 1. 

Irregularidades ocorridas na prova do concurso público para provimento do cargo de indigenista 

da FUNAI, ocorrida em agosto de 2016. 2. Verifica-se que, pelas informações prestadas pela 

ESAF, não houve irregularidades quanto à abertura dos malotes, e nem em relação ao gabarito 

oficial, já que esse foi retificado após apresentação de recursos pelos candidatos. 3. Ademais, as 

questões julgadas incorretas, pela banca do certame, foram anuladas. 4. É cabível a homologação 

do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

347. Processo: 1.14.000.003639/2014-18 Voto: 2591/2018 Origem: PR-BA  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO 

AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC). INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA). ATRASO NO PAGAMENTO 

DE BOLSAS. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar atrasos no pagamento de bolsistas do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), referentes aos anos de 2014 e 2015. 2. Após 

diligências, o procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de 

que o referido atraso decorreu de dificuldades no repasse do Tesouro Nacional, já tendo sido 

regularizado e efetuado o devido pagamento das respectivas bolsas. Destacou também que não há 

notícia de outros atrasos da mesma natureza. 3. É cabível a homologação do arquivamento na 

hipótese em que irregularidade tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

348. Processo: 1.14.003.000010/2015-69 Voto: 1203/2018 Origem: PRM/ 

BARREIRAS-BA  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . SAÚDE. PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB). MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA. 

ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. 

Inquérito civil instaurado para apurar notícia de suposto atraso no pagamento de salário referente 

ao componente de Atenção Básica pelo Município de Barreiras/BA. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o município comprovou a regularidade dos 

pagamentos de salários relativos à atenção básica e a devida aplicação dos recursos repassados 

pelo Ministério da Saúde. Eventual inconsistência no pagamento de um de seus servidores é 

matéria de interesse individual, alheio às atribuições do MPF. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

349. Processo: 1.14.003.000039/2015-41 Voto: 1198/2018 Origem: PRM/ 

BARREIRAS-BA  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli 



DMPF-e Nº 71/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 17 de abril de 2018 Publicação: quarta-feira, 18 de abril de 2018 103 

 

 

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. 

 

 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . BENS PÚBLICOS. CONSERVAÇÃO E GUARDA DE 

BENS. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

(DNIT). DIFICULDADES NO TRÁFEGO POR ACÚMULO DE TERRA NO 

ENTRONCAMENTO DE ESTRADA. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito civil 

instaurado para apurar notícia de "acúmulo de terra no entroncamento da estrada que dá acesso ao 

município de Angical/BA, causando dificuldades no tráfego de veículos, principalmente 

motocicletas". 2. O Procurador oficiante promoveu arquivamento sob o fundamento de que o 

DNIT adotou as providências necessárias para a solução do problema perante a empresa 

responsável pelo trecho. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade 

apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

350. Processo: 1.14.003.000112/2015-84 Voto: 1193/2018 Origem: PRM/ 

BARREIRAS-BA  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. MUNICÍPIO DE 

CATOLÂNDIA/BA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. RECOMENDAÇÃO ACATADA . 1. 

Procedimento Preparatório instaurado de ofício com o objetivo de recomendar ao município de 

Catolândia/BA o cumprimento das disposições relativas à obrigatoriedade de realização de 

licitação na modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços comuns com recursos 

federais. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o 

Município acolheu a recomendação. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

351. Processo: 1.15.000.000167/2015-87 Voto: 211/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FALTA DE LEITOS/VAGAS. MUNICÍPIO 

DE FORTALEZA/CE. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar irregularidade na falta de vaga na UTI em hospital no município de Fortaleza/CE. 2. 

O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o procedimento 

alcançou o seu objetivo, uma vez que houve a transferência do representante para a UTI. 3. É 

cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. 

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

arquivamento. 

 

352. Processo: 1.15.000.001062/2017-15 Voto: 2590/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. VACINAÇÃO. MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA/CE. FORNECIMENTO. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

irregularidade no fornecimento de vacina contra a gripe H1N1, pela Secretaria de Saúde do 

Município de Fortaleza/CE, para empresas privadas, em detrimento da população necessitada. 2. 

Após diligências, o procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que a distribuição de vacinas ocorreu regularmente à população, e de que as 

empresas mencionadas não foram contempladas pela distribuição gratuita do material. 3. É cabível 

a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

353. Processo: 1.15.000.001078/2017-10 Voto: 40/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. ANULAÇÃO E CORREÇÃO 

DE PROVAS/QUESTÕES. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN. NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS 

ERROS COMETIDOS PELOS CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na correção de provas do 

concurso público do Ministério da Saúde de 2017, aplicado pelo Instituto de Desenvolvimento 

Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN, consistente na não especificação dos 

erros cometidos pelos candidatos, o que impossibilitaria a interposição de recursos. 2. O 
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Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, conforme demonstrado 

pelo IDECAN, foi divulgado o padrão de resposta esperado dos candidatos, informando os tópicos 

que deveriam ser abordados e a pontuação conferida a cada um deles, permitindo que o candidato 

comparasse sua resposta daquela esperada pela banca, dispondo, assim, de informações suficientes 

para elaborar um recurso. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

354. Processo: 1.15.000.001716/2017-01 Voto: 2593/2018 Origem: PR-CE  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGF). 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar possíveis irregularidades na suspensão do fornecimento dos medicamentos 

LAMOTRIGINA 100mg, FENOBARBITAL e AC VALPROICO, pelo Hospital Geral de 

Fortaleza (HGF), prejudicando os pacientes portadores de epilepsia que necessitam fazer uso 

contínuo das referidas.medicações. 2. Após diligências junto à Secretaria de Saúde do Ceará, o 

procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o fornecimento dos 

medicamentos encontra-se regularizado, devendo o interessado buscar sua aquisição a partir de 

cadastramento pessoal junto à respectiva unidade de saúde. 3. Notificado o representante, não 

houve recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

355. Processo: 1.16.000.003122/2017-99 Voto: 1266/2018 Origem: PR-DF  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ELEIÇÕES. CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL (COREN/DF). LENTIDÃO E ESTABILIDADE 

DO SISTEMA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na eleição do 

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (COREN/DF), consistente em lentidão e 

estabilidade do sistema do site de votação e a possibilidade de escolha de apenas um das três chapas 

concorrentes. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob os seguintes fundamentos: 

a) de acordo com informações prestadas pelo Conselho, a lentidão e a instabilidade ocorreram 

devido ao grande número de acessos ao site no decorrer do dia, porém foram corrigidas no mesmo 

dia, sendo que o horário de votação foi prorrogado; b) em relação à votação do Quadro II/III, o 

conselho admitiu ter encaminhado à empresa especializada contratada apenas os dados da Chapa 

1, por erro, contudo, ao constatar o equívoco, foi requerida a exclusão da única chapa e suspensa 

temporariamente a eleição,sendo definida nova data para sua realização. 3. Acolhimento da 

promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

356. Processo: 1.17.001.000235/2015-23 Voto: 723/2018 Origem: PRM/ C.DE 

ITAPEMIRIM-ES  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO. ESTAÇÃO 

FERROVIÁRIA DE MIMOSO DO SUL/ES. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar utilização indevida das antigas edificações da Estação Ferroviária de 

Mimoso do Sul/ES. 2. Para solucionar o uso indevido da edificação. A Ferrovia Centro Atlântica 

pediu a autorização para demolir o imóvel. 3. Em resposta ao ofício, o DNIT esclareceu que o 

imóvel é de sua propriedade e emitiu parecer favorável a demolição do imóvel em razão da 

ausência de finalidade de manutenção dos bens e aos transtornos causados à comunidade. 4. A 

FCA juntou aos autos registros fotográficos demonstrando que a demolição foi realizada. 5. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a irregularidade 

encontra-se sanada. 6. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada 

tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

357. Processo: 1.19.000.001037/2017-84 Voto: 279/2018 Origem: PR-MA  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

(CEF). LIBERAÇÃO DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar omissão da Caixa Econômica Federal, no 
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âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", consistente na continuidade da liberação dos 

recursos à entidade organizadora dos empreendimentos, a despeito desta não estar realizando os 

pagamentos pelos trabalhos contratados. 2.O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob 

o fundamento de que, de acordo com informações prestadas pela CEF, as liberações dos recursos 

têm ocorrido seguindo-se as regras do programa e os percentuais apurados das obras, e de que o 

Ministério das Cidades asseverou que não consta pendência por contratação indevida de empresa 

para empreitada global, e que sua execução segue sob responsabilidade direta da entidade 

organizadora. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

358. Processo: 1.19.001.000445/2014-66 Voto: 179/2018 Origem: PRM/ 

IMPERATRIZ-MA  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. EXAME NACIONAL DE ENSINO 

MÉDIO/ENEM. FECHAMENTO ANTECIPADO DOS PORTÕES. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na 

aplicação das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), consistente no impedimento 

de adentrar as dependências de instituição de ensino para a realização das provas, pois os portões 

teriam sido fechados 07 minutos antes do horário estabelecido. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, conforme apurado e relatado pelas 

autoridades policiais que estiveram no local, os responsáveis pela aplicação da prova afirmaram 

que os portões foram fechados no horário estabelecido pelo INEP. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

359. Processo: 1.20.000.000223/2012-71 Voto: 1257/2018 Origem: PR- MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO 

(CREA/MT). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar irregularidade perpetrada pelo CREA/MT na fiscalização de profissionais prestando 

serviços de elaboração e execução de projetos de prevenção contra incêndio e pânico no Estado de 

Mato Grosso. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de 

acordo com relatórios de fiscalização realizados no município de Lucas do Rio Verde/MT, é 

possível afirmar que as medidas adotadas pelo CREA/MT se coadunam com o seu dever de 

fiscalização. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz 

de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

360. Processo: 1.20.000.000483/2015-99 Voto: 1213/2018 Origem: PR- MATO 

GROSSO/DIAMANTINO  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS DE ARRENDAMENTO 

RESIDENCIAL (PAR). ESTADO DE MATO GROSSO. DEMORA PARA ASSINATURA DE 

CONTRATO . AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar irregularidades na execução do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, pelo 

Governo de Mato Grosso. Narra a representante que teria feito inscrição junto ao PAR, tendo sido 

sorteada na 663ª colocação, no dia 8/5/2009, com uma casa residencial. Os imóveis teriam sido 

entregues em 2012, mas não teria sido convocada para assinar o contrato. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que as informações dos autos revelam que a 

representante não cumpriu as exigências do Programa porque apresentava restrição cadastral em 

seu nome no SERASA. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

361. Processo: 1.20.004.000059/2016-95 Voto: 331/2018 Origem: PRM/ BARRA DO 

GARÇAS-MT  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. TRANSPARÊNCIA. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

(IFMT). INSUFICIÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROGRAMA PROFUNCIONÁRIO. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Irregularidade na publicidade dos dados classificatórios da 

seleção para o Programa Profuncionário realizado pelo IFMT. 2. O Procurador oficiante promoveu 

o arquivamento por verificar que a irregularidade foi sanada, tendo em vista que o Instituto 

retificou o edital de resultado para fazer constar os dados na forma do que foi recomendado pelo 

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

arquivamento. 

 

362. Processo: 1.20.005.000029/2017-50 Voto: 1149/2018 Origem: PRM/ 

RONDONOPOLIS-MT  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CARRETA POR PERDA DE SINAL. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar o bloqueio de carreta por perda de sinal em 

movimento, por meio de sistema de rastreamento eletrônico, por parte da empresa proprietária da 

carga transportada. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito sob o fundamento 

de que foram expedidas recomendações às empresas representadas, que as aceitaram e informaram 

que não realizarão bloqueios no Estado de Mato Grosso (local onde ocorre a maior quantidade de 

bloqueios por perda de sinal) 3. Recomendação Acatada. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

363. Processo: 1.20.005.000119/2017-41 Voto: 308/2018 Origem: PRM/ 

RONDONOPOLIS-MT  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS. NEGATIVA DE ACESSO A DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE 

SANADA. 1. Procedimento preparatório instaurado a partir de ofício noticiando que a Prefeitura 

Municipal de Rondonópolis/MT tem impedido o Conselho Regional de Psicologia de exercer as 

atividades fiscalizatórias junto ao Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica de 

Rondonópolis (DESOPEM), consistente na negativa de acesso aos documentos emitidos por 

psicólogos cujos laudos técnicos resultantes de avaliações psicológicas subsidiam a indicação de 

candidatos aos cargos dos concursos da Prefeitura. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que a Procuradoria Geral do Município de Rondonópolis, 

alterando seu entendimento, disponibilizou o acesso aos documentos solicitados pelo Conselho, 

para que realize suas atividades junto ao DESOPEM. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

364. Processo: 1.21.000.001855/2014-86 Voto: 1018/2018 Origem: PR-MS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OBRA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE 

CAMPO GRANDE/MS. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

(FNDE). IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado solicitando a implantação de escolas padrão FNDE, com verba pública 

federal, no município de Campo Grande/MS. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento 

sob o fundamento de que, de acordo com informações prestadas pelo FNDE, há projetos para a 

construção de mais 03 escolas na região, sendo que uma encontra-se aguardando liberação do 

orçamento, a segunda passa por análise de adequação no projeto de engenharia e a última já teve 

o termo de compromisso assinado e a parcela inicial dos recursos liberada para início das obras. 3. 

É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. 

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

arquivamento. 
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365. Processo: 1.21.001.000221/2016-68 Voto: 266/2018 Origem: PRM/ 

DOURADOS-MS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE CAARAPÓ/MS. DESCUMPRIMENTO DO TAS. FALTA DE RESSARCIMENTO À 

UNIÃO. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para investigar se a 

Secretaria Municipal de Saúde de Caarapó/MS ressarciu à União o valor referente ao 

descumprimento parcial das obrigações assumidas por ela no Termo de Ajuste Sanitário celebrado 

com o Ministério da Saúde. 2.O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de que, de acordo com informações prestadas pelo município de Caarapó/MS e comprovadas pelos 

documentos juntados aos autos, o ressarcimento foi realizado com valores atualizados. 3. É cabível 

a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA 

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

arquivamento. 

 

366. Processo: 1.22.003.000129/2012-17 Voto: 139/2018 Origem: PR-MG  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. COBRANÇA DE TAXAS. ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). TAXA DE CREDENCIAMENTO. 1. Inquérito civil 

instaurado para apurar possível irregularidade na cobrança de taxa de credenciamento, não prevista 

em legislação, realizada pela OAB a Núcleos de Prática Jurídica de universidades. 2. Após 

diligência junto ao Ministério da Educação, foi promovido o arquivamento sob o fundamento de 

que a irregularidade foi devidamente sanada, tendo em vista que houve alteração da Resolução n. 

9/2004 do Conselho Nacional de Educação, em seus arts. 7º, §§ 1º e 2º; e inclusão dos §§ 3º e 4º. 

3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. 

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

arquivamento. 

 

367. Processo: 1.22.003.000507/2014-24 Voto: 196/2018 Origem: PRM/ 

UBERLANDIA-MG  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). ERRO NO CADASTRAMENTO DO CÓDIGO DO CURSO. 

IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO CONTRATO. IRREGULARIDADE SANADA. 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no Programa de Financiamento 

Estudantil (FIES), consistente em erro no cadastramento do código do curso, o que estaria 

impedindo a representante de aditar seu contrato. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que a irregularidade foi sanada, uma vez que a representante 

conseguiu realizar o aditamento do contrato, tendo em vista que o erro no cadastramento do código 

do curso foi retificado. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade 

apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

368. Processo: 1.22.003.000693/2014-00 Voto: 200/2018 Origem: PRM/ 

UBERLANDIA-MG  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. SISTEMA FINANCEIRO DA 

HABITAÇÃO (SFH). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar a participação da 

Caixa Econômica Federal em financiamento de empreendimento ilícito, uma vez que a construtora 

teria efetuado fracionado de área imobiliária, para fugir às dimensões que exige a confecção de 

procedimento de licenciamento ambiental. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento 

sob o fundamento de que o empreendimento foi aprovado pela prefeitura municipal e demais 

órgãos responsáveis, sendo que a Caixa só procedeu a aprovação do financiamento porque o 

cronograma, projeto e empreendimento estavam em consonância com as determinações legais 

exigíveis. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz 

de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

369. Processo: 1.22.005.000108/2017-96 Voto: 2494/2018 Origem: PRM/ MONTES 

CLAROS-MG 
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Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA 

CONDUTA REPROVÁVEL. 1. Autuação por transporte de carga com excesso de peso em 

rodovia federal. 2. Expedidos ofícios à Polícia Rodoviária Federal e ao Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes para que apresentassem a relação das infrações por excesso de carga 

nos últimos 05 (cinco) anos referentes a MS Araújo e Cia. Ltda., apurou-se a existência de apenas 

02 (dois) registros de autuações em nome da pessoa jurídica investigada, além da que deu origem 

ao presente procedimento preparatório. 3. Constatada a inexistência de conduta recorrente, na 

hipótese, não se justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva da 

responsabilização cIvil e, por conseguinte, o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

370. Processo: 1.22.006.000157/2014-76 Voto: 202/2018 Origem: PRM/ PATOS DE 

MINAS-MG  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. ESTRUTURA 

FÍSICA/INSTALAÇÕES. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU). FALTA 

DE LABORATÓRIOS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar falta de laboratórios para exercícios das atividades relacionadas aos cursos 

da Universidade Federal de Uberlândia em Patos de Minas/MG. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, em parceria firmada com a prefeitura 

municipal, a Universidade providenciou a instalação de 23 laboratórios de pesquisa, tendo sido a 

informação confirmada pela prefeitura, bem como demonstrada em grande quantidade de fotos 

juntadas aos autos. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada 

tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

371. Processo: 1.22.013.000117/2013-54 Voto: 2488/2018 Origem: PRM/ GOV. 

VALADARES-MG  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: RETORNO DOS AUTOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. 

RODOVIA FEDERAL. TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. AUSÊNCIA DE 

REITERAÇÃO DA CONDUTA REPROVÁVEL. 1. Autuação por transporte de carga com 

excesso de peso em rodovia federal. 2. A 1ª CCR decidiu pela não homologação do arquivamento, 

com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da instrução. 3. Cumprida a diligência 

determinada junto à Polícia Rodoviária Federal, apurou-se a existência de um único registro em 

nome de José Maria Leal Júnior nos últimos 05 (cinco) anos. 4. Constatada, portanto, a inexistência 

de reiteração da conduta reprovável, na hipótese, não se justifica a atuação do Ministério Público 

Federal na perspectiva da responsabilização civil e, por conseguinte, o prosseguimento do presente 

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

arquivamento. 

 

372. Processo: 1.23.002.000194/2015-68 Voto: 86/2018 Origem: PRM/ 

SANTAREM-PA  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA. 

PROJETO DE ASSENTAMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA (INCRA).1. Inquérito civil instaurado para apurar possível omissão do 

INCRA em relação a conflito fundiário no Projeto de Assentamento Tapera Velha (Sítio Nova 

Aliança). Outrossim, o representante narra eventual dano ambiental na área. 2. Após diligências, 

foi promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que a autarquia agrária informou que 

o local em questão é de domínio público federal e que o representante não possui qualquer 

requerimento de regularização fundiária incidente. 3. Notificado o representante, não houve 

recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de 

justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO NO ÂMBITO DA 1ª CCR E 

PELA REMESSA DOS AUTOS À 4ª CCR PARA ANÁLISE DOS FATOS RELATIVOS À SUA 

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

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

 

373. Processo: 1.24.000.000433/2015-62 Voto: 3862/2017 Origem: PR-PB  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli 
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Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. NOMEAÇÃO. 1. Alegação de possível 

descumprimento de decisão judicial, proferida em agravo de instrumento, que determinou ao 

Governo do Estado da Paraíba a nomeação imediata dos então impetrantes - aprovados em 

concurso público realizado no ano de 2008, para o cargo de agentes penitenciários. Há ainda 

notícias de não obediência à ordem de classificação no certame, com nomeações de candidatos 

classificados em posição posterior. Outrossim, afirma que os fatos foram informados ao Ministério 

Público do Estado da Paraíba sob os protocolos n. 9227, 9228 e 9423. 2. O procurador oficiante 

indeferiu a instauração do inquérito civil por não vislumbrar atribuição do Ministério Público 

Federal para atura no feito, já que o referido descumprimento de determinação judicial foi pelo 

Governo do Estado da Paraíba. Outrossim, ressaltou que o próprio representante anexou aos autos 

decisão judicial proferida no âmbito do TJ/PB, bem como informou a ciência do MP/PB, órgão 

com atribuição para investigação do caso. 3. Notificado o representante, não houve apresentação 

de recurso. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

374. Processo: 1.24.000.003301/2014-10 Voto: 2608/2018 Origem: PR-PB  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. BR-230. 

DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FEST VERÃO PARAÍBA 2015. MUNICÍPIO DE 

CABEDELO/PB. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possível risco de segurança 

aos usuários da BR-230, no Município de Cabedelo/PB, assim como eventuais danos ao 

patrimônio público todos em decorrência do evento denominado Fest Verão Paraíba 2015. 2. Após 

diligências, foi promovido o arquivamento ao fundamento de que houve perda do objeto, pois 

embora, em primeiro momento, tivesse sido indeferida a realização do evento em destaque, pelo 

não preenchimento de requisitos mínimos de segurança dos transeuntes e motoristas da BR 230 

nos dias da festa, após, em acordo com os produtores do evento, foi autorizada a realização dos 

espetáculos. Contudo, somente posteriormente ao início de sua realização é que ficou evidenciado 

que algumas exigências não foram atendidas. Nesse sentido, destacou que, muito embora tenha 

havido riscos à segurança, à época, atualmente não é passível de medidas judiciais a cargo deste 

MPF. Por fim, ressaltou que, como o evento repete-se a cada ano, atraindo diversas pessoas e sendo 

sempre relatado que os produtores não atendem as exigências impostas pelos órgãos públicos, o 

procurador da República oficiante também determinou, de forma preventiva, a autuação de nova 

notícia de fato para acompanhamento do próximo Fest Verão Paraíba. 3. Acolhimento da 

promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

375. Processo: 1.24.002.000242/2014-08 Voto: 173/2018 Origem: PRM/ SOUSA-PB  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para acompanhar a execução dos serviços de 

manutenção das rodovias federais que cruzam os municípios sob atribuição da Procuradoria da 

República em Sousa/PB, no que pertine à vegetação lateral das pistas de rodagem. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com informações 

prestadas pelo DNIT, todos os trechos tem contrato administrativo de manutenção para roçada e 

capinagem da vegetação lateral até 5 metros das faixas de rolagem em vigor, e de que não há 

notícia específica de descumprimento desses contratos. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

376. Processo: 1.25.000.000761/2012-89 Voto: 184/2018 Origem: PR-PR  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADE. CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ. COBRANÇA ANTECIPADA. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade na 

cobrança antecipada de anuidade pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a irregularidade foi 

sanada, uma vez que o Conselho, concordando com as ponderações apresentadas pelo MPF, não 

mais exigirá o pagamento antecipado da anuidade, mas apenas no momento da entrega da cédula 
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de identidade. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver 

sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

377. Processo: 1.25.000.002822/2014-12 Voto: 176/2018 Origem: PR-PR  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. 

GRAVE RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento 

Administrativo instaurado para acompanhar ação de reintegração de posse em trâmite perante o 

juízo da 11ª Vara Federal Ambiental de Curitiba, que tem por objeto a desocupação de imóvel que 

estaria causando graves riscos à segurança viária. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o imóvel foi desocupado, tornando desnecessário o 

acompanhamento da referida ação. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a 

irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

378. Processo: 1.26.001.000009/2014-52 Voto: 3275/2017 Origem: PRM/ 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.1. Inquérito civil 

instaurado a partir de representação formulada em face do Conselho Regional de Óptica e 

Optometria de Juazeiro/BA, dando conta de possível prática de exercício irregular da medicina por 

optometristas, os quais estariam prescrevendo receitas médicas para confecção de óculos. 2. Foi 

oficiado ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia para que realizasse fiscalização 

nos municípios inseridos em sua atribuição a fim de identificar possível exercício ilegal da 

medicina por parte de optometristas e para que encaminhasse relatório circunstanciado a respeito. 

Tal relatório foi enviado pelo CREMEB/BA, ficando restrito ao Município de Juazeiro/BA. Nele 

consta que, após visitar diversas óticas e até consultórios médicos, não foi identificada qualquer 

prática que caracterizasse o exercício ilegal da medicina por parte de tais profissionais. No entanto, 

ao fim apresentou duas receitas assinadas por optometristas que lhe foram fornecidas pela 

Delegacia Regional do CREMEB, em Juazeiro/BA. 3. Promovido o arquivamento do feito tendo 

em vista que não foram reunidos elementos suficientes para caracterizar eventual má atuação por 

parte do Conselho Regional de Óptica e Optometria de Juazeiro/BA, que promoveu fiscalização 

para apurar o noticiado. E, quanto ao fato de terem sido encontradas duas receitas médicas 

assinadas por optometristas, há indicação de prática do tipo penal previsto no art. 282 do Código 

Penal. Contudo, para tal caso, entendeu que falece atribuição do MPF para deflagrar eventual 

persecução criminal. 4. Acolhimento da promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos 

com relação à atuação do CROO/BA, que se mostrou satisfatória ao realizar fiscalização a fim de 

averiguar possíveis irregularidades cometidas por seus filiados. Quanto à hipótese de possível 

crime previsto no art. 282 do Código Penal, necessário remessa dos autos à 2ª CCR. PELA 

HOMOLOGAÇÃO NO ÂMBITO DA 1ª CCR E PELA REMESSA À 2ª PARA APRECIAÇÃO 

DA MATÉRIA SOB O ASPECTO CRIMINAL.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 2ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

 

379. Processo: 1.26.001.000572/2016-92 Voto: 396/2018 Origem: PRM/ 

PETROLINA/JUAZEIRO  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. 

INVASÃO DE ÁREA DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL (BR-407/BA). 1. 

Procedimento preparatório instaurado a partir de notícia trazida pelo MP/BA para apurar possível 

invasão de faixa de domínio de rodovia federal - BR-407, no Município de Juazeiro/BA, sob a 

responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). 2. Em 

diligências, o órgão esclareceu que as famílias solicitaram o fornecimento de energia elétrica no 

local, mas que não é possível, pois a área em questão é faixa de domínio e deve ficar desobstruída, 

já que se trata de área de segurança da rodovia. Ademais, informou que o órgão lançou o Programa 

Federal de Faixas de Domínio - ProFaixa, em agosto/2015, visando o mapeamento e a 

regularização das faixas de domínio. 3. Promovido o arquivamento sob o fundamento de que, in 

casu, o que se busca é a reintegração de posse do local e, em diversos casos semelhantes essas 

ações vêm sendo propostas. Percebe-se, dos esclarecimentos prestados pelo DNIT, que cabe à 

AGU - Procuradoria Federal Especializada junto ao DNIT a adoção das medidas pertinentes ao 

caso em tela, o que vem ocorrendo. Ademais, quanto a realocação das famílias, o DNIT também 

afirmou que as tratativas encontram-se sob a responsabilidade do MPE e da prefeitura local. 4. 
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Notificados os interessados (DNIT e MP/BA), não houve recurso. 5. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

380. Processo: 1.26.005.000124/2017-30 Voto: 2625/2018 Origem: PRM/ 

GARANHUNS/ARCOV.  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: RECURSO DE REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. 

PROGRAMAS HABITACIONAIS. MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. 1. Procedimento 

preparatório instaurado com o fim de assegurar o direito de moradia do representante, em unidade 

habitacional denominada "Lulão", localizada no Município de Garanhuns/PE. O representante 

alega que, por meio de invasão, tomou posse do terreno em questão. Contudo, no ano de 2016, tal 

posse lhe foi retirada ao argumento de que existe um processo em trâmite (Ação de Reintegração 

de Posse n. 0000044-15.2017.8.17.2640), pois outra pessoa, por meio de financiamento com a 

Caixa Econômica Federal, adquiriu o lote em questão, por meio de programa de habitação popular 

conduzido pela Prefeitura de Garanhuns/PE. 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento 

do feito sob o fundamento de que não se vislumbrou qualquer afetação a bens, serviços ou 

interesses da Caixa Econômica Federal ou da União no caso em tela, além de ser demanda de 

cunho individual. 3. Notificado o representante, houve recurso afirmando que, no contrato firmado 

com a CEF, em 23/12/2014, a dita dona do imóvel foi contemplada com imóvel situado na Quadra 

13, Lote 12 (conforme fl. 46), e não Quadra 24, Lote 2, como atestado por uma assistente social 

da prefeitura do município. 4. Considerando que, de fato, não se identificou qualquer ação ou 

omissão da CEF ou da União no caso em referência, a demanda é essencialmente individual, sem 

contornos coletivos. 5. Manifestação posterior do MPF ratificando o teor da promoção de 

arquivamento. 6. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. PELO 

DESPROVIMENTO DO RECURSO E CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DO 

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

recurso e consequente homologação do arquivamento. 

 

381. Processo: 1.27.000.001016/2017-97 Voto: 469/2018 Origem: PR- PIAUI  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. REQUISITOS PARA O 

CARGO. AERONÁUTICA. EXAME DE ADMISSÃO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA . 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar a exigência, por parte da Aeronáutica, sem 

previsão legal, de registro na Ordem dos Advogados do Brasil do estado do Piauí (OAB/PI), para 

o exame de admissão no Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica do ano de 

2017, para a área de Bacharel em Direito. 2. O Ministério Público Federal expediu recomendação 

para que a Aeronáutica tomasse providências visando a adequação do texto das Instruções 

Específicas para o Exame de Admissão do ano de 2018 ao que foi estabelecido pela Lei nº 

12.797/2013, de modo que haja a supressão da exigência de aprovação no Exame da OAB. 3. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que foi acatada a 

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

arquivamento. 

 

382. Processo: 1.27.001.000188/2016-52 Voto: 381/2018 Origem: PRM/ PICOS-PI  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 

(TFD). MUNICÍPIO DE PICOS/PI. ATRASO NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade no atraso 

de pagamento de benefício financeiro devido aos usuários do Instituto Rio de Picos, utilizado para 

custear o deslocamento de pacientes para fins de tratamento ao Município de Picos/PI. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, conforme extratos 

apresentados, os valores foram transferidos, sendo que a demora na entrega e ressarcimento dos 

valores ocorreu devido ao processo burocrático de requerimento do benefício, com as 

transferências realizadas dentro do prazo esperado, 90 dias, não se constatando atrasos 

desarrazoados. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade 

tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO. 
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Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

383. Processo: 1.28.000.000098/2017-15 Voto: 482/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PISO SALARIAL. MINISTÉRIO DA SAÚDE 

(MS). AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). AGENTES DE COMBATES A 

ENDEMIA (ACE). DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS FEDERAIS. ADEQUAÇÃO 

À NOVA LEGISLAÇÃO E APLICAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO. 1. Possíveis atrasos 

no pagamento dos salários dos mencionados agentes públicos no município de Natal/RN, 

inclusive, sem observância do piso salarial profissional. 2. A municipalidade esclareceu que houve 

o atraso na folha de pagamento dos servidores em decorrência da crise econômica atual, mas 

demonstrou que o vencimento básico vem sendo pago, que é superior ao piso nacional. 3. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento por verificar que ficou evidenciado que realmente 

não ocorre desvio de finalidade da verba repassada pelo MS e que vem sendo aplicada de acordo 

com os ditames legais. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

384. Processo: 1.28.000.000791/2014-45 Voto: 169/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA.UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN). 1. Inquérito civil instaurado para averiguar possível 

irregularidade no pagamento dos proventos de aposentadoria por parte da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento sob o 

fundamento de que não houve ilegalidade por parte dos órgãos envolvidos (UFRN) e Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão), pois o que ocorreu foi que o representante não realizou 

cadastramento no prazo hábil e seus pagamentos foram automaticamente suspensos. Outrossim, 

verificou-se que, posteriormente, a omissão do representante foi corrigida e seu cadastro foi 

atualizado, sendo realizados os devidos pagamentos. 3. Notificado o representante não houve 

recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de 

justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

385. Processo: 1.28.100.000054/2016-86 Voto: 194/2018 Origem: PR-RN  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). PREVISÃO DE LOCALIDADES NÃO 

CONTEMPLADAS NO EDITAL. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar irregularidade no concurso público para provimento de cargos 

do Instituto Nacional do Seguro Social, consistente na divulgação da demanda de candidatos por 

vagas contemplando locais que não foram expostos no edital de abertura, ou seja, localidades em 

que não havia vagas disponíveis. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que a irregularidade foi sanada, uma vez que o Cebraspe publicou nova lista de 

demanda de candidatos por vaga devidamente atualizada e corrigida, excluindo os candidatos que 

se inscreveram erroneamente. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a 

irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

386. Processo: 1.29.000.000915/2015-36 Voto: 386/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. LICITAÇÃO. EDITAL. 1. Procedimento preparatório instaurado a partir de cópia 

de peças extraídas do Mandado de Segurança n. 5016716-83.2015.4.04.7100/RS impetrado pela 

empresa Multiágil Limpeza Portaria e Serviços Associados Ltda em face da Universidade Federal 

do Rio Grande do SUl (UFRGS) e outro em cuja sentença indicou-se a existência de possível 

problema no sistema de pregões daquela instituição de ensino. Ocorre que a desistência da ação 

foi requerida sob o argumento de que o prejuízo alegado havia sido corrigido mediante a 

desclassificação das empresas classificadas em ordenação final à frente da autora. Nesse sentido, 

em março/2015, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. 2. 

Promovido o arquivamento sob o fundamento de que não existem falhas capazes de prejudicar a 

lisura do Pregão n. 32/2015 ou proporcionar qualquer prejuízo aos participantes do certame. O que 
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houve, em verdade, foi apenas uma simples dificuldade da empresa durante os registros de novos 

lances junto ao sistema de Compras Governamentais, fato superado e restando a mesma empresa 

vencedora da disputa, após a desclassificação das demais. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

387. Processo: 1.29.000.001120/2017-15 Voto: 3111/2017 Origem: PRM/ PELOTAS-

RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 

SELETIVO. ABERTURA DE NOVO CONCURSO NA VIGÊNCIA DE CONCURSO 

ANTERIOR. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-

RIO-GRANDENSE (IFSul). EDITAL N. 152/2013 (EDITAL N. 202/2014). 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar possíveis irregularidades no fato de o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) ter realizado concurso para provimento de cargo de 

professor - área Informação e Comunicação, regido pelo Edital n. 152/2013 e depois, em 2014, ter 

aberto novo certame supostamente destinado ao preenchimento de cargo em mesma área do 

concurso anterior - com o processo seletivo regido pelo Edital n. 152/2013 ainda em validade. 2. 

Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento de que não se evidenciou a irregularidade 

apontada na representação. Ao verificar os dois editais, percebeu-se que a instituição de ensino 

distribui as vagas dos concursos por unidade de lotação, eixo tecnológico e área de atuação. 3. 

Notificado o representante, houve apresentação de recurso trazendo aos autos cópia de decisão 

judicial (Processo n. 5000224-86.2015.4.04.7109/RS) em que supostamente houve caso idêntico. 

4. Nova manifestação ministerial mantendo a promoção de arquivamento sob o argumento de que 

"(...) a decisão judicial acostada adotou fundamentos diversos para deferir o pleito de um 

candidato. Tenho, todavia, que se mantém o entendimento no sentido da diferenciação entre os 

certames. O interessado, além de procurar o Ministério Público, ao qual não incumbe a defesa 

judicial de direito individual (art. 15 da LC n. 75/93), pode também, tal como o fez o candidato 

que teve seu pleito reconhecido pelo TRF4, ajuizar ação judicial postulando a nomeação para a 

vaga que postula na presente representação. (...)". 5. É cabível a homologação do arquivamento 

quando não confirmada a irregularidade apontada. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E 

CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 

recurso e consequente homologação do arquivamento. 

 

388. Processo: 1.29.000.001806/2014-55 Voto: 1173/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . SAÚDE. BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE. 

MUNICÍPIO DE PAVERAMA/RS. ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE. 

RECOMENDAÇÃO ACATADA . 1. Inquérito civil instaurado a partir do recebimento do Ofício-

Circular 5/2014/PGR/5ªCCR/MPF, por meio do qual foi encaminhada minuta de recomendação 

elaborada pelo GTO da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, acerca da atuação que 

envolve a transparência do SUS: regularização da alimentação do Banco de Preços em Saúde. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, expedida recomendação 

ao Município, feita consulta ao BPS, verificou-se que este está inserindo os dados de suas 

aquisições de insumos de saúde no sistema. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

389. Processo: 1.29.000.002012/2013-28 Voto: 55/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. PLANO DE PREVENÇÃO 

CONTRA INCÊNDIOS (PPCI). PRÉDIO SEDE DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE. 

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. 1. Inquérito Civil instaurado para verificar a adequação 

do edifício utilizado pela sede do Fundo da Marinha Mercante, em Porto Alegre/RS, às medidas 

preventivas de combate a incêndios. 2. Após diligências, o FMM informou que não permaneceria 

sediado no endereço em pauta, tendo em vista a transferência de suas funções para a Secretaria da 

Receita Federal e a redistribuição de seus servidores para outros órgãos. 3. Promovido o 

arquivamento sob o fundamento de que não subsiste razão para o prosseguimento do feito, tendo 

em vista que a edificação investigada não mais servirá de sede para órgão federal. Ademais, 

ressaltou que eventuais irregularidades do PPCI do prédio da Secretaria da Receita Federal já são 
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objeto do IC n. 1.29.000.002011/2013-83. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

390. Processo: 1.29.000.002019/2013-40 Voto: 384/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . BENS PÚBLICOS. PLANO DE PREVENÇÃO 

CONTRA INCÊNDIOS (PPCI). EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO (EBC). 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar falta de 

Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) em imóvel da União, sob a responsabilidade da 

Empresa Brasileira de Comunicações (EBC)/Radiobrás, localizado em Porto Alegre/RS. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a responsabilidade pela 

elaboração e aprovação do PPCI é do condomínio, pois o PCCI tem como objeto o prédio como 

um todo e não cada unidade. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

391. Processo: 1.29.000.002046/2013-12 Voto: 3681/2017 Origem: PR-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: RECURSO DE REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 

PFDC. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO 

PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. REQUISITOS PARA O CARGO. MINISTÉRIO PÚBLICO 

DA UNIÃO (MPU). EDITAL N. 02/2013. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar 

possível irregularidade em concurso público para o cargo de Analista do MPU - Área de Atividade: 

Apoio Técnico-Administrativo - Especialidade: Comunicação Social, regido pelo Edital n. 1 - 

MPU/2013. De acordo com o representante, a atividade a ser exercida pelo cargo oferecido é 

privativa/exclusiva de profissionais de Relações Públicas. Nesse sentido, solicita retificação do 

edital para que a vaga oferecida e o cadastro reserva, no Estado do Rio Grande do Sul, sejam 

apenas preenchidos por bacharéis desta área, conforme dispõe a Resolução n CONFERP n. 

43/2002. Por fim, solicita que, caso mantenha-se o entendimento do cargo como sendo extensivo 

para as demais habilitações em Comunicação Social, sugere que sejam criadas vagas adicionais 

que contemplem as demais profissões. 2. Promovido o arquivamento do feito sob o fundamento 

de que não há irregularidade a se combatida, pois, "(...) de fato, há parcial correspondência entre o 

conteúdo do Edital n. 01, do 8º Concurso para Provimento de Cargos perante o MPU e a Resolução 

n CONFERP n. 43/2002, e nem poderia ser diferente, já que uma das habilitações do cargo de 

Analista/Especialidade Comunicação Social é, justamente, a do profissional de Relações Públicas. 

O Edital, contudo, e como já conferido, não se restringe às atividades a serem praticadas pelo 

profissional de Relações Públicas e avança, abrangendo, da mesma forma, as áreas de atribuições 

das demais habilitações da Comunicação Social, quais sejam dos profissionais da área da 

publicidade/propaganda e jornalismo. (...) Por sua vez, sobre a regulamentação dessas atividades, 

comunicador social/jornalista e comunicador social/publicitário, dispõem o Decreto-Lei n. 972/69 

(exercício da profissão de jornalista) e Lei n. 4.680/65 (exercício da profissão de publicitário), cuja 

leitura é suficiente para demonstrar a regularidade do Edital n. 012013, quanto à previsão do cargo 

de Analista/Especialidade Comunicação Social, uma vez que as atribuições previstas para a função 

inserem-se, perfeitamente, nas que acima estão descritas como regulamentadoras das atividades 

de jornalista e publicitário (Decreto-Lei n. 972/69 e Lei n. 4.680/65). (...)". 3. Inconformado com 

o despacho ministerial, o representante interpôs recurso. sem, contudo, apresentar fatos novos a 

justificar alteração de entendimento anterior. 4. Manifestação ministerial mantendo o 

entendimento anterior, ressaltando também que o recurso foi extemporâneo. 5. Inicialmente, os 

autos foram encaminhado à 5ª CCR, sendo posteriormente enviados à PFDC. Após, vieram à 1ª 

CCR. PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO 

REPRESENTANTE E, NO MÉRITO, PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  
Decisão: 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. 

 

392. Processo: 1.29.000.002183/2016-08 Voto: 1686/2018 Origem: PR-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). DESCONTO 

INDEVIDO NO CONTRACHEQUE DE PENSIONISTA. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidade na cobrança de 

contribuições associativas em folha de pagamento de aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). 2. O Procurador Oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de 

acordo com informações prestadas pelo INSS, as entidades associativas ASBAPI e a ANAPPS 
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apresentaram as documentações necessárias que comprovam a legalidade dos descontos do 

benefício, e de que o representante, reconheceu a sua adesão e autorização das mensalidades 

descontadas, e desistiu do procedimento instaurado em face das Associações. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

393. Processo: 1.29.002.000577/2016-01 Voto: 69/2018 Origem: PRM/ CAXIAS 

DO SUL-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 

RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidades na conduta da Caixa Econômica Federal (CEF) em negar o distrato administrativo 

dos contratos habitacionais registrados que são firmados no âmbito do Programa "Minha Casa 

Minha Vida" em Caxias do Sul/RS. 2. Instada a se manifestar, a CEF alegou que a única forma de 

distrato administrativo era para os casos enquadrados na Portaria nº 469/2015, posteriormente 

revogada pela Portaria nº 606/2016, que exigia, para o distrato, a apresentação de documento 

denominado "declaração do órgão de segurança pública dos estados ou do Distrito Federal". 3. Foi 

expedida recomendação para a CEF no sentido de aceitar, como documentos comprobatórios de 

ameaça, apenas o Boletim de Ocorrência e a declaração do ente público responsável pela demanda. 

4. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, diante da 

publicação de nova Portaria de nº 488/2017 e o acatamento da recomendação expedida à CEF, 

foram disponibilizados mecanismos facilitadores para a realização do distrato administrativo. 5. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

394. Processo: 1.29.003.000134/2017-83 Voto: 2657/2018 Origem: PRM/ NOVO 

HAMBURGO-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). 1. Notícia de fato 

autuada para apurar possível irregularidade na aplicação de penalidade por infração de trânsito, 

pela Polícia Rodoviária Federal, no Rio Grande do Sul. O representante alega que a PFR aplicou 

multa de trânsito em carro de sua propriedade, em novembro de 2011, mas que no momento do 

ocorrido, não era ele o motorista do automóvel. Ademais, afirma que, por falha administrativa, as 

notificações da autuação não foram encaminhadas para o seu endereço. Sendo assim, recorreu à 

Ouvidoria do órgão, mas também não obteve êxito em anular a aplicação da infração. 2. Promovido 

o arquivamento aos fundamentos de que a narrativa do representante indica que seu real intuito é 

a anulação da infração de trânsito aplicada. Contudo, não cabe ao MPF entrar na análise do mérito 

da questão, de cunho individual. Ademais, a condução do respectivo processo administrativo pode 

ensejar a nulidade da sanção aplicada, caso a Administração Pública não se submeta aos preceitos 

legais aplicáveis à espécie - o que não restou demonstrado. 3. Notificado o representante recorreu 

sem, contudo, apresentar fatos novos a ensejar a mudança de entendimento do MPF. PELO 

DESPROVIMENTO DO RECURSO E CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DO 

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

recurso e consequente homologação do arquivamento. 

 

395. Processo: 1.29.005.000442/2014-46 Voto: 810/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

(INPI). PATENTES. DEMORA NO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar irregularidade na lentidão em processos de homologação de 

patentes que tramitam no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o INPI está adotando providências 

para conferir o máximo de celeridade aos processos de homologação de patentes, observando-se 

que a morosidade não decorre da omissão do órgão, mas sim da crescente demanda e do baixo 

número de examinadores. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

396. Processo: 1.29.011.000019/2017-18 Voto: 131/2018 Origem: PRM/ 

URUGUAIANA-RS  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. CALENDÁRIO ACADÊMICO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA). ATRASO NO INÍCIO DE 

DISCIPLINAS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar irregularidade na oferta de disciplinas no curso de Farmácia da Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA), consistente no atraso de seu início, de acordo com a programação do curso. 

2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que Universidade 

informou que o atraso de 1 semana das aludidas matérias não comprometeu as atividades ou os 

direitos dos discentes, e de que uma das representantes informou que o problema alvo já foi 

solucionado. 3. É cabível a homologação do arquivamento na hipótese em que irregularidade tiver 

sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

397. Processo: 1.29.017.000206/2015-71 Voto: 1255/2018 Origem: PR-PR  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. JORNADA DE TRABALHO. CINDACTA II - 

CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO. 

CONTROLADORES DE VOO. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar irregularidade na escala e sobrecarga de trabalho de 

controladores de voo vinculados ao CINDACTA II. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que já existe procedimento instaurado no âmbito do MPF sobre 

o mesmo objeto dos presentes autos. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

398. Processo: 1.30.001.001638/2014-77 Voto: 3226/2017 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EXECUÇÃO DO CERTAME. 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar possíveis irregularidades em concurso público da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 

realizado no ano de 2014. Segundo o representante houve atraso na entrega das provas para o cargo 

ATC107 (criação e manejo de primatas não humanos), na sala 206- bloco CN, indicando fraude 

na realização do certame. Afirma que não havia cadernos suficientes no malote de provas. Nesse 

sentido, foram providenciadas cópias das provas sobressalentes para que fosse garantida a 

continuidade do concurso. Contudo, alega que o envelope utilizado para o transporte das provas 

encontrava-se violado. 2. A FIOCRUZ prestou esclarecimentos afirmando que quando a 

coordenadora responsável pelo concurso tomou conhecimento da falta de provas, providenciou a 

abertura do envelope com provas sobressalentes para verificar se tinham cadernos suficientes. 

Como atestou que era insuficiente, providenciou cópia delas. Afirma também que ao distribuir as 

provas, houve o cuidado de lacrar o envelope. Por fim, ressalta que todo o procedimento ocorreu 

de modo transparente, com os portões do local fechados, com todos os candidatos em sala e com 

o devido acréscimo de tempo aos candidatos. 3. Arquivamento promovido sob o fundamento de 

que se trata de direito individual, não estando sua defesa abarcada pelas atribuições do Ministério 

Público Federal. 4. Considerando as informações trazidas aos autos pela FIOCRUZ no sentido de 

que não houve irregularidades na condução da eventualidade apresentada no dia da prova, deve 

ser acolhida a promoção de arquivamento. 5. Notificado o representante, não houve apresentação 

de recurso. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

399. Processo: 1.30.001.001638/2015-58 Voto: 1224/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA.. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE DE 

PENSIONISTA E ERRO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS ANUAL. . 1. Procedimento 

preparatório instaurado para apurar supostos descontos irregulares no contracheque da 

representante, pensionista do Ministério da Fazenda, além de erro no comprovante de rendimentos 
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para fins de Imposto de Renda da Pessoa Física. 2. A Procuradora oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que as consignatárias possuem convênio com o Ministério do 

Planejamento, de forma que eventual contrato firmado entre as partes constituem e vinculam os 

contratantes, não atuando o Ministério como ente intermediário das negociações. A forma de 

correção de eventual irregularidade é com a abertura de processo administrativo, o que ocorreu na 

hipótese. Porém, a representante não entregou a documentação necessária para a adequada 

instrução e, em razão disso, procedeu-se ao arquivamento. Contudo, o processo administrativo 

pode ser reativado, sanada a deficiência probatória. Por fim, quanto à omissão na Declaração de 

Rendimentos Anual, houve efetivamente uma omissão, que será corrigida. Daí a conclusão de 

ausência de providências adicionais a serem adotadas no caso. 3. Acolhimento da promoção de 

arquivamento pelos próprios fundamentos.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

400. Processo: 1.30.001.002704/2014-26 Voto: 447/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIREITO DE GREVE. INSTITUTO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO DE SURDOS (INES). 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar 

possível violação ao direito à educação dos alunos do Instituto Nacional de Educação de Surdos, 

em razão da greve dos professores, ocorrida em 2014. 2. Após diligências, foi promovido o 

arquivamento do feito tendo em vista não haver irregularidades a serem sanadas, pois o INES 

esclareceu, de forma detalhada, o calendário de reposição de aulas, com o número de aulas, seus 

horários, indicativos de preferências de alunos e responsáveis pelo melhor período para a 

reposição, apresentação por parte dos professores de disponibilidades em relação aos horários. 

Nesse sentido, foram encaminhados os calendários de reposição das aulas no âmbito do 

Departamento de Educação Básica, aprovado pelo grupo constituído de representantes da gestão 

do INES, servidores docentes e técnicos administrativos, representantes de pais e/ou responsáveis, 

representantes dos alunos e representantes do comando de greve. 3. Notificado o representante, 

não houve recurso. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

401. Processo: 1.30.001.003863/2014-48 Voto: 445/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE. 

CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM NÍVEL MÉDIO: 

ESPECIALIZAÇÃO EM RADIOTERAPIA. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). 

1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades nos alojamentos 

oferecidos para o corpo discente do Curso de Educação Profissional Técnica em Nível Médio: 

Especialização em Radioterapia, organizado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2014, 

assim como irregularidades na metodologia utilizada no curso do formação. Alegações de que os 

alojamentos oferecidos tinham condições muito precárias (quarto sem janelas, condições ruins de 

limpeza) e, mesmo após mudança para o alojamento do INCA, a situação permaneceu inadequada 

(falta de água,, falta de limpeza periódica). E, quanto à metodologia de ensino do curso, há 

afirmação de que as aulas eram ministradas com recursos audiovisuais antigos, sem planejamento 

pedagógico, com pouca supervisão teórica e prática. Além de não haver critério objetivo e técnico 

para a avaliação dos alunos. 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento sob o fundamento 

de que as irregularidades apontadas foram sanadas ao longo do curso, pois, diante das 

inadequações informadas, o INCA atuou de forma a buscar solução da situação quanto ao 

alojamento. E em relação à metodologia de ensino utilizada no curso em referência, não foram 

encontradas irregularidades capazes se ensejar a atuação do MPF. 3. Notificado o interessado, não 

houve recuro. 4. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade 

capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

402. Processo: 1.30.002.000069/2017-85 Voto: 63/2018 Origem: PRM/ CAMPOS-

RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). IMPOSSIBILIDADE DE 

OBTENÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade no processamento do 

requerimento de concessão de benefício de pensão por morte, perante o Instituto Nacional de 
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Seguro Social (INSS), em agência localizada no município de Campos dos Goytacazes/RJ, 

consistente na impossibilidade de obtenção de cópia dos documentos que instruíram o mesmo. 2. 

O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, conforme 

demonstrado pelo INSS, a representante assinou o recibo das cópias em março de 2017, 

esclarecendo que as solicitações de cópias não são atendidas de imediato, em razão da necessidade 

de tempo hábil para a requisição do desarquivamento do processo. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

403. Processo: 1.30.002.000086/2017-12 Voto: 43/2018 Origem: PRM/ CAMPOS-

RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MOROSIDADE NA ANÁLISE DE RECURSO. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar demora, por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, para conferir resposta ao recurso 

protocolado pela representante, onde esta pleiteia a concessão do Seguro Desemprego. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, conforme demonstrado 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o referido recurso já foi deferido e de que as datas dos 

pagamentos das parcelas foram juntadas aos autos. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

404. Processo: 1.30.005.000445/2013-88 Voto: 61/2018 Origem: PRM/ NITEROI-

RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. BENS PÚBLICOS. 

CONSERVAÇÃO E GUARDA DE BENS. 1. Inquérito civil instaurado a partir de notícia 

anônima para apurar eventual má gestão de recursos da União por parte do Comandante do Navio 

de Socorro Submarino Felinto Perry, quando da manutenção do navio. 2. Após diligências, foi 

promovido o arquivamento sob o fundamento de que não existem irregularidades a serem sanadas, 

pois os fatos foram esclarecidos pelo representado, que apontou os Contratos n. 91.580/13-021/00 

e n. 91.500/2013-003/00, firmados com a Base Almirante Castro e Silva e o Comando da Força de 

Submarinos, respectivamente, para a manutenção e os reparos dos motores de combustão principal 

do navio. Ademais, ressaltou que a representação veio desacompanhada de qualquer indício 

mínimo sobre a existência das informações trazidas. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

405. Processo: 1.30.012.000389/2010-40 Voto: 1253/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. AQUISIÇÃO. MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). HOSPITAL FEDERAL DE 

LAGOA(HFL). IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidades na aquisição de materiais e medicamentos pelo Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) no ano de 2006 destinados ao Hospital Federal da Lagoa (HFL), consistente na adoção da 

modalidade de pagamento por saque como regra no uso de Cartão de Pagamento do Governo 

Federal, apesar do art. 4º da Portaria do MPOG defini-la como excepcional. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o INCA providenciou o 

cumprimento das determinações feitas pelo TCU de modo a adequar tanto os seus processos de 

aquisição aos ditames da Lei nº 8.666/93, como também a utilização do Cartão de Pagamento do 

Governo Federal e de que é desnecessário o acompanhamento do processo em trâmite perante o 

TCU, uma vez que já se passaram dez anos dos fatos ensejadores da instauração do presente 

inquérito. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver 

sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

406. Processo: 1.30.017.000125/2004-06 Voto: 2349/2018 Origem: PRM/ 

SJMERITI/N.IGUA/D.CAX 
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Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. CONSERVAÇÃO E GUARDA DE 

BENS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). GESTÃO E CONSERVAÇÃO 

DOS IMÓVEIS. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidades na gestão dos imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social/RJ (INSS), e para 

acompanhar o cumprimento de recomendação expedida pela PR/RJ, que concitava ao INSS a 

adotar medidas de inventário, gestão, conservação e recuperação dos imóveis de sua propriedade, 

nas áreas atendidas por esta PRM. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que o INSS acatou a recomendação expedida pela PR/RJ, e instituiu uma força-

tarefa, tendo adotado um plano nacional de levantamento de problemas, resgate e realocação desses 

imóveis para uso em programas habitacionais, e firmou convênio com a CEF, para alienação dos 

imóveis que se tornaram desinteressantes para a autarquia. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

407. Processo: 1.30.019.000041/2011-73 Voto: 1220/2018 Origem: PRM/ 

N.FRIBURGO/TERESÓPOLIS-

RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5ª CAM. . FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE 

SEGURO DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil instaurado 

para apurar interrupção do pagamento de seguro desemprego, aos seus beneficiários, por parte da 

agência Teresópolis da CEF. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de que prestadas informações nos autos no sentido de que a Gerência de Atendimento da CEF em 

Teresópolis não registrou problemas no pagamento de seguro desemprego. A mesma unidade 

bancária remeteu listagem contendo dados sobre o pagamento e os beneficiários do seguro 

desemprego no mês de março de 2011, confirmando o que fora noticiado. 3. É cabível a homologação 

do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

408. Processo: 1.31.001.000098/2017-10 Voto: 270/2018 Origem: PRM/ JI-

PARANÁ-RO  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DA PROVISÃO DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE (DEPREPS). CONTRATAÇÃO DE FORMA ILEGAL. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

irregularidade praticada pelo DEPREPS no Programa Mais Médicos, consistente na contratação 

de forma ilegal, sem edital, sem avisos-prévios, de médicos cubanos, enquanto médicos brasileiros 

formados no exterior tem que passar por todo um processo seguido de um edital e cronograma. 2. 

O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com 

informações prestadas pelo DEPREPS, a Administração Pública tem se utilizado de chamamentos 

públicos para adesão de médicos ao Programa de provisão de médicos, ao passo que os médicos 

estrangeiros, entre eles cubanos, são recrutados para regiões com vagas remanescentes que não 

tenham sido de interesse pelos médicos com perfil prioritário. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

409. Processo: 1.32.000.000727/2017-84 Voto: 289/2018 Origem: PR-RR  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR). INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades em 

processo seletivo para cargos de docente na área de Ciências Contábeis da Universidade Federal 

de Roraima (UFRR), consistentes em erros na correção de prova e em sua aplicação por pessoa 

não integrante da banca examinadora. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que a banca analisou devidamente o recurso apresentado pelo representante, e de 

que não há obrigatoriedade da presença de membros da banca na realização de prova. 3. É cabível 
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a homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

410. Processo: 1.33.000.000860/2014-51 Voto: 351/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 

EXECUÇÃO DO CERTAME. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO. 1. 

Procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades em concurso público 

do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, para provimento de cargos de Técnico Judiciário 

- Área Administrativa e regido pelo Edital n. 01/2013. Alegação de morosidade nas nomeações do 

candidatos aprovados. 2. Após diligências, foi promovido o arquivamento do feito sob o 

fundamento de que as nomeações foram realizadas de acordo com a necessidade de serviço do 

órgão, dentro do prazo de validade. Nesse sentido, há informações nos autos dando conta que o 

certame em referência teve seu prazo de validade prorrogado até 24/10/2015, sendo nomeados 50 

candidatos, desde março de 2014. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não houver 

irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

411. Processo: 1.33.000.001446/2012-05 Voto: 1188/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. . . EDUCAÇÃO. CURRÍCULO 

ESCOLAR. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). 

IRREGULARIDADES NO CURSO DE GEOLOGIA DA UFSC. IRREGULARIDADES 

SANADAS. 1. Inquérito civil instaurado para apurar supostas deficiências na prestação do ensino 

superior no curso de graduação em Geologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

noticiadas pelo Centro Acadêmico Martelo de Prata (CA de Geologia-UFSC) As irregularidades 

consistiriam em falta de professores, laboratórios, salas de aula, material didático, bibliografia 

básica, auxílio financeiro e estrutural para trabalhos de campo, entre outros. 2. A Procuradora 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que as irregularidades foram sanadas, 

pois a Pró-Reitoria de Graduação da UFSC e a Coordenação do Curso de Graduação em Geologia 

empenharam-se na busca de soluções para as deficiências apontadas na representação, tais como 

obras de infraestrutura em andamento, com conclusão de conclusão para agosto de 2015, 

contratação de sete novos professores efetivos, custeio das saídas de campo ocorrendo de maneira 

plena e satisfatória e aquisição de três novas vans para passageiros, utilizadas para as aulas de 

campo do curso. O curso obteve a nota 4 na avaliação do MEC. 3. É cabível a homologação do 

arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

412. Processo: 1.33.000.001982/2015-45 Voto: 1178/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIREITO DE GREVE. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). MOVIMENTAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE 

GREVE DE DOCENTES. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar legalidade das movimentações e convocações de greve pelo "Comando 

Local de Greve Docente" que, em tese, não representa os professores da Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito sob o 

fundamento de que, apesar de apurada a ilegalidade da greve, houve suspensão do movimento 

grevista e compromisso dos docentes em reparar os danos causados, recuperando as aulas e 

atividades prejudicadas, razão pela qual não se justifica o prosseguimento do feito. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando a irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA 

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

arquivamento. 

 

413. Processo: 1.33.000.002458/2014-19 Voto: 204/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. CURSOS DE ENSINO A DISTÂNCIA 

(EAD). UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). NÚCLEO DE 

MULTIPROJETOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL. EXCLUSÃO DE TUTOR. 

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

irregularidade na exclusão de tutor vinculado ao Núcleo de Multiprojetos de Tecnologia 
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Educacional da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que, a partir da análise dos documentos juntados 

aos autos, especialmente do anexo da declaração de desligamento, verifica-se que a exclusão do 

representante não foi arbitrária, tampouco imotivada, mas devido ao não cumprimento da 

totalidade das obrigações previstas no edital do tutor. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

414. Processo: 1.33.000.002694/2015-16 Voto: 1164/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . BENS PÚBLICOS. 

LOCAÇÃO/PERMISSÃO/CONCESSÃO/AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DE USO. PREFEITURA 

DE FLORIANÓPOLIS. HASTEAMENTO DE BANDERIAS DE TIMES DE FUTEBOL. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

irregularidade no hasteamento de bandeiras de times de futebol locais na entrada da cidade em 

terreno pertencente à União. 2. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que não há qualquer irregularidade no hasteamento das bandeiras dos times de 

futebol municipais, uma vez que a prática era imbuída de incentivo ao desporto e informada por 

critérios isonômicos. Ademais, o hasteamento das bandeiras foi cessado. 3. É cabível a 

homologação do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o 

prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

415. Processo: 1.33.000.002979/2014-68 Voto: 181/2018 Origem: PR-SC  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DA PRAIA DA PINHEIRA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na destinação de duas vagas 

existentes de médico ESF, da Unidade Básica de Saúde da Praia da Pinheira, para participantes do 

Programa Mais médicos, em desrespeito ao Termo de Adesão e Compromisso do referido 

programa, pelo município de Palhoça/SC. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob 

o fundamento de que, de acordo com a documentação juntada aos autos pela Unidade Básica de 

Saúde, são 5 médicos que compõem o quadro total de médicos da unidade, sendo que apenas uma 

advém do Programa Mais Médicos 3. É cabível a homologação do arquivamento quando não 

houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

416. Processo: 1.33.002.000191/2017-40 Voto: 2527/2018 Origem: PRM/ CHAPECO-

SC  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS). CERTIDÃO DE VACINAÇÃO. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar irregularidade na chamada e matrícula de estudante do curso 

de enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), uma vez que foi negada a 

inscrição da representante, na chamada presencial, devido ao fato da mesma não portar o 

certificado de vacinação. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de que a candidata já era aluna da instituição e já tinha apresentado o certificado de vacina, 

circunstância que não foi prevista no Edital, sendo necessário que a Comissão Permanente de 

Processo Seletivo Regular de Graduação decidisse sobre a questão, após a exclusão de um 

candidato por não comparecer a 1ª semana de aula, a representante foi convocada para matrícula e 

efetivamente inscrita. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios fundamentos. 

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

arquivamento. 

 

417. Processo: 1.34.001.002052/2015-61 Voto: 190/2018 Origem: PR-SP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL . CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO (CREMESP). RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA . 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na exigência de experiência, de 

no mínimo 6 meses, para diversos cargos no concurso público para emprego nos quadros do 
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Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP). 2. O MPF expediu 

recomendação ao Conselho para que: a) retirasse a exigência de experiência para os cargos de 

ensino fundamental e médio; b) reabrisse o prazo para as inscrições do concurso, adiando a data 

da prova, se necessário; e c) divulgasse intensamente tal mudança editalícia. 3. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o Conselho informou o acatamento 

da referida recomendação, suspendendo o certame e reabrindo as inscrições para os referidos 

cargos, com a retirada da exigência de experiência, tendo comprovado o alegado com a juntadas 

dos comunicados expedidos e do novo edital publicado. 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.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

418. Processo: 1.34.004.000315/2014-97 Voto: 366/2018 Origem: PRM/ 

CAMPINAS-SP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. MENSALIDADES. UNIVERSIDADE 

PAULISTA (UNIP). VALOR ACIMA DO QUE A UNIVERSIDADE COBRA. 

IRREGULARIDADE SANADA. 1. Apurar divergência entre o valor da mensalidade 

efetivamente cobrada dos alunos pagantes e o valor informado ao PROUNI pela UNIP. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento por verificar que a irregularidade foi sanada, tendo 

em vista que, para o ano de 2016, o problema já foi corrigido, com a informação correta dos valores 

de cada curso e dos descontos concedidos. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando a 

irregularidade apontada tiver sido sanada. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 

 

419. Processo: 1.34.009.000147/2014-90 Voto: 1261/2018 Origem: PRM/ PRES. 

PRUDENTE-SP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. SAÚDE. BANCO DE 

PREÇOS EM SAÚDE. MUNICÍPIOS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE 

PRUDENTE/SP. TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. 

RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA E ACATADA. 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. Recomendações expedidas 

com essa finalidade aos municípios da subseção judiciária de Presidente Prudente/SP, que restaram 

integralmente acatadas. 3. Diante do acatamento das Recomendações, a atuação ministerial resta 

exaurida, tornando-se desnecessária a continuidade do presente procedimento. PELA 

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

arquivamento. 

 

420. Processo: 1.34.010.000725/2015-30 Voto: 5059/2017 Origem: PRM/ RIBEIRAO 

PRETO-SP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES PRESCRITOS POR MÉDICOS DO SUS. ESTADO DE 

SÃO PAULO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP. 1. Inquérito civil instaurado a partir de 

cópias da Ação Civil Pública n. 0008830-16.2007.403.6102, movida pelo MPF, por meio da qual 

a União, o Estado de São Paulo e o Município de Ribeirão Preto foram solidariamente condenados 

a fornecer suplementos alimentares prescritos por médicos do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

âmbito daquele Estado e Município. 2. Após diligências junto às Secretarias Municipal e Estadual 

de Saúde e a Procuradoria Seccional da União em Ribeirão Preto, a procuradora da República 

oficiante promoveu o arquivamento do feito sob o fundamento de que, pelo que se depreende das 

informações trazidas aos autos, a sentença cujo cumprimento ora se fiscaliza vem sendo 

devidamente cumprida. Ademais, não existem notícias recentes de representação na PRM em 

Ribeirão Preto a respeito de usuários do SUS que não tenham tido acesso a suplemento alimentar 

gratuitamente fornecido pelo Poder Público, quando prescrito por médico. Ao fim, destacou que, 

como não é possível a conversão de procedimento preparatório em procedimento de 

acompanhamento, é necessário finalizar o primeiro e determinar autuação do segundo - o que será 

feito após a presente homologação e retorno físico dos autos à origem. 3. Acolhimento da 

promoção de arquivamento. PELA HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento. 
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421. Processo: 1.34.022.000079/2015-71 Voto: 1207/2018 Origem: PRM/ JAU-SP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES). MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PROBLEMAS TÉCNICOS COM O 

SISTEMA FIES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar denúncia realizada no DIGI-

Denúncia, na qual o representante noticia que, há meses, tenta sem êxito a suspensão de seu 

contrato celebrado com o FIES, tendo em vista problemas técnicos do sítio do Fundo na internet. 

2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito sob o fundamento de que contactado 

o representante sobre o interesse no prosseguimento do feito, este quedou-se inerte e, ademais, 

houve a prorrogação do prazo (20/7/2015), oportunizando aos estudantes a regularização de seus 

contratos perante o FIES. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

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

arquivamento. 

 

422. Processo: 1.34.023.000125/2015-22 Voto: 1136/2018 Origem: PRM/ SAO 

CARLOS-SP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . EDUCAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR). DESCUMPRIMENTO DE EDITAL. AUSÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

descumprimento, pela UFSCar, do subitem 3.2, do item 3 do Edital Simplificado de Seleção 

1/2013, para o curso de especialização em ensino de filosofia. Narrou o representante que a 

coordenação do curso havia deixado claro que os professores de outros Estados diversos do Estado 

de São Paulo teriam garantido em sua região de moradia um polo para atividades presenciais. Estes 

polos deveriam ser indicados pelos próprios professores cursantes, ficando a cargo da UFSCar o 

contato e tratativas para viabilizá-los, verificada a disponibilidade e possibilidade. Ocorre que 

recebeu um e-mail da UFSCar informando que deveria se deslocar da cidade de Palhoça/SC até a 

cidade de São Carlos/SP para fazer as três avaliações programadas pelo curso. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que houve, em verdade, na hipótese, 

mero desencontro de informações, pois a UFSCAR informou que o cursista/representante vem 

realizando suas avaliações presenciais no polo de Florianópolis/SC; que já realizou duas das três 

avaliações e que a exigência para o deslocamento até São Carlos/SP é para os cursistas paulistas 

e, por fim, que no edital não há referência ou compromisso com algum polo em especial, 

justamente porque foram aceitas as demandas de 893 cursistas, dos mais diferentes Estados e que 

as mensagens tinham um conteúdo mais amplo, em que a região era entendida na dimensão do 

Estado do cursista e não de sua cidade. Ausência de irregularidades 3. É cabível a homologação 

do arquivamento quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. 

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

arquivamento. 

 

423. Processo: 1.34.033.000096/2014-07 Voto: 7656/2017 Origem: PRM/ 

CARAGUATATUBA-SP  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. CERTIDÃO DE NÃO ATENDIMENTO. AOS 

USUÁRIOS. 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. 2. Expedição de recomendação 

ministerial ao município de Caraguatatuba/SP com essa finalidade. 3. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento tendo em vista que a referida municipalidade se comprometeu a adotar 

todas as medidas necessárias para o integral cumprimento da recomendação expedida 4. Diante do 

acatamento da Recomendação e das providências mencionadas, a atuação ministerial resta 

exaurida, tornando-se desnecessária a continuidade do presente procedimento. PELA 

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

arquivamento. 

 

424. Processo: 1.35.000.000980/2015-64 Voto: 2519/2018 Origem: PR-SE  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ELEIÇÕES. CONSELHO REGIONAL DE 

CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SERGIPE - CRECI/SE.. 

DESCARACTERIZAÇÃO DO VOTO SECRETO. VOTAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

INADIMPLENTES. CONDUÇÃO DE PESSOAS A SALA DIVERSA DA DISPONIVEL PARA 
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VOTAÇÃO. .AUSENCIA DE IRREGULARIDADES. 1. Procedimento Preparatório instaurado a 

partir de uma série de representações (fls. 03, 07, 09 e 11) noticiando irregularidades no processo 

de eleição para cargos diretivos do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe - 

CRECI/SE, ocorrido em 17/06/2015, consistentes na descaracterização do voto secreto, votação 

de profissionais inadimplentes, bem como na condução de pessoas a uma sala separada diversa da 

disponível para a votação. 2. O Procurador da Republica oficiante promoveu o arquivamento sob 

o fundamento de que confrontando o processo eletivo em questão com o seu regramento legal, não 

se vislumbrou na espécie qualquer impropriedade. Com relação a descaracterização do voto 

secreto, entendo que a emissão de senha por correio ou por e-mail, não tem o condão de, por si só, 

descaracterizar o sigilo do voto, uma vez que é de total responsabilidade do corretor o fornecimento 

de endereço para correspondências. O alegado quanto a presença de câmeras não tem respaldo 

quando observadas as imagens de fls. 52-4. E, o quesito relativo a votação de inadimplentes, como 

dito, também restou prejudicado, uma vez que a resolução que disciplina o processo eletivo sub 

ocullis traz previsão específica assegurando o exercício do direito ao voto a todos os corretores 

com anuidades pagas até 2014. pela homologação. 3. É cabível a homologação do arquivamento 

quando não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

425. Processo: 1.36.000.001398/2014-05 Voto: 1040/2018 Origem: PR-TO  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). MUNICÍPIO DE PALMAS/TO. 

PARALISAÇÃO DE OBRAS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar irregularidade na execução de contrato de financiamento 

firmado junto à Caixa Econômica Federal para construção de casas populares no município de 

Palmas/TO, consistente na paralisação das obras. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que, de acordo com vistoria realizada pela CEF, a obra está 

em andamento, tendo sido realizada 20,89%. 3. É cabível a homologação do arquivamento quando 

não houver irregularidade capaz de justificar o prosseguimento do feito. PELA 

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

arquivamento. 

 

426. Processo: 1.23.000.002877/2014-99 Voto: 543/2018 Origem: PR-PA  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. EDITAL. SISTEMA "S". 1. 

Procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades ocorridas em concurso 

público realizado pelo SESI/PA, regido pelo Edital n. 010/2012. As entidades dos serviços sociais 

autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que não integram a 

Administração Pública, não figurando dentre as pessoas previstas no art. 109, I, da Constituição 

Federal. 3. Portanto, ausência de interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público 

Federal. 4. Aplicação da Súmula n. 516 do STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL A 

JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (ART. 109, I, CF C/C 

ART. 37, I, LC 75). PELO RECEBIMENTO DO ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÃO, COM A CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento do 

arquivamento como declínio de atribuição, com a consequente homologação. 

 

427. Processo: 1.30.001.003107/2017-61 Voto: 71/2018 Origem: PR-RJ  
Relator(a): Maria Soares Camelo Cordioli  
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA AO MPE. SOCIEDADE DE ECONOMIA 

MISTA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades em concurso público 

do Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), sociedade de economia mista federal criada pela Lei n. 

12.304/2010. A representação alega que a exigência de experiência de 15 anos feita no edital de 

abertura do referido concurso, encontra-se em desacordo com o art. 15 da legislação mencionada. 

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 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...". PELO RECEBIMENTO DA PROMOÇÃO DE 
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ARQUIVAMENTO COMO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO, COM REMESSA DOS AUTOS AO 

MP/RJ.  
Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo recebimento da 

promoção de arquivamento como declínio de atribuição, com remessa dos autos ao MP/RJ. 

 

II– DECISÃO MONOCRÁTICA 

 

001. Procedimento: 1.33.009.000099/2017-10 Decisão: 936/2018  
Origem: PRM/CAÇADOR-SC  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO 

MUNICIPAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MAU ATENDIMENTO E 

COAÇÃO PARA UTILIZAR PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE 

ATRIBUIÇÃO DO MPF. ATRIBUIÇÃO DO MPE. 1. Eventual irregularidade 

consistente no atendimento por parte de servidor público municipal, que estaria 

coagindo servidor aposentado a utilizar obrigatoriamente plano de saúde particular e 

não o SUS. 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).  

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

atribuição. 

 

002. Procedimento: 1.33.009.000099/2017-10 - Eletrônico Decisão: 936/2018  
Origem: PRM/CAÇADOR-SC  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO 

MUNICIPAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MAU ATENDIMENTO E 

COAÇÃO PARA UTILIZAR PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE 

ATRIBUIÇÃO DO MPF. ATRIBUIÇÃO DO MPE. 1. Eventual irregularidade 

consistente no atendimento por parte de servidor público municipal, que estaria 

coagindo servidor aposentado a utilizar obrigatoriamente plano de saúde particular e 

não o SUS. 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).  

  
Decisão: 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: 1.11.000.000545/2016-52 Decisão: 851/2018  
Origem: PR-DF  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE (CFC). CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. ATRIBUIÇÃO 

DA 5ª CCR. 1. Suposta irregularidade na contratação sem licitação de ministro do 

TSE, para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao CFC, na ADIN nº 5383 

em curso no STF. 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 
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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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017 

 

002. Procedimento: 1.11.000.001549/2014-96 Decisão: 820/2018  
Origem: PR-AL  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 

SELETIVO. EDITAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL). 

QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

irregularidades na retenção dos valores pagos a título de inscrição em concurso 

público da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e na não marcação de uma 

nova data para os exames, uma vez que o edital lançado foi anulado por indícios de 

fraude. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de 

que as novas avaliações não foram realizadas em razão da impugnação judicial da 

decisão anulatória, que encontra-se em segunda instância e ainda não transitou em 

julgado. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

003. Procedimento: 1.13.000.001123/2010-34 Decisão: 843/2018  
Origem: PR-AM  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. 

LOCAÇÃO/PERMISSÃO/CONCESSÃO/AUTORIZAÇÃ/CESSÃO DE USO. 

RECURSOS MINERAIS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar irregularidade na concessão de autorização para posse de lote 

de terra no Km-32 da AM-010, bem como de licença para extração de areia neste 

mesmo lote. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de que já existem ações judicias tratando do mesmo tema, inclusive com decisão que 

determinou a suspensão do registro de licença em nome da esposa do representante, 

que posteriormente renunciou à licença por meio de petição. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

004. Procedimento: 1.13.002.000196/2013-31 Decisão: 813/2018  
Origem: PRM/TEFÉ-AM  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO INDÍGENA. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). VENDA 

DE PROPRIEDADES PERTENCENTES À UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DA 6ª CCR. 

1. Inquérito Civil instaurado, a partir de relatório da FUNAI, para apurar 

irregularidade na venda de propriedades pertencentes à União por indígena para 

outros indígenas. 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 
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e relacionados às comunidades tradicionais, nos termos da Resolução do CSMPF nº 

148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 6ª CCR, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

005. Procedimento: 1.15.000.001169/2015-93 Decisão: 853/2018  
Origem: PR-CE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 

INDISPONIBILIDADE DO MEDICAMENTO HORMOTROP SOMATROPINA 4 

UI. PRODUÇÃO DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH). ATRIBUIÇÃO 

DA PFDC.. 1. Eventual irregularidade na ausência do medicamento - Hormotrop 

somatropina 4 UI, no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão da Secretaria 

Estadual de Saúde do Ceará, para o tratamento de deficiência na produção do 

hormônio do crescimento (GH). 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

006. Procedimento: 1.15.000.001341/2016-90 Decisão: 762/2018  
Origem: PR-CE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SERVIÇO FEDERAL DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). PROGRAMA DE DEMISSÃO 

VOLUNTÁRIA. NÃO ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADE PARA 

DEFICIENTES FÍSICOS. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar o não estabelecimento de prioridade para deficientes físicos 

no Programa de Demissão Voluntária do Serviço Federal de Processamento de Dados 

(SERPRO). 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, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

007. Procedimento: 1.15.000.001825/2016-39 Decisão: 857/2018  
Origem: PR-CE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . EDUCAÇÃO. FUNDO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). FINANCIAMENTO AO 

ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). CANCELAMENTO SEM 

PRÉVIO AVISO. INSCRIÇÃO SERASA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 

Eventual irregularidade consistente na exclusão do FIES sem qualquer comunicação 

por parte da Faculdade Estácio FIC, o que teria gerado uma dívida no valor de R$ 

5.601,56, e por sua vez, a inscrição no cadastro de devedores - SERASA. 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, 
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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).  

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

008. Procedimento: 1.16.000.001128/2015-60 Decisão: 862/2018  
Origem: PR-DF  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

ASSÉDIO MORAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ABUSO DE 

AUTORIDADE. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Possível irregularidade consistente 

em assédio moral e abuso de autoridade na conduta do corregedor auxiliar da DPU, 

que teria ofendido o estagiário da instituição no ambiente de trabalho . 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

009. Procedimento: 1.17.000.001525/2015-02 Decisão: 861/2018  
Origem: PR-ES  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LEI 

DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PREFEITURA DE VILA VELHA (PMVV). . 

ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Suposta irregularidade consistente na violação, pelo 

Município de Vila Velha, da Lei de Acesso à Informação ( Lei nº 12.527/11) ao exigir 

informações de cunho pessoal como requisito ao fornecimento da informação 

solicitada; além de descumprir o prazo dado para fornecimento das informações 

solicitadas. 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, 

AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

010. Procedimento: 1.17.000.003603/2014-14 Decisão: 828/2018  
Origem: PR-ES  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGISTRO 

PROFISSIONAL. CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar ilegalidade na 

Resolução do Conselho Federal de Biologia nº115/2007, a qual inclui pessoas 

jurídicas de direito público no rol de entidades obrigadas à inscrição nos Conselhos 

Regionais de Biologia. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que foi ajuizada ação civil pública em face do Conselho Federal de 

Biologia (CFBio) e do Conselho Regional de Biologia da 2ª Região RJ/ES. 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. 
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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: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

011. Procedimento: 1.17.003.000114/2016-42 Decisão: 848/2018  
Origem: PRM/SÃO MATEUS-ES  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONCESSÃO. INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO E/OU FAIXA DE PEDESTRES. 

BR 101. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar a necessidade de instalação de semáforo e/ou faixa de pedestres na pista de 

rolamento lateral da BR 101, no trecho que corta o estado do Espírito Santo, de 

responsabilidade de concessionária. 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, 

AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

012. Procedimento: 1.18.000.000142/2014-91 Decisão: 399/2018  
Origem: PR-GO  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TRIBUTOS. IMPOSTO SOBRE 

IMPORTAÇÃO (II). MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF). RECEITA FEDERAL 

DO BRASIL (RFB). RESTRIÇÃO DA ISENÇÃO CONCEDIDA PELO 

DECRETO-LEI N. 1.804/1980. ILEGALIDADE DA PORTARIA MF N. 156/1999 

E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SRF N. 096/1999. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. 1. Cobrança indevida do imposto de importação em razão da 

ilegalidade dos instrumentos normativos infralegais (Portaria MF n. 156/1999 e 

Instrução Normativa da SRF n. 096/1999) ante a restrição da isenção para importação 

de produtos ao valor de 50 (cinquenta) dólares em clara afronta ao princípio da 

legalidade (Decreto-Lei n. 1.804/1980), que estabelece isenção ao mencionado 

imposto na caso de importação de produtos cujo valor seja inferior a 100 (cem) 

dólares. 2. Necessário fazer um breve histórico sobre os atos normativos infralegais 

regulamentares da matéria em questão. 3. Em 25/6/1999, foi publicada a Portaria MF 

nº 156/99, que no § 2º do art. 1º, assim estabeleceu: "[...] § 2º Os bens que integrem 

remessa postal internacional no valor de até US$ 50,00 (cinquenta dólares dos 

Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, serão 

desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o 

destinatário sejam pessoas físicas", não tendo sido alterada desde então. 4. Em 9 de 

agosto de 1999, foi publicada no DOU a Instrução Normativa SRF nº 96, de 4 de 

agosto de 1999, que dispõe sobre a aplicação do regime de tributação simplificada 

(RTS) e reitera, no § 2º do art. 2º, que: "[...] §2º Os bens que integrem remessa postal 

internacional de valor não superior a US$50,00 (cinquenta dólares dos Estados 

Unidos da América) serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, 

desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas". 5. Contudo, em 2014 

inúmeras representações e reclamações em redes sociais foram feitas questionando a 

legalidade da portaria, o que motivou, em 12 de fevereiro de 2014, a publicação pela 

Receita Federal da "Nota Técnica: Limite de isenção em remessas de pequeno valor", 

da qual consta que os critérios para a fixação desse limite levam em conta diferentes 

fatores, dentre os quais destacam-se: a) o volume de mercadorias desembaraçadas 

nessa condição e o consequente impacto dessa entrada na economia nacional; b) a 

concorrência que esses produtos exercem sobre os produtores nacionais de 

mercadorias similares, que pagam regularmente seus tributos; c) o impacto dessa 

renúncia na arrecadação; e d) o custo de fiscalização e cobrança de tributos sobre 

cada volume. 6. Em agosto de 2017, foi realizada reunião entre membros do MPF e 

o Secretário da Receita Federal do Brasil para tratar do assunto, oportunidade em que 

este esclareceu que vem tentando alterar no Congresso Nacional o Decreto-Lei n. 

1.804/80. 7. Já a Turma Nacional de Uniformização entende que as condições para a 

isenção do imposto de importação, a saber, ser o remetente pessoa física e limitação 

de valor de 50 (cinquenta) dólares, estabelecidos na Portaria MF nº 156/1999 e na 

Instrução Normativa da SRF nº 096/1999, são ilegais, uma vez que não encontram 

guarida no Decreto-Lei nº 1.804/1980. 8. O MPF, em Goiás, propôs a ação civil 
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pública n. 964-76.2015.4.01.3500 em desfavor da União Fazenda Nacional visando 

ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança do imposto de importação dos bens 

contidos em remessas postais internacionais de valor não superior a cinquenta 

dólares, quando o remetente seja pessoa jurídica e destinatário pessoa física. 9. 

Registre-se ainda a existência de Recurso Especial em trâmite no Superior Tribunal 

de Justiça sob n. 1.545.189/SC, em que se discute a legalidade dos mencionados 

diplomas normativos. 10. Portanto, a situação já está sendo analisada em âmbito 

nacional pela Receita Federal, buscando alteração legislativa, bem como a questão já 

se encontra judicializada. 11. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

013. Procedimento: 1.18.001.000676/2017-50 - Eletrônico Decisão: 867/2018  
Origem: PRM/ANÁPOLIS-GO  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . DIREITO INDIVIDUAL. DISPONÍVEL. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). CONTA DE PIS/PASEP. AUSÊNCIA 

DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Possíveis irregularidades por parte da CEF, ao 

proceder a abertura de uma nova conta de PIS/PASEP, diante da divergência de 

informações prestadas via RAIS. 2. Ausência de violação a interesses sociais e 

individuais indisponíveis que legitime a atuação do MPF nos termos da Constituição 

Federal, tendo em vista que o objeto do presente procedimento refere-se a direitos 

individuais disponíveis, cuja defesa incumbe a eles próprios (administrativa ou 

judicialmente). HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO, 

CONFORME DELIBERADO NA 300ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/12/2017. 

  
Decisão: Diante do exposto, conforme deliberado na 300ª Sessão Ordinária de 04/12/2017, Homologo o Arquivamento. 

 

014. Procedimento: 1.20.000.000136/2016-47 Decisão: 730/2018  
Origem: PR/MT  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTADO DE MATO GROSSO. 

TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

irregularidade na transferência de serviços de vistoria veicular do Departamento de 

Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) para particulares credenciados, feita pelo 

Governo do Estado de Mato Grosso. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que o caso já está sendo discutido em Ação Civil 

Pública em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

015. Procedimento: 1.20.005.000012/2013-79 Decisão: 877/2018  
Origem: PRM/RONDONÓPOLIS-MT  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Inquérito civil instaurado em virtude do 

recebimento de cópia dos autos de processo judicial n. 4432-38.2012.4.01.3602 em 

que constam diversas declarações de periciados com a narrativa de ofensas e 

violência supostamente perpetradas por determinado perito médico judicial do 
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Juizado Especial Federal Cível de Rondonópolis/MT. 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, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

016. Procedimento: 1.21.003.000117/2015-72 Decisão: 869/2018  
Origem: PRM/NAVIRAÍ-MS  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONCESSÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

(ANTT).. RETIRADA DE LOMBADAS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS 

ALTERNATIVAS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Possível aumento de riscos à 

população do município de Juti/MS, decorrente da duplicação da Rodovia BR-163, 

em virtude da retirada de todos os redutores de velocidade no perímetro urbano da 

cidade. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

017. Procedimento: 1.22.000.000333/2016-91 Decisão: 871/2018  
Origem: PR-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONCESSÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

(ANTT). COBRANÇA DE PEDÁGIO SEM MELHORIAS NA RODOVIA. 

ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Possível irregularidade na administração de trechos 

da BR 040, pois mesmo existindo a cobrança de pedágio, a citada rodovia continua 

suja, com poeiras de minério, sem acostamento, sem divisão de pistas, além de 

buracos e crateras, em especial, no trecho de Nova Lima a Conselheiro Lafaiete. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

018. Procedimento: 1.22.000.002613/2017-15 - Eletrônico Decisão: 885/2018  
Origem: PR-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL. DISPONÍVEL. 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). REVISÃO DE 

BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. Eventual irregularidade 

na demora na decisão de requerimento de revisão de benefício previdenciário do 

INSS. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento por vislumbrar que a 

situação a ser tutelada se volta exclusivamente para o interesse individual do 

representante. 3. Ausência de violação a interesses sociais e individuais indisponíveis 

que legitime a atuação do MPF nos termos da Constituição Federal, tendo em vista 

que o objeto do presente procedimento refere-se a direitos individuais disponíveis, 

cuja defesa incumbe a eles próprios (administrativa ou judicialmente). 
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HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 300ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/12/2017.  

  
Decisão: Diante do exposto, conforme deliberado na 300ª Sessão Ordinária de 04/12/2017, Homologo o Arquivamento. 

 

019. Procedimento: 1.22.003.000404/2016-26 Decisão: 850/2018  
Origem: PRM/UBERLÂNDIA-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA. MÁS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO. 

QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar 

más condições de atendimento no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de que já existe Ação Civil Pública, em trâmite na 3ª Vara Federal de 

Uberlândia/MG, que trata do mesmo tema. 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).  

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

020. Procedimento: 1.22.003.000916/2015-10 Decisão: 786/2018  
Origem: PRM/UBERLÂNDIA-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. 

FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 

TRANSPORTE AÉREO. FISCALIZAÇÃO. EMPRESA BRASILEIRA DE 

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO). AEROPORTO 

MUNICIPAL TEN. CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO. ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO. HABITE-SE. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades no Aeroporto 

Municipal Ten. Cel. Aviador César Bombonato, consistentes em : a) não possuir 

alvará de Funcionamento, nem Habite-se; b) a INFRAERO não permitir que o 

aeroporto seja fiscalizado pela município de Uberlândia/MG, ao argumento de que a 

área é federal. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento 

de que a questão está judicializada, sendo que o processo aguarda julgamento do 

recurso de apelação. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

021. Procedimento: 1.22.009.000319/2012-84 Decisão: 418/2018  
Origem: PRM/TEÓFILO OTONI-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. TEMA AFETO 

A OUTRO ÓRGÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA PRIVADA. 

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TEÓFILO OTONI/MG. TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS E VENDAS DE PASSAGENS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. 

Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades no transporte de passageiros e 

vendas de passagens por empresa privada no Terminal Rodoviário de Teófilo 

Otoni/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 
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REMESSA À 3ª CCR, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

022. Procedimento: 1.25.005.000245/2015-57 Decisão: 735/2018  
Origem: PRM/LONDRINA-PR  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  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. Inexistência de conduta recorrente a justificar a atuação do MPF. 

3. Aplicação do Enunciado nº 17, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim 

dispõe: "É cabível a homologação do arquivamento no caso de transporte de carga 

com excesso de peso em rodovia federal quando constatada a inexistência de conduta 

recorrente que justifique a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva da 

responsabilização civil."HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

023. Procedimento: 1.25.005.000350/2015-96 Decisão: 737/2018  
Origem: PRM/LONDRINA-PR  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  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. Inexistência de conduta recorrente a justificar a atuação do MPF. 

3. Aplicação do Enunciado nº 17, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim 

dispõe: "É cabível a homologação do arquivamento no caso de transporte de carga 

com excesso de peso em rodovia federal quando constatada a inexistência de conduta 

recorrente que justifique a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva da 

responsabilização civil."HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

024. Procedimento: 1.25.005.000476/2015-61 Decisão: 732/2018  
Origem: PRM/LONDRINA-PR  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  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. Inexistência de conduta recorrente a justificar a atuação do MPF. 

3. Aplicação do Enunciado nº 17, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim 

dispõe: "É cabível a homologação do arquivamento no caso de transporte de carga 

com excesso de peso em rodovia federal quando constatada a inexistência de conduta 

recorrente que justifique a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva da 

responsabilização civil."HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

025. Procedimento: 1.26.000.000181/2016-88 Decisão: 725/2018  
Origem: PR-PE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 23. EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT). NÃO ENTREGA DE 

CORRESPONDÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar a não entrega de correspondências pelos correios 

na área de Jardim São Paulo, Recife/PE. 2. 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 
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Consumidor). 3. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

026. Procedimento: 1.26.000.002571/2015-10 Decisão: 849/2018  
Origem: PR-PE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

SISTEMAS DE COTAS. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

(UFPE). PREENCHIMENTO DE VAGAS DESTINADAS A COTAS RACIAIS. 

ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a aprovação de 

dois candidatos para vagas destinadas às cotas raciais, no certame público da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sem que estes sejam, de fato, 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, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

027. Procedimento: 1.27.000.000525/2016-11 Decisão: 826/2018  
Origem: PR-PI  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

SISTEMAS DE COTAS. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ. 

COTAS RACIAIS. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar irregularidade na previsão de cotas raciais no concurso 

público do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, consistente na não definição de 

forma clara acerca dos traços fenotípicos que os candidatos devem ostentar, bem 

como a não apresentação de critérios objetivos para constatar quem é negro ou pardo 

pela banca examinadora. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

028. Procedimento: 1.27.002.000051/2016-98 Decisão: 819/2018  
Origem: PRM/FLORIANO-PI  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FALTA DE INTÉRPRETES DA 

LIBRA. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar irregularidade na não disponibilização de tradutores e intérpretes da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRA) a pessoas com deficiência, pelo Colégio Técnico 

Floriano (CTF). 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 
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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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

029. Procedimento: 1.28.100.000224/2015-41 Decisão: 905/2018  
Origem: PRM/MOSSORÓ-RN  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 

SELETIVO. BANCA EXAMINADORA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

SEMIÁRIDO - UFERSA. ESTREITA RELAÇÃO ENTRE MEMBROS DA 

BANCA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventuais irregularidades no concurso 

público para o cargo de professor efetivo realizado pela UFERSA, consoante Edital 

nº 024/2015, tendo em vista existir relação de amizade entre membros da banca 

examinadora e uma candidata. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

030. Procedimento: 1.28.200.000262/2014-95 Decisão: 906/2018  
Origem: PRM/CAICÓ-RN  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). DESRESPEITO À GARANTIA DE ATENDIMENTO 

PRIORITÁRIO. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Eventual irregularidade no 

desrespeito à garantia de atendimento prioritário praticado pela Agência do INSS, de 

Currais Novos/RN, em relação a portador de deficiência visual, conforme consta nos 

autos do Procedimento Preparatório nº 06.2014.00005187-6, encaminhado pela 1ª 

Promotoria de Justiça daquele município. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

031. Procedimento: 1.33.008.000281/2015-19 Decisão: 784/2018  
Origem: PRM/ITAJAÍ-SC  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

(ECT). CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR (CDD). ATENDIMENTO 

INADEQUADO. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar inadequação das condições de atendimento ao público no Centro de 

Distribuição Domiciliar (CDD) dos Correios de Itajaí/SC, consistentes em: a) falta 

de espaço físico, o que obriga muitos clientes a esperar do lado de fora do 

estabelecimento, ficando expostos a intempéries; b) não observância da 

acessibilidade. 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 
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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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

032. Procedimento: 1.34.004.001007/2014-89 Decisão: 880/2018  
Origem: PRM/CAMPINAS-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA MULHER.. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 1. 

Inquérito civil instaurado para apurar irregularidade da Escola Preparatória de 

Cadetes do Exército (ESPCEX), consistente em não admitir, em concurso público 

realizado, mulheres e pessoas com deficiência. Aos presentes autos, foram anexadas 

a NF n. 1.26.000.001451/2014-14, proveniente da PR/PE, e a NF n. 

1.34.015.000531/2014-11, oriunda da PRM de São José do Rio Preto/SP, por terem 

objetos semelhantes. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

033. Procedimento: 1.34.005.000122/2015-15 Decisão: 403/2018  
Origem: PRM/FRANCA-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 

SENSORIAIS E COM DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. 

UNIVERSALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar o cumprimento do dever da 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) de promover ações que 

possibilitem a universalização da comunicação e a inclusão de pessoas com 

deficiências sensoriais e com dificuldade de comunicação. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

034. Procedimento: 1.34.007.000028/2015-38 Decisão: 876/2018  
Origem: PRM/MARÍLIA-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar 

irregularidade no recolhimento das taxas referentes à permanência e estadia das 

aeronaves no aeródromo do Município de Tupã/SP. 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, AD REFERENDUM DO 
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COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

035. Procedimento: 1.34.016.000138/2009-42 Decisão: 879/2018  
Origem: PRM/SOROCABA-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONCESSÃO. 1. Inquérito civil instaurado em razão de representação da Câmara 

Municipal de Sorocaba para apurar notícia de descaso de empresa concessionária de 

serviço público relacionado à conservação de linhas férreas e áreas de sua 

propriedade no Município de Sorocaba/SP. 2. Nos termos do Enunciado n. 22 da 1ª 

CCR: "Não é de atribuição da 1ª CCR analisar procedimento relacionado à prestação 

de serviços públicos, em regime de concessão ou permissão, remunerados mediante 

tarifa ou preço público, porque sujeitos às regras previstas na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)". 3. 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, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

036. Procedimento: 1.34.016.000408/2011-30 Decisão: 878/2018  
Origem: PRM/ITAPEVA-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. 1. Inquérito civil 

público instaurado para apurar suposta veiculação de propagandas comerciais por 

rádio comunitária. 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. 3. Precedentes da 1ª CCR: IC n. 

1.22.012.000108/2017-05, Rel(a) Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini, 300ª 

Sessão Ordinária, de 04/12/2017; NF n. 1.26.002.000172/2017-58, Rel(a) Sônia 

Maria de Assunção Macieira, 301ª Sessão Ordinária, de 01/02/2018; PP n. 

1.17.003.000106/2017-87, Rel(a) Denise Vinci Tulio, 300ª Sessão Ordinária, de 

04/12/2017. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 3ª CCR, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

037. Procedimento: 1.34.029.000196/2015-75 Decisão: 846/2018  
Origem: PRM/GUARATINGUETÁ-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. . TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

LAICIDADE DO ESTADO. FORÇAS ARMADAS. PARTICIPAÇÃO DE 

MILITARES EM CERIMÔNIA RELIGIOSA. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. 

Eventual irregularidade consistente na participação do Exército em cerimônia 

religiosa realizada no Santuário Nacional de Aparecida. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017.  
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Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

038. Procedimento: 1.34.033.000036/2016-48 Decisão: 439/2018  
Origem: PR/SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP). ENSINO 

SUPERIOR . ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Representação noticiando possível 

violação de direito decorrente de óbice para renovação de matrícula, por ausência de 

vaga, com o objetivo de concluir curso de ensino superior na UNIP. 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, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

039. Procedimento: 1.12.000.001145/2015-46 Decisão: 852/2018  
Origem: PR/AP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME 

JURÍDICO. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 1ª REGIÃO (CRP10-

PA/AP). INCONSTITUCIONALIDADE EM EDITAL. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. 1. Irregularidade no concurso público do CRP 10-PA/AP, uma 

vez que o edital do referido certame não menciona o regime jurídico de trabalho dos 

agentes públicos. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

040. Procedimento: 1.14.007.000309/2015-83 Decisão: 912/2018  
Origem: PRM/VITÓRIA DA CONQUISTA-BA  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INSCRIÇÃO E ADITAMENTO DO 

CONTRATO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar problemas no sistema eletrônico disponibilizado pelo 

Ministério da Educação (MEC), que impossibilitam a inscrição e o aditamento 

contratual do Financiamento Estudantil (FIES). Alega a representante que tais 

problemas colocam muitos estudantes em situação de risco, uma vez que, a despeito 

da instabilidade do sistema, há um prazo final definido pelo MEC para que os 

procedimentos atinentes às matriculas sejam realizados pelo interessados. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a referida 

irregularidade já é objeto de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

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).  

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

041. Procedimento: 1.15.000.000163/2016-80 Decisão: 884/2018 
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Origem: PR-CE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO ELEITORAL. PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO NO ESTADO 

DO CEARÁ. ATRIBUIÇÃO DA PGE. 1. Procedimento Preparatório instaurado em 

virtude da não aprovação pelo Tribunal de Contas da União da prestação de contas 

anual do Diretório Regional do PTB/CE, exercício de 2003. 2. Matéria atribuída à 

Procuradoria-Geral Eleitoral pelo art. 75 da Lei Complementar nº 75/1993 e pelo art. 

23, V, do Anexo à Portaria PGR n. 556/2014 (Regimento Interno da PGR). PELO 

NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PROCURADORIA-GERAL 

ELEITORAL, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à Procuradoria-Geral Eleitoral, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª Sessão 

Ordinária de 16/11/2017. 

 

042. Procedimento: 1.16.000.000300/2016-49 Decisão: 916/2018  
Origem: PR/DF  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

SISTEMAS DE COTAS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS). CONCURSO. AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE 

VERIFICAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar a inexistência de critério de verificação da autodeclaração 

prestada por candidatos que concorreram à cota de vagas reservadas para negros e 

pardos no concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 2. Arquivamento 

promovido sob o fundamento de que há previsão no edital do concurso a respeito da 

verificação da falsidade da autodeclaração prestada pelos candidatos. 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, AD REFERENDUM 

DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

043. Procedimento: 1.16.000.001695/2017-88 Decisão: 866/2018  
Origem: PR-DF  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME 

JURÍDICO. CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. ADOÇÃO DO 

REGIME CELETISTA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar irregularidade no regime jurídico estabelecido 

pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, qual seja, regime celetista. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

044. Procedimento: 1.19.004.000201/2014-53 Decisão: 915/2018  
Origem: PRM/BACABAL-MA  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. ESTRUTURA FÍSICA 

INADEQUADA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
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(EBCT). FALTA DE SEGURANÇA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito 

Civil instaurado para apurar falta de segurança nas agências da Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (EBCT) dos municípios de atribuição da Procuradoria da 

República no Município de Bacabal/MA, uma vez que foi constatada a ausência de 

um sistema de vigilância interno e externo eficaz, de vigilância armada, bem como 

de um serviço mínimo de segurança para o atendimento aos clientes. 2. O Procurador 

oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a referida 

irregularidade já é objeto de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

045. Procedimento: 1.22.000.000136/2016-72 Decisão: 870/2018  
Origem: PR-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA MULHER. DIREITO DO IDOSO. TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1). DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO. 

ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Eventual irregularidade na demora excessiva na 

tramitação do processo nº 0089106.63.2014.4.01.3800 na justiça Federal da 1ª 

Região, uma vez que os autos se encontram conclusos ao Des. Federal relator desde 

maio de 2015. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

046. Procedimento: 1.22.000.002614/2017-60 - Eletrônico Decisão: 890/2018  
Origem: PR-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 23. EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT). DEMORA NA ENTREGA DE 

CORRESPONDÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Possível irregularidade por 

parte dos Correios, pois não estariam realizando a entrega de correspondência e 

demais serviços em algumas ruas do bairro Caracóis de Baixo, município de 

Esmeraldas/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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

047. Procedimento: 1.22.009.000237/2015-82 Decisão: 917/2018  
Origem: PRM/GOV. VALADARES-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO 

DA 3ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar omissão da 
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Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em face de irregularidades 

apontadas por beneficiário de plano de saúde. Alega o representante que, por meio 

do canal de relacionamento da ANS, noticiou as irregularidades praticadas pelo 

Hospital e Maternidade Santa Terezinha, na ocasião do parto de seu filho, 

incompatíveis com o contrato firmado com o plano de saúde, bem como com as 

normas de vigilância sanitária hospitalar. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

048. Procedimento: 1.22.013.000080/2013-64 Decisão: 744/2018  
Origem: PRM/ITAPEVA-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). TRANSPORTE DE CARGA COM 

EXCESSO DE PESO. CONDUTA NÃO RECORRENTE. 1. Tráfego de veículo de 

carga com excesso de peso em rodovia federal constatado pela PRF. 2. Conduta de 

empresas que só tiveram, no máximo, três autuações administrativas, por trafegarem 

com excesso de peso. 3. Constatada a ausência de recorrência da conduta, não se 

justifica a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva da responsabilização 

civil 4. Aplicação do Enunciado n. 17 da 1ªCCR, que assim dispõe: "É cabível a 

homologação do arquivamento no caso de transporte de carga com excesso de peso 

em rodovia federal quando constatada a inexistência de conduta recorrente que 

justifique a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva da 

responsabilização civil.". HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

049. Procedimento: 1.23.005.000068/2013-11 Decisão: 891/2018  
Origem: PRM/REDENÇÃO-PA  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL (PRF). FECHAMENTO DE POSTO POLICIAL. RODOVIA 

FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DA 7ª CCR. 1. Eventual irregularidade no fechamento 

do posto da PRF situado em Redenção/PA. Destaca-se a ACP nº 0005642-

37.2011.4.01.3901, em curso na Vara de Marabá, cujo objeto é a ocupação dos postos 

policiais já reformados da BR 115. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

050. Procedimento: 1.23.006.000006/2015-61 Decisão: 892/2018  
Origem: PRM/PARAGOMINAS-PA  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

SISTEMAS DE COTAS. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA). 

FUNDAÇÃO BRADESCO. INSCRIÇÃO NEGADA. ATRIBUIÇÃO DA PFDC.. 
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1. Eventual irregularidade na negativa de inscrição a uma das vagas reservadas às 

cotas por renda e cor, na UFRA, no município de Paragominas/PA, sob o argumento 

de que a instituição na qual a estudante cursou o ensino médio, a Fundação Bradesco, 

não se enquadrava como escola pública. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

051. Procedimento: 1.24.001.000169/2014-76 Decisão: 422/2018  
Origem: PRM/CAMPINA GRANDE-PB  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . ESTADO DA PARAÍBA. 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar acumulação indevida de cargos públicos por parte de médicos 

no estado da Paraíba, onde exerceriam diversas funções, em vários órgãos de saúde 

do estado. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

052. Procedimento: 1.24.004.000120/2017-36 - Eletrônico Decisão: 893/2018  
Origem: PRM/MONTEIRO-PB  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DO IDOSO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE 

FORNECIMENDO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA. ATRIBUIÇÃO DA 

PFDC. 1. Eventual irregularidade consistente no não fornecimento, gratuitamente, 

pelo Estado da Paraíba, do remédio Enoxaparina 40 mg, prescritos a idosa. Destaca-

se que o medicamento em questão faz parte do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica de responsabilidade dos estados. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

053. Procedimento: 1.25.000.003966/2015-69 Decisão: 757/2018  
Origem: PR-PR  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TRIBUTOS. IMPOSTO SOBRE 

IMPORTAÇÃO (II). MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF). RECEITA FEDERAL 
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DO BRASIL (RFB). RESTRIÇÃO DA ISENÇÃO CONCEDIDA PELO 

DECRETO-LEI N. 1.804/1980. ILEGALIDADE DA PORTARIA MF N. 156/1999 

E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SRF N. 096/1999. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. 1. Cobrança indevida do imposto de importação em razão da 

ilegalidade dos instrumentos normativos infralegais (Portaria MF n. 156/1999 e 

Instrução Normativa da SRF n. 096/1999) ante a restrição da isenção para importação 

de produtos ao valor de 50 (cinquenta) dólares em clara afronta ao princípio da 

legalidade (Decreto-Lei n. 1.804/1980), que estabelece isenção ao mencionado 

imposto na caso de importação de produtos cujo valor seja inferior a 100 (cem) 

dólares. 2. Necessário fazer um breve histórico sobre os atos normativos infralegais 

regulamentares da matéria em questão. 3. Em 25/6/1999, foi publicada a Portaria MF 

nº 156/99, que no § 2º do art. 1º, assim estabeleceu: "[...] § 2º Os bens que integrem 

remessa postal internacional no valor de até US$ 50,00 (cinquenta dólares dos 

Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, serão 

desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o 

destinatário sejam pessoas físicas", não tendo sido alterada desde então. 4. Em 9 de 

agosto de 1999, foi publicada no DOU a Instrução Normativa SRF nº 96, de 4 de 

agosto de 1999, que dispõe sobre a aplicação do regime de tributação simplificada 

(RTS) e reitera, no § 2º do art. 2º, que: "[...] §2º Os bens que integrem remessa postal 

internacional de valor não superior a US$50,00 (cinquenta dólares dos Estados 

Unidos da América) serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, 

desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas". 5. Contudo, em 2014 

inúmeras representações e reclamações em redes sociais foram feitas questionando a 

legalidade da portaria, o que motivou, em 12 de fevereiro de 2014, a publicação pela 

Receita Federal da "Nota Técnica: Limite de isenção em remessas de pequeno valor", 

da qual consta que os critérios para a fixação desse limite levam em conta diferentes 

fatores, dentre os quais destacam-se: a) o volume de mercadorias desembaraçadas 

nessa condição e o consequente impacto dessa entrada na economia nacional; b) a 

concorrência que esses produtos exercem sobre os produtores nacionais de 

mercadorias similares, que pagam regularmente seus tributos; c) o impacto dessa 

renúncia na arrecadação; e d) o custo de fiscalização e cobrança de tributos sobre 

cada volume. 6. Em agosto de 2017, foi realizada reunião entre membros do MPF e 

o Secretário da Receita Federal do Brasil para tratar do assunto, oportunidade em que 

este esclareceu que vem tentando alterar no Congresso Nacional o Decreto-Lei n. 

1.804/80. 7. Já a Turma Nacional de Uniformização entende que as condições para a 

isenção do imposto de importação, a saber, ser o remetente pessoa física e limitação 

de valor de 50 (cinquenta) dólares, estabelecidos na Portaria MF nº 156/1999 e na 

Instrução Normativa da SRF nº 096/1999, são ilegais, uma vez que não encontram 

guarida no Decreto-Lei nº 1.804/1980. 8. O MPF, em Goiás, propôs a ação civil 

pública n. 964-76.2015.4.01.3500 em desfavor da União Fazenda Nacional visando 

ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança do imposto de importação dos bens 

contidos em remessas postais internacionais de valor não superior a cinquenta 

dólares, quando o remetente seja pessoa jurídica e destinatário pessoa física. 9. 

Registre-se ainda a existência de Recurso Especial em trâmite no Superior Tribunal 

de Justiça sob n. 1.545.189/SC, em que se discute a legalidade dos mencionados 

diplomas normativos. 10. Portanto, a situação já está sendo analisada em âmbito 

nacional pela Receita Federal, buscando alteração legislativa, bem como a questão já 

se encontra judicializada. 11. 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).  

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

054. Procedimento: 1.25.004.000171/2015-69 Decisão: 746/2018  
Origem: PRM/GUARAPUAVA-PR  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. AQUISIÇÃO DA FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA. 

ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Notícia de Fato que solicita atuação do MPF na 

concessão de liminar para obtenção do "medicamento" elaborado pela USP, 

Fosfoetanolamina Sintética, para o pai da requerente, portador de câncer. 2. 

Apuração diretamente orientada para assegurar efetividade do direito constitucional 
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à saúde em defesa dos cidadãos. 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 75 aos Procuradores dos Direitos do 

Cidadão (art. 11 e 12), que atuam sob coordenação do Procurador Federal dos 

Direitos do Cidadão (41, parágrafo único). 4. Interpretação da Res. 148/14, que 

ressalva expressamente a atribuição da PFDC (art. 1º), em conformidade com a LC 

75. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PFDC, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

055. Procedimento: 1.25.006.000190/2016-56 Decisão: 796/2018  
Origem: PRM/MARINGÁ-PR  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 

ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DE MARINGÁ/PR. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade praticada pelo 

município de Maringá/PR, consistente em continuar aceitando projeto assinado por 

engenheiro, contrariando a Resolução n.º 51/2013 do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo. 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).  

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

056. Procedimento: 1.26.000.001304/2016-06 Decisão: 896/2018  
Origem: PR-PE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 

SELETIVO. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL . 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE). 

EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL MÍNIMA. EDITAL Nº 

12/2016. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventual irregularidade existente em 

concurso realizado pela UFRPE, quanto à exigência da experiência profissional, de 

12 meses em CTPS, para os cargos da carreira técnico administrativa em educação 

(Assistente Administrativo e Auxiliar Administrativo). 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

057. Procedimento: 1.28.000.001999/2017-24 - Eletrônico Decisão: 902/2018  
Origem: PR-RN  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL. DISPONÍVEL. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX (UNIFACEX). AGRESSÃO FÍSICA. 

PREJUÍZOS À CANDIDATA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. 

Eventual irregularidade na expulsão de candidata de dentro da sala em que prestaria 

o exame para o ENEM 2017, e das dependências da UNIFACEX, de forma que não 

pôde realizar as provas. Isso configuraria irregularidade a justificar possível 

realização de prova em segunda chamada ou juntamente com pessoas privadas de 

liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. 2. O 
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Procurador oficiante promoveu o arquivamento por vislumbrar que a situação a ser 

tutelada se volta exclusivamente para o interesse individual do representante. 3. 

Ausência de violação a interesses sociais e individuais indisponíveis que legitime a 

atuação do MPF nos termos da Constituição Federal, tendo em vista que o objeto do 

presente procedimento refere-se a direitos individuais disponíveis, cuja defesa 

incumbe a eles próprios (administrativa ou judicialmente). HOMOLOGAÇÃO AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 300ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/12/2017.  

  
Decisão: Diante do exposto, conforme deliberado na 300ª Sessão Ordinária de 04/12/2017, Homologo o Arquivamento. 

 

058. Procedimento: 1.28.400.000003/2016-70 Decisão: 908/2018  
Origem: PRM/MOSSORÓ-RN  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 5A.CAM. . . DIREITO 

INDIVIDUAL. DISPONÍVEL. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN). NEGATIVA 

DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. QUESTÃO 

JUDICIALIZADA. IRREGULARIDADE SANADA. 1. Eventual irregularidade 

consistente na recusa da emissão do certificado de conclusão de ensino médio pelo 

diretor do IFRN-Mossoró. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

059. Procedimento: 1.29.000.001169/2016-89 Decisão: 909/2018  
Origem: PR/RS  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO ELEITORAL. PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL (PTDOB). USO 

DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ATRIBUIÇÃO DA PGE. 1. Eventual 

irregularidade no uso de verbas do Fundo Partidário pelo presidente do órgão 

partidário municipal do PTdoB de Alvorada/RS, pois os panfletos de divulgação 

continham propaganda partidária e propaganda de atividades pessoais desvinculadas 

da atividade partidária, relacionadas ao presidente do citado partido. 2. Matéria 

atribuída à Procuradoria-Geral Eleitoral pelo art. 75 da Lei Complementar nº 75/1993 

e pelo art. 23, V, do Anexo à Portaria PGR n. 556/2014 (Regimento Interno da PGR). 

PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À PROCURADORIA-GERAL 

ELEITORAL. 

  
Decisão: Remessa à Procuradoria-Geral Eleitoral, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª Sessão 

Ordinária de 16/11/2017. 

 

060. Procedimento: 1.29.017.000154/2017-03 - Eletrônico Decisão: 920/2018  
Origem: PRM/CANOAS-RS  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. SISTEMA 

PRISIONAL. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PRONTO ATENDIMENTO 

(DPPA). SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. ATRIBUIÇÃO DA 7ª CCR. 1. 

Possível superlotação de presos na DPPA de Canoas/RS, pois abriga atualmente 

muitos presos (acima da capacidade), o que coloca em risco a segurança dos 

moradores do bairro e daqueles que lá trabalham. 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 
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148/2014. PELO NÃO CONHECIMENTO, COM REMESSA À 7ª CCR, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

061. Procedimento: 1.30.001.001713/2013-19 Decisão: 914/2018  
Origem: PR/RJ  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). 

ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar ausência de 

prestação de contas dos recursos recebidos em decorrência do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE) pela Unidade Executora Própria da Escola Manoel de 

Araújo Dantas, no município de Seropédica/RJ. 2. Arquivamento promovido sob o 

fundamento de que, diante da não apresentação dos documentos necessários à 

prestação de contas, o Ministério Público Federal propôs Ação Civil Pública por ato 

de Improbidade Administrativa em face da gestora da referida unidade escolar. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

062. Procedimento: 1.30.001.004775/2014-63 Decisão: 933/2018  
Origem: PR-RJ  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA DO RIO DE JANEIRO 

(SETRAB-RJ). SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÕNIO DA UNIÃO NO RIO 

DE JANEIRO (SPU-RJ). USURPAÇÃO DO DIREITO DE USO DE IMÓVEL DA 

UNIÃO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Eventual irregularidade consistente na 

ocupação ilegal de imóvel federal localizado na cidade do Rio de Janeiro, após 

violação da autorização da União, via SETRAB-RJ e da SPU-RJ; porém tal objeto 

de apuração foi abrangido pela Ação de Reintegração de Posse sob nº 0003888-

51.2013.4.025101. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

063. Procedimento: 1.34.004.000184/2016-18 Decisão: 903/2018  
Origem: PRM/CAMPINAS-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. DIREITO 

INDIVIDUAL DISPONÍVEL. FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO 

ENSINO SUPERIOR (FIES). ADITAMENTO DO CONTRATO. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar irregularidade na nova formatação do aditamento 

do contrato do FIES, uma vez que a representante não conseguiu finalizar o 

procedimento, o que impediu a rematricula da estudante. 2. O Procurador oficiante 

promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a situação descrita na denúncia 

trata-se de caso individual. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos 
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próprios fundamentos. HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO, 

CONFORME DELIBERADO NA 300ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/12/2017.  

  
Decisão: Diante do exposto, conforme deliberado na 300ª Sessão Ordinária de 04/12/2017, Homologo o Arquivamento. 

 

064. Procedimento: 1.34.012.000529/2011-11 Decisão: 913/2018  
Origem: PR-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONCESSÃO. BR-116. FALTA DE MANUTENÇÃO DE PONTE. RISCO À 

SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar irregularidade nas condições de segurança e trafegabilidade 

da ponte sobre o Rio Ribeira de Iguape, em trecho da BR-116, em face de problemas 

estruturais decorrentes da falta de manutenção da rodovia por parte da concessionária 

responsável. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

065. Procedimento: 1.35.000.001135/2016-97 Decisão: 882/2018  
Origem: PR-SE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS 

PÚBLICOS. . ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar acumulação indevida de cargo público de dentista, no município de 

Laranjeiras/SE, e a função de Secretária de Saúde, no município de Divina 

Pastora/SE, ambos no período da manhã. 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, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

066. Procedimento: 1.14.000.002220/2014-31 Decisão: 807/2018  
Origem: PRM/IPATINGA-BA  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO 

RECORRENTE. 1. Tráfego de veículo de carga com excesso de peso em rodovia 

federal, atribuída a determinada empresa, constatada pela PRF. 2. Inexistência de 

conduta recorrente a justificar a atuação do MPF.3. Aplicação do Enunciado nº 17, 

da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, que assim dispõe: "É cabível a 

homologação do arquivamento no caso de transporte de carga com excesso de peso 

em rodovia federal quando constatada a inexistência de conduta recorrente que 

justifique a atuação do Ministério Público Federal na perspectiva da 

responsabilização civil". HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

067. Procedimento: 1.22.000.000860/2015-15 Decisão: 409/2018  
Origem: PR/MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini 
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Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 23. EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT). ERROS E SERVIÇOS INDISPONÍVEIS 

NO SITE. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidades 

quanto a erros e serviços indisponíveis no site da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (EBCT), uma vez que o representante não conseguiu rastrear o objeto 

postado. 2. 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). 3. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

068. Procedimento: 1.22.014.000301/2014-75 Decisão: 425/2018  
Origem: PRM/SÃO JOÃO DEL REI-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). APROVAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Procedimento Preparatório 

instaurado para apurar demora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) na aprovação de 3 medicamentos contra a Hepatite C. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

069. Procedimento: 1.30.001.000488/2015-65 Decisão: 927/2018  
Origem: PR/RJ  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITURA DE ITAGUAÍ/RJ. 

CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 164/2008. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. 

ATRIBUIÇÃO DA 5ª CCR. 1. Eventual irregularidade consistente na ausência de 

formalização de instrumento contratual e na realização de pagamentos sem exigência 

de comprovação de regularidade fiscal. 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, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017.  

  
Decisão: Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

070. Procedimento: 1.34.023.000202/2012-00 Decisão: 929/2018  
Origem: PRM/SÃO CARLOS-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. 

ENEM. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. CLASSIFICAÇÃO. 1. Inquérito Civil 

instaurado para apurar irregularidade na correção da prova do Exame Nacional do 
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Ensino Médio (ENEM) do representante. 2. O Procurador oficiante promoveu o 

arquivamento sob o fundamento de que a demanda em questão cuida de interesse 

individual disponível e não homogêneo. HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM 

DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 300ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DE 04/12/2017.  

  
Decisão: Diante do exposto, conforme deliberado na 300ª Sessão Ordinária de 04/12/2017, Homologo o Arquivamento. 

 

071. Procedimento: 1.34.043.000087/2015-70 Decisão: 931/2018  
Origem: PRM/OSASCO-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. 

FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. TRIBUTOS. 

IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO (II). MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF). 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). RESTRIÇÃO DA ISENÇÃO 

CONCEDIDA PELO DECRETO-LEI N. 1.804/1980. ILEGALIDADE DA 

PORTARIA MF N. 156/1999 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SRF N. 

096/1999. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cobrança indevida do imposto de 

importação em razão da ilegalidade dos instrumentos normativos infralegais 

(Portaria MF n. 156/1999 e Instrução Normativa da SRF n. 096/1999) ante a restrição 

da isenção para importação de produtos ao valor de 50 (cinquenta) dólares em clara 

afronta ao princípio da legalidade (Decreto-Lei n. 1.804/1980), que estabelece 

isenção ao mencionado imposto na caso de importação de produtos cujo valor seja 

inferior a 100 (cem) dólares. 2. Necessário fazer um breve histórico sobre os atos 

normativos infralegais regulamentares da matéria em questão. 3. Em 25/6/1999, foi 

publicada a Portaria MF nº 156/99, que no § 2º do art. 1º, assim estabeleceu: "[...] § 

2º Os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até US$ 50,00 

(cinquenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra 

moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o 

remetente e o destinatário sejam pessoas físicas", não tendo sido alterada desde então. 

4. Em 9 de agosto de 1999, foi publicada no DOU a Instrução Normativa SRF nº 96, 

de 4 de agosto de 1999, que dispõe sobre a aplicação do regime de tributação 

simplificada (RTS) e reitera, no § 2º do art. 2º, que: "[...] §2º Os bens que integrem 

remessa postal internacional de valor não superior a US$50,00 (cinquenta dólares 

dos Estados Unidos da América) serão desembaraçados com isenção do Imposto de 

Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas". 5. 

Contudo, em 2014 inúmeras representações e reclamações em redes sociais foram 

feitas questionando a legalidade da portaria, o que motivou, em 12 de fevereiro de 

2014, a publicação pela Receita Federal da "Nota Técnica: Limite de isenção em 

remessas de pequeno valor", da qual consta que os critérios para a fixação desse 

limite levam em conta diferentes fatores, dentre os quais destacam-se: a) o volume 

de mercadorias desembaraçadas nessa condição e o consequente impacto dessa 

entrada na economia nacional; b) a concorrência que esses produtos exercem sobre 

os produtores nacionais de mercadorias similares, que pagam regularmente seus 

tributos; c) o impacto dessa renúncia na arrecadação; e d) o custo de fiscalização e 

cobrança de tributos sobre cada volume. 6. Em agosto de 2017, foi realizada reunião 

entre membros do MPF e o Secretário da Receita Federal do Brasil para tratar do 

assunto, oportunidade em que este esclareceu que vem tentando alterar no Congresso 

Nacional o Decreto-Lei n. 1.804/80. 7. Já a Turma Nacional de Uniformização 

entende que as condições para a isenção do imposto de importação, a saber, ser o 

remetente pessoa física e limitação de valor de 50 (cinquenta) dólares, estabelecidos 

na Portaria MF nº 156/1999 e na Instrução Normativa da SRF nº 096/1999, são 

ilegais, uma vez que não encontram guarida no Decreto-Lei nº 1.804/1980. 8. O MPF, 

em Goiás, propôs a ação civil pública n. 964-76.2015.4.01.3500 em desfavor da 

União Fazenda Nacional visando ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança do 

imposto de importação dos bens contidos em remessas postais internacionais de valor 

não superior a cinquenta dólares, quando o remetente seja pessoa jurídica e 

destinatário pessoa física. 9. Registre-se ainda a existência de Recurso Especial em 

trâmite no Superior Tribunal de Justiça sob n. 1.545.189/SC, em que se discute a 

legalidade dos mencionados diplomas normativos. 10. Portanto, a situação já está 

sendo analisada em âmbito nacional pela Receita Federal, buscando alteração 

legislativa, bem como a questão já se encontra judicializada. 11. 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. 
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1.34.010.000629/2014-19)". HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO (Art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

072. Procedimento: 1.35.000.001571/2015-85 Decisão: 932/2018  
Origem: PR/SE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3A.CAM. 

FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. TRIBUTOS. 

IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO (II). MINISTÉRIO DA FAZENDA (MF). 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). RESTRIÇÃO DA ISENÇÃO 

CONCEDIDA PELO DECRETO-LEI N. 1.804/1980. ILEGALIDADE DA 

PORTARIA MF N. 156/1999 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SRF N. 

096/1999. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cobrança indevida do imposto de 

importação em razão da ilegalidade dos instrumentos normativos infralegais 

(Portaria MF n. 156/1999 e Instrução Normativa da SRF n. 096/1999) ante a restrição 

da isenção para importação de produtos ao valor de 50 (cinquenta) dólares em clara 

afronta ao princípio da legalidade (Decreto-Lei n. 1.804/1980), que estabelece 

isenção ao mencionado imposto na caso de importação de produtos cujo valor seja 

inferior a 100 (cem) dólares. 2. Necessário fazer um breve histórico sobre os atos 

normativos infralegais regulamentares da matéria em questão. 3. Em 25/6/1999, foi 

publicada a Portaria MF nº 156/99, que no § 2º do art. 1º, assim estabeleceu: "[...] § 

2º Os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até US$ 50,00 

(cinquenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra 

moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o 

remetente e o destinatário sejam pessoas físicas", não tendo sido alterada desde então. 

4. Em 9 de agosto de 1999, foi publicada no DOU a Instrução Normativa SRF nº 96, 

de 4 de agosto de 1999, que dispõe sobre a aplicação do regime de tributação 

simplificada (RTS) e reitera, no § 2º do art. 2º, que: "[...] §2º Os bens que integrem 

remessa postal internacional de valor não superior a US$50,00 (cinquenta dólares 

dos Estados Unidos da América) serão desembaraçados com isenção do Imposto de 

Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas". 5. 

Contudo, em 2014 inúmeras representações e reclamações em redes sociais foram 

feitas questionando a legalidade da portaria, o que motivou, em 12 de fevereiro de 

2014, a publicação pela Receita Federal da "Nota Técnica: Limite de isenção em 

remessas de pequeno valor", da qual consta que os critérios para a fixação desse 

limite levam em conta diferentes fatores, dentre os quais destacam-se: a) o volume 

de mercadorias desembaraçadas nessa condição e o consequente impacto dessa 

entrada na economia nacional; b) a concorrência que esses produtos exercem sobre 

os produtores nacionais de mercadorias similares, que pagam regularmente seus 

tributos; c) o impacto dessa renúncia na arrecadação; e d) o custo de fiscalização e 

cobrança de tributos sobre cada volume. 6. Em agosto de 2017, foi realizada reunião 

entre membros do MPF e o Secretário da Receita Federal do Brasil para tratar do 

assunto, oportunidade em que este esclareceu que vem tentando alterar no Congresso 

Nacional o Decreto-Lei n. 1.804/80. 7. Já a Turma Nacional de Uniformização 

entende que as condições para a isenção do imposto de importação, a saber, ser o 

remetente pessoa física e limitação de valor de 50 (cinquenta) dólares, estabelecidos 

na Portaria MF nº 156/1999 e na Instrução Normativa da SRF nº 096/1999, são 

ilegais, uma vez que não encontram guarida no Decreto-Lei nº 1.804/1980. 8. O MPF, 

em Goiás, propôs a ação civil pública n. 964-76.2015.4.01.3500 em desfavor da 

União Fazenda Nacional visando ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança do 

imposto de importação dos bens contidos em remessas postais internacionais de valor 

não superior a cinquenta dólares, quando o remetente seja pessoa jurídica e 

destinatário pessoa física. 9. Registre-se ainda a existência de Recurso Especial em 

trâmite no Superior Tribunal de Justiça sob n. 1.545.189/SC, em que se discute a 

legalidade dos mencionados diplomas normativos. 10. Portanto, a situação já está 

sendo analisada em âmbito nacional pela Receita Federal, buscando alteração 

legislativa, bem como a questão já se encontra judicializada. 11. 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) QUANTO À 

QUESTÃO TRIBUTÁRIA (IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO). 
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Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

073. Procedimento: 1.36.002.000001/2015-11 Decisão: 400/2018  
Origem: PRM/GURUPI-TO  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

(PMCMV). MUNICÍPIO DE GURUPI/TO. RECEBIMENTO DE IMÓVEIS SEM 

REVESTIMENTO CERÂMICO. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Procedimento 

Preparatório instaurado para apurar o recebimento de imóveis do Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV) sem revestimento cerâmico, no município de 

Gurupi/TO. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

074. Procedimento: 1.13.000.001030/2012-71 Decisão: 844/2018  
Origem: PR-AM  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

CONCESSÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

(ANTT). ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

irregularidade na concessão de serviços de transporte interestadual, no Município de 

Guajará/AM. 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, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

075. Procedimento: 1.18.003.000032/2016-61 Decisão: 868/2018  
Origem: PR-GO  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LEI 

DE ACESSO À INFORMAÇÃO. MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU/GO. 

IMPLANTAÇÃO DO PORTAl DA TRANSPARÊNCIA.. ATRIBUIÇÃO DA 5ª 

CCR. 1. Eventual irregularidade no cumprimento da Lei de Acesso à Informação, 

pelo município de Chapadão do Céu/GO, no contexto da força-tarefa idealizada pelo 

MPF em âmbito nacional. 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

076. Procedimento: 1.21.001.000013/2017-40 Decisão: 938/2018  
Origem: PRM/DOURADOS-MS  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-

HOSPITALAR. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA GRANDE DOURADOS (HU-FGD). SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE 

NEFROLOGIA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar irregularidade na suspensão do serviço de nefrologia pelo Hospital 

Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-FGD), no 

Município de Dourados/MS, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 2. O 
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Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que já foi 

ajuizada Ação Civil Pública e Ação de Cobrança acerca da suspensão dos serviços 

de nefrologia do HU-FGD. 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).  

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

077. Procedimento: 1.22.006.000186/2013-57 Decisão: 900/2018  
Origem: PRM/PATOS DE MINAS-MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. DIREITO 

INDIVIDUAL. DISPONÍVEL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. 

LOTAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 1. 

Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades na realização do concurso 

público da Universidade Federal de Uberlândia. A representante relata que foi 

aprovada no concurso da UFU, para lotação no município de Patos de Minas, porém 

foi nomeada para exercício no município de Uberlândia. Como não tinha interesse 

nessa lotação não tomou posse, porém a segunda classificada, que também fez a 

prova para lotação em Patos de Minas, foi nomeada para o município de Uberlândia 

e posteriormente à sua posse, a candidata foi removida para o município de Patos de 

Minas, tendo em vista que esta já possuía experiência, por estar lotada no campus de 

Patos em outro cargo. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 

fundamento de que não há ilegalidade que transcenda a esfera individual da 

representante. 3. Acolhimento da promoção de arquivamento pelos próprios 

fundamentos. HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO COLEGIADO, 

CONFORME DELIBERADO NA 300ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/12/2017. 

  
Decisão: Diante do exposto, conforme deliberado na 300ª Sessão Ordinária de 04/12/2017, Homologo o Arquivamento. 

 

078. Procedimento: 1.22.010.000179/2017-10 Decisão: 633/2018  
Origem: PR/MG  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL (INSS). MODELO DE AVALIAÇÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Procedimento Preparatório instaurado 

para apurar irregularidade no procedimento de avaliação da pessoa com deficiência, 

na Agência da Previdência Social de Ipatinga, consistente no desrespeito ao modelo 

de avaliação que envolve assistentes sociais e peritos médicos. 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, AD REFERENDUM 

DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

079. Procedimento: 1.28.000.000306/2011-91 Decisão: 889/2018  
Origem: PRM/SALGUEIRO-PE  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA REGULADORA. AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). COLAPSO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

as causas de colapso de energia elétrica ocorrido no dia 04/02/2011 em estados da 

Região Nordeste. 2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o 
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fundamento de que foi realizado, pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), Relatório de Análise de Perturbação, tendo o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS) e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco cumprido as 

recomendações do citado relatório. 3. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

080. Procedimento: 1.28.000.000427/2016-47 Decisão: 726/2018  
Origem: PR-RN  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. LEI 

DE ACESSO À INFORMAÇÃO. MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS/RN. 

NÃO REPASSE DE DADOS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE 

ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). ATRIBUIÇÃO DA 5ª 

CCR. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar o não repasse de dados, 

pelo município de Jardim de Angicos/RN, para alimentar o Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), uma vez que documentos 

relativos às gestões anteriores permaneceram em posse do ex-gestor municipal. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

081. Procedimento: 1.28.000.000480/2015-67 Decisão: 865/2018  
Origem: PR-RN  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA PFDC. TEMA AFETO A 

OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DE AGÊNCIA 

REGULADORA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

(ANVISA). AEROPORTO CONCEDIDO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A 

CONTROLE ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Inquérito Civil instaurado 

a partir de documentação encaminhada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), noticiando que em inspeção realizada no posto médico do 

terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Governador Aluizio Alves, o 

qual é terceirizado pela administradora aeroportuária, foram encontrados 

armazenados e prontos à dispensação, diversos medicamentos sujeitos a controle 

especial, sem autorização e em desacordo com a determinação regulamentar. 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, AD 

REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

082. Procedimento: 1.28.000.001222/2015-06 Decisão: 937/2018  
Origem: PR/RN  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

AÇÕES AFIRMATIVAS. ARGUMENTO DE INCLUSÃO REGIONAL. 

SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA (SISU). ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade nos critérios de 



DMPF-e Nº 71/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 17 de abril de 2018 Publicação: quarta-feira, 18 de abril de 2018 154 

 

 

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. 

 

seleção e classificação de alunos para o preenchimento de vagas em Universidades 

Federais que aderem ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), consistente na adoção 

do denominado Argumento de Inclusão Regional, dispositivo que prevê a majoração 

de notas em 20% das provas dos candidatos que cursam o ensino médio em 

determinadas cidades do referido estado. 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, AD REFERENDUM DO 

COLEGIADO, CONFORME DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado 

na 298ª Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

083. Procedimento: 1.30.001.001682/2017-20 Decisão: 854/2018  
Origem: PR-RJ  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRF-RJ). 

REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 

1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar irregularidade na reprovação da 

prestação de contas do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro 

(CRF-RJ), de forma arbitrária, pelo seu presidente, referente ao ano de 2016. 2. O 

Procurador oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que já existe 

Ação Declaratória ajuizada, sustentada pelos mesmos fatos e fundamentos do 

presente procedimento. 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). 

  
Decisão: Diante do exposto, com base no art. 8º, inc. XIV, do Regimento Interno da 1ª CCR, Homologo o Arquivamento. 

 

084. Procedimento: 1.34.007.000170/2015-85 Decisão: 814/2018  
Origem: PRM/MARÍLIA-SP  
Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini  
Assunto:  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TEMA AFETO A OUTRO ÓRGÃO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 23. EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT). AUSÊNCIA DE ENTREGA DE 

CORRESPONDÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA 3ª CCR. 1. Ausência da prestação de 

serviço de entrega de correspondências pelos Correios ao " Grupo de moradores do 

Jardim Florença ". 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, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, CONFORME 

DELIBERADO NA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2017. 

  
Decisão: Remessa à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ad Referendum Colegiado, conforme deliberado na 298ª 

Sessão Ordinária de 16/11/2017. 

 

IV – ATA DE COORDENAÇÃO 

1 - Ofício 78/2018 – 5ª CCR/MPF, de 5/2/2018 – Relatórios finais do projeto desenvolvido no âmbito da 5ª CCR pelo Grupo de 

Trabalho Órgãos de Controle; Procedimento Administrativo nº 1.00.000.003679/2015-28. O Colegiado da 5ª CCR, na Sessão 979, de 1º/2/2018, entendeu 

que o assunto se adequa melhor ao âmbito da 1ª CCR, tendo em conta que o escopo do projeto é realizar diagnósticos e apresentar resultados compilados, 

com sugestão de adoção de medidas para o fortalecimento do controle interno da União e que repercutam positivamente na atuação institucional do MPF, 

relativas ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União – CGU, ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – 

FNDE e ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde – DENASUS, e deliberou pelo encerramento do projeto, no âmbito daquele 

órgão, bem como pelo envio dos relatórios a esta 1ª CCR para eventuais providências. 
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Segundo consta dos relatórios, o GT encontrava-se dividido em três frentes, para cada um dos órgãos de controle supracitados, sendo 

avaliado por membros do MPF, da seguinte maneira: as procuradoras da República Ana Cláudia Sales Alencar e Gabriela Rodrigues Figueiredo Pereira 

avaliaram a atuação do Controle interno da GCU; o procurador da República João Paulo Lordelo Guimarães Tavares foi o responsável por avaliar o 

Denasus e, por fim, a procuradora da República Ticiana Andréa Sales Nogueira, que integra o GT-Saúde desta Câmara, avaliou o Controle Interno do 

FNDE: 

O Colegiado deliberou que os relatórios serão enviados aos respectivos Grupos de Trabalho da Saúde e Educação para que incluam 

em seus objetos de atuação a fiscalização dos órgãos de controle. Todos os presentes ressaltaram ser importante acompanhar os órgãos de controle 

referentes aos temas prioritários da 1ª Câmara, que são saúde e educação. 

2 - Ofício 6648/2017/PR-RS, encaminhado pelo Procurador da República, Enrico Rodrigues de Freitas. O procurador considera 

inadequado o uso do instrumento “Termo de Ajustamento de Conduta – TAC”, como disciplinado na Instrução Normativa CGU nº 2/2017, de 1º/6/2017 

Segundo consta do art. 1º da IN, “Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal poderão celebrar, nos casos de infração disciplinar 

de menor potencial ofensivo, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, desde que atendidos os requisitos previstos nesta instrução normativa”. 

Para os fins da IN, “considera-se infração disciplinar de menor potencial ofensivo a conduta punível com advertência, nos termos do 

art. 129 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou com penalidade similar, prevista em lei ou regulamento interno.”. 

Conforme os autos, a CGU argumenta ser o uso do TAC medida mais célere e econômica que a tradicional instauração de 

Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD. 

Nesse sentido, o procurador sugere, em minuta de Recomendação, a ser expedida ao citado Ministério, a substituição do instrumento 

TAC por outra figura, a do “Termo de Transação Administrativa”, bem como solicita o entendimento da Egrégia 1ª CCR quanto à legalidade da IN, 

notadamente quanto à pertinência da expedição da recomendação nos termos em que minutados. 

Alega como paradigma, o acordo celebrado em âmbito penal, de forma a evitar uma confusão dogmática pela utilização da expressão 

“Termo de Ajustamento de Conduta”, que tem natureza e definição legal diversa. 

A Dra Denise o Dr. Wellington ponderaram que é importante ter uma lei que verse a respeito disso. A Coordenadora da 1ª CCR, Dra. 

Maria Iraneide e Dra. Maria Soares acham que não há ilegalidade na adoção do Termo sugerido pelo Procurador Dr.Enrico. O servidor Alaílton 

mencionou que o Tribunal de Justiça do DF já adotou algo semelhante para infrações disciplinares leves. A Assessoria de coordenação encaminhará ao 

colegiado a regulamentação do TJDF sobre o Termo de Compromisso de Adequação Funcional - TCAF adotado por este órgão. O colegiado deliberou 

por analisar melhor o caso, que será decidido na próxima sessão. 

3 - Criação de ação coordenada para replicar nos demais estados da Federação o que foi feito por meio do Termo de Cooperação 

Técnica firmado entre o MPF, o FNDE, o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Educação do RJ, para viabilizar o recebimento de 

verbas provenientes da recuperação de valores e/ou multas oriundas da atuação do MPF em ações de combate à corrupção e destiná-las à recuperação da 

rede física das escolas públicas do Estado do RJ. 

O Colegiado à unanimidade concordou com a importância da iniciativa e está de acordo em repassar a referida ação aos demais 

Estados. A Dra. Maria Iraneide ressaltou o bom trabalho que a Coordenadora do GT-Educação, Dra. Maria Cristina, tem feito a respeito disso. A servidora 

Roberta relatou que além dessa ação, estão programadas pelo GT mais duas ações: 

a) Ação nacional para expedir recomendações aos estados e municípios que se encontram inadimplentes com a atualização do Sistema 

de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação ( SIOPE), instituído por meio da Portaria/MEC nº. 844, de 08/07/2008 para coleta, 

processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Município. O não preenchimento das informações por parte dos Entes compromete o controle legal e social .O SIOPE é operacionalizado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC e encontra-se disponibilizado, em meio eletrônico, no sítio www.fnde.gov.br. 

É importante ressaltar a necessidade de estados e municípios cumprirem o determinado no Art. 165, § 3º da Constituição Federal e 

nos artigos 52 e 53 da lei complementar 101 de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), quanto à prestação bimestral de contas. Nesse sentido, o 

preenchimento dos dados no SIOPE deve ser bimestral e o prazo para transmissão dos dados ao FNDE é de trinta dias após o encerramento de cada 

Bimestre para os Municípios, Estados e DF. A ausência de informação inviabiliza, entre outras coisas, o planejamento, a execução, o acompanhamento 

e a avaliação da ação pública relacionada ao financiamento da educação, mediante a utilização de informações e indicadores; além de impossibilitar o 

acompanhamento dos investimentos públicos em educação ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas. 

Assim, foi solicitado a Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC) o desenvolvimento de uma ferramenta para 

análise de base de dados do SIOPE, a fim de expedir recomendação aos entes que não atualizem e publicarem tais informações no prazo extipulado. A 

Dra Maria Iraneide frisou a importância da ação acima e relatou que o FNDE quer esse apoio do MPF no acompanhamento no preenchimento do SIOPE 

pelos Estados. 

b) Visitar as obras atendidas pelo Proinfância. Em um primeiro momento da ação serão fiscalizadas as obras inacabadas. 

Segundo a servidora Roberta, em recente auditoria realizada pela CGU constatou-se a existência de cerca de 867 obras de educação 

inacabadas em todo território nacional, cujos termos de compromisso ou convênios têm o prazo de vigência expirado. Dessas, 466 são creches do 

Programa ProInfância. 

Com o prazo de vigência expirado, os gestores não possuem mais acesso aos valores depositados em conta corrente específica e não 

conseguem acesso a qualquer tipo de repasse do FNDE. Isso, na maioria dos casos, resulta na paralisação da obra, pois o gestor não consegue terminar 

com seus recursos próprios exclusivamente. 

Estima-se que o valor pactuado das obras inacabadas seja de aproximadamente R$ 748 milhões. Em um levantamento feito pelo 

FNDE, prevê-se um impacto social para cerca de 99.500 crianças sem acesso à educação pelas obras paralisadas. 

Ademais, a mudança de gestão, após eleição de novos prefeitos em 2016, aumentou a quantidade de obras inacabadas, visto que 

foram trocados aproximadamente de 70% dos gestores municipais. Sem contar o elevado número de convênios e termos de compromisso com prazo de 

expiração coincidentes com a transição administrativa. 

De acordo com o FNDE, as obras inacabadas têm um percentual elevado de execução. 238 obras estão com mais de 70% de execução 

concluída. Daí a importância dessa ação. A a reabertura de contratos das obras inacabadas pelo FNDE está sendo disciplinada, por meio de Resolução, 

que, dentre outros, exigirá: Laudo de vistoria atualizado; Declaração de Possibilidade de Consecução da Obra; que o desequilíbrio físico-financeiro seja 

suportado pelo município, que haja Prestação de Contas parcial e seja elaborado Cronograma de Trabalho ou Plano de Ação. 

Em linhas gerais, em um passo a passo para possibilitar a reabertura de contratos e a consequente conclusão dessas obras será como 

resumido a seguir: 

1.MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
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1.1.Inserção dos seguintes documentos no SIMEC, Módulo Obras 2.0/Lista de Obras/Solicitação de Pactuação de Obra Inacabada. 

1.1.1. Ofício contendo manifestação expressa de interesse em firmar novo termo de compromisso; 

1.1.2. Declaração de possibilidade de consecução da obra (Anexo I da Resolução nº 03, de 23 de fevereiro de 2018); 

1.1.3. Cronograma de Trabalho ou Plano de Ação para o cumprimento do novo ajuste; 

1.1.4. Laudo técnico atestando o estado atual da obra. 

1.2. As obras que utilizaram a Metodologia Construtiva Inovadora (MI) poderão ser reformuladas para a Metodologia Convencional, 

desde que seja apresentado laudo técnico atestando a viabilidade da alteração do projeto. 

2. ANÁLISE DE VIABILIDADE 

2.1. Após o recebimento da manifestação de interesse juntamente com os documentos constantes do item 1, o FNDE irá avaliar os 

laudos técnicos encaminhados. 

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

3.1. Só poderão firmar o novo termo os entes que apresentarem a prestação de contas dos Convênio e/ou Termo de Compromisso da 

obra a ser retomada. 

4. ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

4.1. Assinatura do Termo de Compromisso para a retomada das obras junto ao FNDE. 

A autorização será válida até o dia 31/12/2018. 

Dra Maria Iraneide destacou ser importante de a 1ª CCR motivar os procuradores a participarem na fiscalização dos projetos do 

Proinfância. A ideia é que cada procurador visite, pelo menos, as obras do seu local de residência. 

4 - Criação do GT-Intercameral Proinfância. 

Em reunião realizada em 7/3/2018 entre a Coordenadora do GT-Educação e as Coordenadoras das 1ª e 5ª Câmaras (07/03/2018) 

propuseram a criação de um GT intercameral para tratar especificamente do Proinfancia. Caso o GT intercameral seja aprovado pelos demais Colegiados, 

este será composto por 6 membros, sendo 3 de cada Câmara. A Coordenadora, Dra. Maria Iraneide explicou sobre o trabalho do referido GT onde a 

1ªCâmara atuaria no acompanhamento das obras inacabadas que são as que tiveram liberação de recursos, mas percentual de execução baixo e estão com 

os termos de convênio expirado, de maneira a fazê-las entrar em funcionamento. O foco da 5ª Câmara seria em averiguar as causas que levaram a 

paralisação das obras, identificando e punindo os responsáveis. Além disso, a Dra. Maria Iraneide mencionou que além disso será ministrado uma 

disciplina de combate a corrupção nas escolas. O colegiado à unanimidade, aprovou a criação do referido GT. 

5) Memorando Circular n.1/2018 – Subcomissão n.1 (reestruturação funcional, lotação, ingresso e ofícios) CSMPF – Mario Luiz 

Bonsaglia, solicita o encaminhamento de sugestões sobre ofícios temáticos regionais ou nacionais que poderiam ser criados. 

O colegiado deliberou sobre o encaminhamento das seguintes sugestões de ofícios: 

- ofícios regionais de saúde (um por região); 

- ofícios regionais de educação (um por região); 

- 1 (um) ofício nacional de saúde; 

- 1 (um) ofício nacional de educação; 

- ofícios regionais sobre temas relacionados a conflitos fundiários, que abranja a região Norte e a região Centro-oeste – um na primeira 

região e um na terceira região. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às treze horas e dez minutos, da qual eu, Carlos Alberto de Oliveira Lima, secretário 

designado para o ato, lavrei a presente ata. 

 

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI 

Subprocuradora-Geral da República 

Membro Titular 

 

DENISE VINCI TULIO 

Subprocuradora-Geral da República 

Membro Titular 

 

WELLINGTON LUIS DE SOUSA BONFIM 

Procurador Regional da Republica 

Membro Suplente 

 

MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI 

Subprocuradora-Geral da República 

Membro Suplente 

 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA 

Secretário Executivo 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - 5619| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 13 DE ABRIL DE 2018 

 

Recomenda aos partidos políticos que observem os percentuais destinados às 

candidaturas femininas. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Procurador Regional Eleitoral no Estado de Pernambuco, no 

cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, bem como no 

artigo 77 combinado com art. 6º, XX, da Lei Complementar 75/1993, resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos: 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 que assegura a reserva de no mínimo 30% e no máximo 70% para 

cada gênero, do número de candidaturas a que os partidos políticos e coligações têm direito; 

CONSIDERANDO que a Resolução 23.548/2018, do Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceu que os mencionados percentuais devem 

levar em conta o número de registros de candidatura efetivamente requeridos por partidos e coligações e deverão ser observados nos casos de vagas 

remanescentes ou de substituição (art. 20, § 4º, da resolução), de forma que o deferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP) 

fica condicionado à observância dessa regra, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Especial Eleitoral n.º 78.432/PA e do 

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º 84.672/PA); 

CONSIDERANDO que candidaturas fictícias, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima são indícios de 

burla à legislação eleitoral, podendo configurar crime de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral) e fraude (causa de pedir da ação de 

impugnação de mandato eletivo, nos termos do art. 14, § 10, da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que o art. 44, V, da Lei 9.096/1995 disciplina que os recursos do Fundo Partidário serão aplicados “na criação e 

manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido 

político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme 

percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total”, de acordo com a redação 

dada pela Lei 13.165/2015; 

CONSIDERANDO o art. 9º da Lei 13.165/2015, segundo o qual “Nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos 

reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo 

Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que 

se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995”; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.617, decidiu equiparar o mínimo de 

30% de candidaturas femininas estabelecido pela Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997) ao percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário que devem ser 

destinados pelos partidos para campanhas de suas candidatas, 

RESOLVE RECOMENDAR aos partidos políticos nas próximas eleições que sejam tomadas as medidas necessárias para o fiel 

cumprimento da cota de gênero nos requerimentos de registro de candidatura e dos percentuais do Fundo Partidário, destinados ao financiamento das 

candidaturas femininas. 

Encaminhe-se a presente recomendação, por ofício e com urgência, aos dirigentes dos diretórios regionais dos partidos políticos no 

âmbito do Estado de Pernambuco. 

Publique-se. 

 

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 

Procurador Regional Eleitoral em Pernambuco 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - 8469| 

PORTARIA Nº 1, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

Dispõe sobre orientações objetivando coordenar a atuação dos Promotores 

Eleitorais no Estado de Alagoas para as eleições gerais de 2018. 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das suas atribuições legais previstas no art. 77, da LC n.º 

75/93 e nos arts. 24, VIII, c/c 27, §3º, do Código Eleitoral: 

Considerando que compete ao Procurador Regional Eleitoral dirigir, no respectivo Estado, as atividades do Ministério Público 

Eleitoral (art. 77 da LC n. 75/93); 

Considerando que compete ao Procurador Regional Eleitoral expedir instruções orientativas aos órgãos do Ministério Público 

Eleitoral que oficiem junto aos Juízes Eleitorais e aos Juízes Auxiliares do TRE (art. 24, VIII, c/c art. 27, § 3º, ambos do Código Eleitoral); 

Considerando que, em se tratando de eleições gerais, a competência para o processamento e julgamento das ações cíveis-eleitorais 

será do Tribunal Superior Eleitoral quando envolver as eleições para Presidente e Vice-Presidente da República e do Tribunal Regional Eleitoral em 

relação aos demais cargos (Governador e Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual), sendo a legitimidade para a propositura 

das referidas ações respectivamente do Procurador-Geral Eleitoral e do Procurador Regional Eleitoral, bem como dos Procuradores Eleitorais Auxiliares; 

Considerando que aos Promotores Eleitorais, em se tratando de eleições gerais, compete auxiliar o Procurador-Geral Eleitoral e o 

Procurador Regional Eleitoral na fiscalização do cumprimento da legislação eleitoral na sua respectiva Zona Eleitoral, bem como representar ao juiz 

eleitoral com vistas ao exercício do poder de polícia (art. 78 da Lei Complementar n. 75/93 e art. 103, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.551/2018), e 

atuar nas investigações criminais e ações penais que não envolvam autoridades detentoras de prerrogativa de foro; 

Considerando o disposto no art. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, e a regulamentação da notícia de fato e do procedimento 

administrativo contida na Resolução nº 174/2017 do CNMP e do Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) disciplinado na Portaria PGR/MPF nº 

692/2016; 

RESOLVE baixar a presente portaria, objetivando coordenar a atuação dos Promotores Eleitorais no Estado de Alagoas para as 

eleições gerais de 2018, nos seguintes termos: 

Art. 1º Incumbe aos Promotores Eleitorais: 

I - fiscalizar o cumprimento da legislação eleitoral e apurar a prática de ilícitos eleitorais nas respectivas Zonas Eleitorais, em auxílio  

ao Procurador Regional Eleitoral e aos Procuradores Eleitorais Auxiliares; 

II - praticar atos nas respectivas Zonas Eleitorais por delegação do Procurador Regional Eleitoral ou dos Procuradores Eleitorais 

Auxiliares; 

III - representar aos Juízes Eleitorais para o exercício do Poder de Polícia; 

IV - adotar as medidas cabíveis para a prevenção e repressão dos crimes eleitorais; 

V – encaminhar ao Procurador Regional Eleitoral notícia de fato quanto a possível ausência de condição de elegibilidade ou presença 

de causa de inelegibilidade de candidato que tenham conhecimento; 
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Art. 2º No exercício das suas atribuições os Promotores Eleitorais poderão, notadamente: 

I – receber e instruir notícia de fato ou representação formulada por qualquer pessoa, física ou jurídica, ou encaminhada por órgão 

público, quanto a prática de ilícitos eleitorais na respectiva Zona Eleitoral, com a colheita de informações preliminares (v.g. reduzir a termo depoimentos, 

realizar inspeções e diligências, expedir notificações e intimações, juntar certidões, documentos, fotografias, vídeos etc), promovendo seu 

encaminhamento, preferencialmente com relatório circunstanciado, ao Procurador Regional Eleitoral para as providências cíveis-eleitorais cabíveis; 

II – instaurar procedimento preparatório eleitoral (PPE), na forma da Portaria PGR/MPF nº 692/2016, especialmente para apurar 

ilícitos eleitorais em geral que possam ensejar a propositura de representação para o exercício de poder de polícia do Juiz Eleitoral objetivando seu 

impedimento ou cessação (art. 35, XVII, do Código Eleitoral, art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97, art. 103, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.551/2018 

e Súmula nº 18 do TSE), com o posterior encaminhamento do PPE ou de sua cópia ao Procurador Regional Eleitoral para as providências cíveis-eleitorais 

cabíveis quanto à aplicação de sanção aos responsáveis e/ou candidatos beneficiários; 

III – instaurar procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar o cumprimento da legislação eleitoral por parte da 

administração pública na respectiva Zona Eleitoral; 

IV – promover investigação de crimes eleitorais por meio de PIC ou inquérito policial, salvo nos casos envolvendo autoridades com 

prerrogativa de foro; 

V – praticar atos delegados pelo Procurador Regional Eleitoral ou pelos Procuradores Eleitorais Auxiliares. 

§ 1º Sempre que possível, as apurações de ilícitos eleitorais devem colher as provas de sua materialidade e os indícios quanto aos 

seus responsáveis, bem como a identificação dos candidatos beneficiários, haja vista que ambos podem ser responsabilizados em várias hipóteses; 

§ 2º No caso de ilícitos envolvendo as eleições presidenciais, o encaminhamento da notícia de fato ou do procedimento no qual o 

ilícito foi apurado deverá ser feito diretamente à Procuradoria-Geral Eleitoral, com endereço na SAF Sul, Quadra 07, Lotes 1/2, Sala V527 - Tribunal 

Superior Eleitoral - Brasília-DF - CEP 70070-600, pge-atendimento@mpf.mp.br, telefone: (61) 3030 7789. 

Art. 3º São espécies de ilícitos eleitorais, para os fins desta portaria, a propaganda eleitoral irregular (Resolução TSE n. 23.551/2018), 

a conduta vedada aos agentes públicos (art. 73 da Lei n. 9.504/97), a captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei n. 9.504/97), a captação ou gasto ilícito 

dos recursos de campanha (art. 30-A da Lei n. 9.504/97) ou abuso de poder (art. 22 da Lei Complementar n. 64/90) praticado na respectiva Zona Eleitoral, 

cabendo ao Promotor Eleitoral colher as provas que estiverem ao seu alcance, na forma do art. 2º, e após essa providência, efetuar a remessa da 

representação e dos elementos probatórios colhidos à Procuradoria Regional Eleitoral ou à Procuradoria-Geral Eleitoral, conforme a eleição envolvida. 

§ 1º A gravação ambiental ou telefônica feita por um dos interlocutores da conversa, sem conhecimento do outro, é prova lícita, 

consoante entendimento do STF firmado no RE 583.937/RJ (repercussão geral), devendo o Promotor Eleitoral, sempre que possível, identificar e colher 

o depoimento do interlocutor que efetuou a gravação; 

§ 2º Em casos relevantes, sempre que possível, o Promotor Eleitoral também gravará em sistema audiovisual os depoimentos colhidos; 

§ 3º Nos ilícitos eleitorais praticados na internet ou em redes sociais, sempre que possível, deverá ser feito o print screen da tela e/ou 

cópia de vídeo, com emissão de certidão de servidor da promotoria, devidamente identificado, quanto a data, hora, link de acesso à página eletrônica e 

circunstâncias em que verificado o fato ilícito e realizado o print e/ou gravação; 

Art. 4º No caso de notícia de fato referente à propaganda eleitoral realizada em contrariedade à legislação eleitoral, deve-se: 

I - buscar reunir provas de sua materialidade e autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, mediante sua prévia intimação para 

regularização da propaganda no prazo de 48 horas (art. 101, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.551/2018), e, quando for o caso, representar ao 

juiz eleitoral buscando impedi-la ou cessá-la imediatamente (art. 103, § 1º e 2º, Resolução TSE n. 23.551/2018); 

II - nas hipóteses de propaganda eleitoral irregular para a qual a lei ou as instruções do TSE cominem sanções, uma vez procedida à 

apuração e, se for o caso, adotada a providência prevista no inciso I, deverá ser providenciado o encaminhamento dos autos originais ou por cópia, quando 

necessário à continuidade da apuração, à Procuradoria Regional Eleitoral para a propositura da representação eleitoral (art. 103, § 1º e § 3º, da Resolução 

TSE n. 23.551/2018); 

III - sempre que possível, além da prova da materialidade, os elementos encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral devem 

conter indícios de autoria e dados suficientes à identificação, qualificação e localização dos autores da propaganda irregular, ou de que o beneficiário 

dela teve prévio conhecimento, caso este não seja por ela responsável, promovendo inclusive a intimação de que trata o art. 101, §§ 1º e 2º, da Resolução 

TSE n. 23.551/2018. 

§ 1º A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, 

no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a 

impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda (art. 101, § 1º, da Resolução TSE n. 23.551/2018). 

§ 2º A intimação de que trata o parágrafo anterior pode ser feita diretamente pelo Ministério Público Eleitoral, por meio do Oficial 

de Promotoria ou outro servidor público, com a expedição de certidão (art. 101, § 2º, da Resolução TSE n. 23.551/2018); 

§ 3º Na hipótese de propaganda eleitoral em bem particular, a retirada ou regularização da propaganda não afasta a aplicação da 

sanção, razão pela qual, nessa hipótese, deve ser encaminhado o caso à Procuradoria Regional Eleitoral ou à Procuradoria-Geral Eleitoral, conforme a 

eleição envolvida. 

Art. 5º O Promotor Eleitoral, sempre quando no local da infração não existir órgãos da Polícia Federal, deverá, preferencialmente, 

requisitar a instauração de inquérito policial à Polícia Civil (parágrafo único do art. 2º da Resolução TSE n. 23.396/2013, TSE – CTA 6656/MG), em 

face do baixo efetivo da Polícia Federal. 

Art. 6º O Promotor Eleitoral, verificando que a autoridade policial não encaminhou cópia do auto de prisão em flagrante ou do termo 

circunstanciado de ocorrência por crime eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral, providenciará o referido encaminhamento, após eventual 

complementação probatória, para que sejam propostas as ações cíveis-eleitorais cabíveis perante o Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 7º O Promotor Eleitoral, em auxílio ao Procurador Regional Eleitoral, para fins de impugnação de registro de candidatura: 

I - diligenciará e informará ao Procurador Regional Eleitoral, no prazo mais breve possível, os Prefeitos e/ou ex-Prefeitos dos 

municípios de sua Zona Eleitoral que tiveram suas contas de governo rejeitadas pela Câmara Municipal nos últimos oito anos antes das eleições, 

encaminhando-se cópia da decisão da Câmara Municipal; 
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II – adotará as medidas pertinentes para que as Câmaras Municipais julguem as contas dos Prefeitos e/ou ex-Prefeitos, que tiveram 

parecer do TCE pela rejeição nos últimos oito anos, especialmente quando já tiver sido extrapolado eventual prazo previsto na Lei Orgânica ou no 
regimento interno; 

III – informará ao Procurador Regional Eleitoral as condenações por ato de improbidade administrativa e criminais de candidatos, 
proferidas por órgãos colegiados, das quais tenham conhecimento. 

§ 1º A Procuradoria Regional Eleitoral encaminhará aos Promotores Eleitorais a lista dos Prefeitos e ex-Prefeitos que tiveram parecer 
do TCE pela rejeição das contas para os fins dos incisos I e II. 

§ 2º Eventual revisão administrativa do parecer do Tribunal de Contas ou da decisão da Câmara Municipal da decisão que rejeitou 

as contas não tem efeito para fins eleitorais (TSE – REspe n. 50784/PB e Respe 29540/SP). 

§ 3º A providência do item II deve ser adotada, ainda que ultrapassado o prazo de impugnação de registro de candidatura, 

encaminhando-se cópia de eventual decisão da Câmara Municipal pela rejeição das contas (fato superveniente ao registro) para a propositura de Recurso 

Contra Expedição de Diploma. 

Art. 8º Ressalvada a persecução penal, nos crimes da competência do Juiz Eleitoral, e a representação para o exercício de poder de 

polícia do Juiz Eleitoral, a atribuição de propor, pelo Ministério Público Eleitoral, medidas judiciais visando à aplicação de sanções por infração à 

legislação eleitoral, nas eleições gerais, salvo em relação às eleições presidenciais, é privativa do Procurador Regional Eleitoral e dos Procuradores 

Eleitorais Auxiliares, nos termos desta Portaria. 

Art. 9º As providências de que trata esta Portaria são consideradas de natureza urgente, no período compreendido entre o registro das 

candidaturas até cinco dias após a realização das eleições em segundo turno, devendo sua adoção preferir às demais, ressalvados os processos de habeas 
corpus e de mandado de segurança. 

Art. 10 Decorridos 30 dias após a eleição, o(a) Promotor(a) Eleitoral representará ao(à) juiz(a) eleitoral contra o responsável, em caso 

de inércia, pleiteando a remoção compulsória da propaganda eleitoral, com a restauração do bem em que fixada, se for o caso, mediante cominação de 

multa para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo das sanções criminais, civis, administrativas e disciplinares decorrentes da 
desobediência e da adoção das providências previstas na legislação comum aplicável (art. 115 da Resolução TSE n. 23.551/2018). 

Publique-se. 

 

RAQUEL TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - 11588| 

PORTARIA Nº 32, DE 4 DE ABRIL DE 2018 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que esta Procuradoria da República autuou a Notícia de Fato nº 1.12.000.000419/2018-22, cujo objeto consiste 

em apurar suposta irregularidade relacionada à ausência de prestação de contas de recursos federais – Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE/MEC/FNDE – repassados ao caixa escolar da E. E. Irandyr Pontes Nunes, no exercício de 2014. 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 7º, I, da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

DETERMINA a conversão em Inquérito Civil Público da Notícia de Fato nº 1.12.000.000419/2018-22, para apurar os fatos acima 

noticiados. Devendo, após os registros de praxe, proceder-se à publicação mediante a observância de todos os requisitos cingidos pelos arts. 5.º e 6.º da 
Resolução nº 87/2006 (após a alteração implementada pela Resolução nº 106/2010) do CSMPF. 

 

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - 14647| 

PORTARIA Nº 2, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, 

caput e 129, I, II VIII e IX, da Constituição Federal, art. 8º, §1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993: 

CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 

âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 

Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

CONSIDERANDO a ACP n. 11770-66.2016.4.01.3200, ajuizada pelo MPF contra a Cerâmica Amazônia Ltda na qual o MPF resolve: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, para verificar o cumprimento do TAC nº 

001/2017, celebrado no bojo da Ação Civil Pública nº 11770-66.2016.4.01.3200, ajuizada em decorrência de áreas degradadas por atividade de extração 

mineral em Manacapuru/AM, em Área de Preservação Permanente do Rio Ariaú. 

Para isso, DETERMINA: 
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I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, retificando-se a autuação pra constar procedimento de natureza CÍVEL; 

II - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos 

desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM; 

III – Comunique-se a instauração à douta 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio eletrônico; 

IV – Oficie-se ao IPAAM com cópia do referido TAC, para que a Autarquia estadual, no prazo de 30 (trinta) dias, tome conhecimento 

do presente Acordo Judicial, bem como exerça a incumbência de apreciar e descrever/quantificar, de forma motivada, as obrigações assumidas pelo 

Compromissário – elaborar, apresentar executar Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Perturbada (PRAD) visando assim recuperação dos danos 

causados a áreas degradadas por atividade de extração mineral em Manacapuru/AM, em Área de Preservação Permanente do Rio Ariaú.  (Cláusula 2, do 

TAC nº 001/2017) 

V- Após o recebimento de resposta ao item 3, encaminhe-se cópia da manifestação do IPAAM ao Compromissário, para fins de 

imediato cumprimento da obrigação eventualmente pendentes, devendo-se encaminhar documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 

pactuadas. 

 

ANA CAROLINA HALIUC BRAGANÇA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 14657| 

PORTARIA Nº 12, DE 22 DE MARÇO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, b, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007; 

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 (artigo 127, caput, CF); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos 
(Constituição Federal, art. 129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório n° 1.13.000.001756/2017-19 foi instaurado para apurar supostas irregularidades 
quanto ao fornecimento de energia elétrica em Manaus/AM. 

CONSIDERANDO que no transcorrer das investigações preliminares foi reunido lastro probatório mínimo para a instauração de 

procedimento investigatório civil, bem como tendo em vista que as irregularidades referidas na representação se inserem na esfera de atribuições do 
Ministério Público Federal; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, por intermédio da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, PÚBLICO, tendo por OBJETO, apurar supostas irregularidades quanto ao fornecimento 
de energia elétrica em Manaus/AM. 

Como consequência da instauração e, para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 

1 – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente expediente à COJUD; 

2 – Designa-se a servidora CARLA CAROLINE SIMÕES DOS SANTOS, técnica administrativa, para funcionar como secretária, a 

qual será substituída, em suas ausências ou impedimentos, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 14º Ofício Cível da PR/AM; 

3 – Após, cumpra-se a diligência do despacho que determinou a instauração do presente Inquérito Civil. 
 

MICHÈLE DIZ Y GIL CORBI 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - 21842| 

PORTARIA Nº 2, DE 6 DE ABRIL DE 2018 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) considerando os elementos constantes nos presentes autos; 

resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 

OBJETO: Apurar eventuais irregularidades na declaração de interesse público dos imóveis descritos na Portaria nº 52/2017, da SPU, 

localizados na Ilha dos Frades, para criação de Unidade de Conservação Ambiental Municipal. 

Autue-se a presente portaria junto com os autos que a acompanham. Registre-se e publique-se. 
 

FLÁVIA GALVÃO ARRUTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 22072| 

PORTARIA Nº 6, DE 12 DE MARÇO DE 2018 
 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da  Lei Complementar nº 75/93; 

c) Considerando que o objeto do presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público; 

d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) Considerando a necessidade da realização de diligências para apuração dos fatos; 

RESOLVE a signatária, CONVERTER a Notícia de Fato nº 1.14.000.003776/201-97 em  INQUÉRITO CIVIL, a fim de apurar os 

fatos noticiados. 

Autue-se a presente portaria e a notícia de fato que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC consiste em 

“Apurar possível violação das regras de proteção e potencialidade de dano ao  Farol da Barra, monumento tombado pelo IPHAN, em virtude da instalação 

de estruturas físicas para realização das festas carnavalescas de 2018.” 

Determino a realização da seguinte diligência: a)  Reitere-se o ofício de fls. 13;  b) Expeça-se ofício à Prefeitura Municipal de Salvador 

perquirindo acerca dos procedimentos adotados em proteção do “Farol da Barra” durante o período das festas carnavalesca de 2018, bem como sobre a 

instalação de estruturas físicas para promoção das festas. 

Após os registros de praxe, publique-se esta conversão à 04ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para 

os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

BARTIRA DE ARAÚJO GÓES 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - 19665| 

PORTARIA N° 298, DE 17 DE ABRIL DE 2018 
 

Dispõe sobre a atuação dos Promotores Eleitorais do Estado do Ceará para as 

eleições de 2018. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais previstas nos artigos 24, 

VIII, c/c 27, § 30, do Código Eleitoral, c/c art. 77 da LC n. 75/93 e considerando-se que 

compete ao Procurador Regional Eleitoral coordenar no Estado as atividades do Ministério Público Eleitoral (art. 77 da LC n. 75/93); 

compete ao Procurador Regional Eleitoral expedir instruções aos órgãos do Ministério Público Eleitoral que oficiem junto aos Juízes 

Eleitorais e aos Juízes Auxiliares do TRE (art. 24, VIII, c/c 27, § 3°, do Código Eleitoral, c/c art. 77 da LC n. 75/93); 

incumbe ao Ministério Público Eleitoral, em geral, zelar pelo fiel cumprimento da Constituição Federal e das leis eleitorais e aos 

Promotores Eleitorais, em especial, representar ao juiz eleitoral com vistas ao exercício do poder de polícia das eleições (art. 78 da Lei Complementar n. 

75/93 e art. 103, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.551/2018), bem como atuar nas investigações criminais e ações penais que não envolvam autoridades 

detentoras de prerrogativa de foro; 

compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando 

em todas as fases e instâncias do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar n. 75/93), o que inclui os processos afetos à competência dos Juízes 

Auxiliares do TRE/CE (art. 96, § 3°, da Lei 9.504/97); e, ainda 

o disposto no art. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, e a regulamentação da notícia de fato e do procedimento administrativo 

contida na Resolução nº 174/2017 do CNMP e do Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) disciplinado na Portaria PGR/MPF nº 692/2016; 

RESOLVE editar a presente portaria para disciplinar e coordenar a atuação do Ministério Público Eleitoral no Estado do Ceará para 

as eleições de 2018, nos seguintes termos: 

Art. 1.º O Ministério Público Eleitoral no Estado do Ceará é composto pelos seguintes órgãos: 

I – Procurador Regional Eleitoral; 

II – Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares; 

III – Promotores Eleitorais. 

Art. 2.º Incumbe ao Procurador Regional Eleitoral: 

I – atuar em processos e procedimentos afetos à competência do Tribunal Regional Eleitoral; 

II – coordenar o Ministério Público Eleitoral no Estado do Ceará; 

III – expedir normas atinentes à atividade eleitoral do Ministério Público no Estado; e 

IV – exercer o poder revisional de arquivamentos de procedimentos eleitorais efetivados pelos promotores eleitorais 

Art. 3.º Incumbe aos Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares atuarem em processos e procedimentos afetos às matérias de 

competência dos juízes eleitorais auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral, notadamente reclamações, representações e pedidos de direito de resposta. 

Art. 4° Incumbe aos Promotores Eleitorais: 

I – fiscalizar a campanha dos candidatos e as eleições nas respectivas Zonas Eleitorais; 

II – investigar e apurar a prática de ilícitos eleitorais nas respectivas Zonas Eleitorais, em auxílio ao Procurador Regional Eleitoral e 

aos Procuradores Eleitorais Auxiliares; 

III – praticar atos nas respectivas Zonas Eleitorais por delegação do Procurador Regional Eleitoral ou dos Procuradores Eleitorais 

Auxiliares, quando indicados; 

IV – representar aos Juízes Eleitorais para o exercício do Poder de Polícia, quanto às providências necessárias para inibir práticas 

ilegais; 

V – adotar as medidas cabíveis para a prevenção e repressão dos crimes eleitorais; e 

VI – encaminhar ao Procurador Regional Eleitoral notícia de fato quanto a possível ausência de condição de elegibilidade ou presença 

de causa de inelegibilidade de candidato que tenham conhecimento. 

Art. 5° A atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à coleta de provas e à propositura de medidas 

cabíveis em relação aos ilícitos eleitorais de natureza não criminal deve ser precedida de instauração de Notícia de Fato (NF) e/ou Procedimento 

Preparatório Eleitoral (PPE), no bojo dos quais devem ser adotadas e formalizadas todas as providências a cargos dos órgãos mencionados no artigo 1º 

desta Portaria. 
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Parágrafo único. Nos municípios com mais de uma Promotoria Eleitoral, a instauração da NF e/ou do PPE será atribuição do órgão 

do Ministério Público Eleitoral que primeiro tomou conhecimento do fato a ser apurado/investigado ou, mediante provocação, pelo(a) Promotor(a) 

Eleitoral da Zona Eleitoral onde haja ocorrido o ilícito, observadas, em qualquer dos casos, a distribuição igualitária dos serviços. 

Art. 6º. Ressalvada a representação para o exercício de poder de polícia do Juiz Eleitoral, a atribuição de ajuizamento pelo Ministério 

Público Eleitoral de medidas judiciais visando à aplicação de punições por infração à legislação eleitoral é privativa do Procurador Regional Eleitoral e 

dos Procuradores Auxiliares. 

Art. 7°. O Promotor Eleitoral que tiver ciência de propaganda eleitoral ilícita deverá: 

I – buscar reunir provas de sua materialidade e autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, mediante sua prévia intimação 

para regularização da propaganda no prazo de 48 horas (art. 101, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.551/2018), e, quando for o caso, representar 

ao juiz eleitoral buscando impedi-la ou cessá-la imediatamente (art. 103, § 1º e 2º, Resolução TSE n. 23.551/2018); 

II – nas hipóteses de propaganda eleitoral irregular para a qual a lei ou as instruções do TSE cominem sanções, uma vez procedida à 

apuração e, se for o caso, adotada a providência prevista no inciso I, deverá ser providenciado o encaminhamento dos autos originais ou por cópia, quando 

necessário à continuidade da apuração, à Procuradoria Regional Eleitoral para a propositura da representação eleitoral (art. 103, § 1º e § 3º, da Resolução 

TSE n. 23.551/2018); 

III – sempre que possível, além da prova da materialidade, os elementos encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral devem 

conter indícios de autoria e dados suficientes à identificação, qualificação e localização dos autores da propaganda irregular, ou de que o beneficiário 

dela teve prévio conhecimento, caso este não seja por ela responsável, promovendo inclusive a intimação de que trata o art. 101, §§ 1º e 2º, da Resolução 

TSE n. 23.551/2018. 

§1º. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, 

no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a 

impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda (art. 101, § 1º, da Resolução TSE n. 23.551/2018). 

§2º. A intimação de que trata o parágrafo anterior pode ser feita diretamente pelo Ministério Público Eleitoral, por meio do Oficial 

de Promotoria ou outro servidor público, com a expedição de certidão (art. 101, § 2º, da Resolução TSE n. 23.551/2018); 

§3º. Na hipótese de propaganda eleitoral em bem particular, a retirada ou regularização da propaganda não afasta a aplicação da 

sanção, razão pela qual deve ser encaminhado o caso à Procuradoria Regional Eleitoral nessa hipótese. 

Art. 8º. O Promotor Eleitoral, sempre quando no local da infração não existir órgãos da Polícia Federal, deverá, preferencialmente, 

requisitar a instauração de inquérito policial à Polícia Civil (parágrafo único do art. 2º da Resolução TSE n. 23.396/2013, TSE – CTA 6656/MG), em 

face do baixo efetivo da Polícia Federal. 

Art. 9º. Em caso de prisão em flagrante ou ocorrência de crime eleitoral, o Promotor Eleitoral providenciará o encaminhamento do 

respectivo Auto ou Termo Circunstanciado à Procuradoria Regional Eleitoral, após eventual complementação probatória, para análise da viabilidade das 

ações cíveis-eleitorais cabíveis perante o Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 10. O Promotor Eleitoral colherá as provas de autoria e materialidade que estiverem ao seu alcance e encaminhará a representação 

e os elementos probatórios colhidos à Procuradoria Regional Eleitoral quando tomar conhecimento de quaisquer ilícitos eleitorais, tais como: 

I – fato que, em tese, configure conduta vedada aos agentes públicos (art. 73 da Lei n. 9.504/97), captação ilícita de sufrágio (art. 41-

A da Lei n. 9.504/97), captação ou gasto ilícito dos recursos de campanha (art. 30-A da Lei n. 9.504/97) ou abuso de poder (art. 22 da Lei Complementar 

n. 64/90) praticado na respectiva Zona Eleitoral; 

II – restrição ao direito de concorrer a mandato eletivo de possíveis candidatos às eleições gerais, como condenação criminal por 

órgão colegiado; rejeição de contas; ausência de desincompatibilização; 

III – fato que possa motivar cassação de registro, diploma ou mandato, como os tipificados como abuso de poder econômico, abuso 

de poder político, fraude, corrupção, “caixa-dois”. 

§1°. Para os fins do caput, o Promotor Eleitoral poderá reduzir a termo o depoimento de testemunhas, vítimas, informantes e 

investigados, requisitar documentos, informações e perícias, e requerer ao Juiz Eleitoral buscas e apreensões, estas últimas apenas quando fundadas no 

exercício do poder de polícia das eleições. 

§2°. A gravação ambiental ou telefônica feita por um dos interlocutores da conversa, sem conhecimento do outro, é prova lícita, 

devendo o Promotor Eleitoral identificar e colher o depoimento do interlocutor que efetuou a gravação. 

§3°. Sempre que possível, o Promotor Eleitoral gravará os depoimentos colhidos em sistema audiovisual. 

§4°. A requisição ou solicitação de documentos deve ser feita por escrito e documentada no PPE, de forma a identificar-se a origem 

dos documentos juntados aos autos. 

§5º. Nos ilícitos eleitorais praticados na internet ou em redes sociais, sempre que possível, deverá ser feito o print screen da tela e/ou 

cópia de vídeo, com emissão de certidão de servidor da promotoria, devidamente identificado, quanto a data, hora, link de acesso à página eletrônica e 

circunstâncias em que verificado o fato ilícito e realizado o print e/ou gravação. 

Art. 11. Os Promotores Eleitorais dispensarão especial atenção à origem e à idoneidade das provas dos fatos que possam levar à 

cassação de registro ou de diploma ou à declaração de inelegibilidade, notadamente quando para sua produção houverem contribuído candidatos, partidos 

políticos, coligações ou cabos eleitorais, e promoverão a responsabilização de tantos quantos tenham agido com dolo ou má-fé. 

Art. 12. O Promotor Eleitoral, em auxílio ao Procurador Regional Eleitoral, para fins de impugnação de registro de candidatura, 

deverá: 

I – diligenciar e informar ao Procurador Regional Eleitoral, em prazo hábil para impugnação de registro, os Prefeitos e ex-Prefeitos 

dos municípios de sua Zona Eleitoral que tiveram suas contas de governo rejeitadas pela Câmara Municipal nos últimos oito anos antes das eleições, 

encaminhando cópia da decisão da Câmara Municipal; 

II — adotar as medidas pertinentes para que as Câmaras Municipais julguem as contas dos Prefeitos e/ou ex-Prefeitos, que tiveram 

parecer pela rejeição nos últimos oito anos, especialmente quando já tiver sido extrapolado eventual prazo previsto na Lei Orgânica ou no regimento 

interno; 

III — informar ao Procurador Regional Eleitoral as condenações por ato de improbidade administrativa e criminais de candidatos, 
proferidas por órgãos colegiados, das quais tenham conhecimento. 

§1º. A Procuradoria Regional Eleitoral encaminhará aos Promotores Eleitorais a lista dos Prefeitos e ex-Prefeitos que tiveram parecer 
do TCE pela rejeição das contas para os fins dos incisos I e II. 
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§2º. Eventual revisão administrativa do parecer do Tribunal de Contas ou da decisão da Câmara Municipal da decisão que rejeitou as 

contas não tem efeito para fins eleitorais (TSE – REspe n. 50784/PB e REspe 29540/SP). 

§3°. A providência do item II deve ser adotada, ainda que ultrapassado o prazo de impugnação de registro de candidatura, 

encaminhando-se cópia de eventual decisão da Câmara Municipal pela rejeição das contas (fato superveniente ao registro) para a propositura de Recurso 

Contra Expedição de Diploma. 

Art. 13. Na hipótese de a infração à legislação eleitoral atingir a eleição presidencial, o membro do Ministério Público Eleitoral 

determinará a imediata remessa das peças de informação à Procuradoria-Geral Eleitoral ou fará encaminhamento para a PRE para tal remessa, 

preferencialmente por meio eletrônico. 

Art. 14. Decorridos 30 dias após a eleição, o promotor eleitoral representará ao juiz eleitoral contra o responsável, em caso de inércia, 

pleiteando a remoção da propaganda eleitoral, com a restauração do bem em que fixada, se for o caso, mediante cominação de multa para a hipótese de 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo das sanções criminais, civis, administrativas e disciplinares decorrentes da desobediência e da adoção 

das providências previstas na legislação comum aplicável (art. 115 da Resolução TSE n. 23.551/2018). 

Art. 15. Na data do pleito, deverão os Promotores Eleitorais atuar na fiscalização dos trabalhos de votação em todas as seções eleitorais 

contidas na respectiva Zona Eleitoral. 

Art. 16. Os membros do Ministério Público Eleitoral no Estado do Ceará devem manter disponíveis e atualizados endereço de e-mail 

e número de telefone perante a secretaria da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Ceará. 

§1º. O endereço de e-mail referido no caput deve ser acessado diariamente pelo membro do Ministério Público Eleitoral. 

§2º. O Procurador Regional Eleitoral e os Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares se comunicarão com os Promotores Eleitorais 

pelo e-mail PRECE2018@MPF.MP.BR, por meio do qual se darão, inclusive e preferencialmente, o envio de requisições instrutórias e outras diligências, 

bem como a remessa do resultado das apurações ou peças de informação, tratados na presente Portaria. 

§3º. Os promotores eleitorais devem atestar imediatamente o recebimento de e-mail requisitório de diligências oriundos da PRE ou 

de seus Procuradores Auxiliares, fazendo-o por meio de resposta eletrônica à mensagem recebida. 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico (DMPF-e). 

Publique-se. Dê-se ciência à Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, ao Procurador-Geral Eleitoral e ao 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará. 

 

ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 19667| 

PORTARIA Nº 299, DE 17 DE ABRIL DE 2018 

 

Dispõe sobre a atuação dos Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares no 

Estado do Ceará para as eleições de 2018. 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO CEARÁ, no exercício das atribuições previstas no artigo 77, caput 

e parágrafo único, da Lei Complementar 75/93, e nos artigos 24, VIII, e 27, § 3º, ambos do Código Eleitoral, considerando: 

que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica e do regime democrático (art. 127, caput, CF); 

que compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando 

em todas as fases e instâncias do processo eleitoral (art. 72, caput, da LC 75/93); 

que compete ao Procurador Regional Eleitoral coordenar e dirigir, no Estado, as atividades do Ministério Público Eleitoral (art. 77 da 

LC 75/93); 

que compete ao Procurador Regional Eleitoral expedir instruções aos órgãos do Ministério Público Eleitoral que oficiem perante os 

Juízes Eleitorais (art. 24, VIII, do Código Eleitoral); 

o disposto na Resolução nº. 30/2008, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

a Portaria PGR nº. 192, de 08/03/2018, que designou os Procuradores Eleitorais Auxiliares para atuar nas eleições de 2018; 

o teor da Resolução nº. 673, de 19/12/2017, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que designa Juízes Auxiliares para a apreciação 

das reclamações e representações de que trata o art. 96 da Lei nº. 9.504/97 nas Eleições de 2018; e 

o disposto nos artigos 33 a 35 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (Resolução nº. 257, de 29/10/2004), 

que dispõe sobre o Ministério Público Eleitoral: 

RESOLVE: 

Art. 1º. A Procuradoria Regional Eleitoral Auxiliar no Estado do Ceará é composta de: 

I – 1º Ofício Auxiliar 

II – 2º Ofício Auxiliar 

III – 3º Ofício Auxiliar 

Parágrafo único. O 1º Ofício Auxiliar é titularizado pela Procuradora da República Livia Maria Sousa; o 2º Ofício Auxiliar é 

titularizado pelo Procurador da República Marcelo Mesquita Monte; e o 3º Ofício Auxiliar é titularizado pelo Procurador da República Samuel Miranda 

Arruda, todos nomeados Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares pela Portaria PGR/MPF n.º 192, de 8 março de 2018. 

Art. 2º. Os Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares exercerão suas funções junto aos Juízes Eleitorais Auxiliares – designados 
pelo TRE/CE –, competindo-lhes atuar em todos os feitos, notadamente: 

I – ajuizar reclamações e representações, nos termos do artigo 96 da Lei nº. 9.504/97, por mau funcionamento de serviços afetos a 

órgãos eleitorais, propaganda eleitoral irregular e direito de resposta, captação ou uso ilícito de recurso, captação ilícita de sufrágio, condutas vedadas a 
agentes públicos, divulgação irregular de pesquisas. 

II – atuar como custos legis, emitindo parecer em todos os processos de competência dos Juízes Eleitorais Auxiliares do TRE/CE, 

ajuizados por candidato, partido político ou coligação, inclusive naqueles atinentes a direito de resposta; 

III – recorrer, se entender pertinente, das decisões dos Juízes Auxiliares do TRE/CE; 
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IV – provocar o Juiz Eleitoral Auxiliar do TRE/CE ou o Juiz Eleitoral de qualquer circunscrição eleitoral do Estado para o exercício 

de seu poder de polícia; 

V – realizar as diligências cabíveis com vistas à instrução dos feitos em que oficiem ou devam oficiar, ou deprecá-las – se for 

necessário – aos Promotores Eleitorais; 

VI – requerer as medidas cautelares preparatórias ou incidentais necessárias ao resultado útil de suas representações, reclamações ou 

recursos; 

VII – adotar as providências adequadas ao bom e eficaz resultado do desempenho das funções eleitorais; 

VIII – patenteando-se a ocorrência de crime ou improbidade administrativa, ultimar as providências que se apresentarem cabíveis; 

IX – instaurar ex officio os procedimentos administrativos eleitorais afetos às suas atribuições, os quais serão distribuídos 

aleatoriamente. 

Parágrafo único. O Procurador Regional Eleitoral Auxiliar que ajuizar reclamação ou representação acompanhará o respectivo 

processo até sentença, inclusive, se entender conveniente, dela recorrendo. 

Art. 3º. Todas as representações ou portarias de instauração de procedimentos extrajudiciais eleitorais afetos à Procuradoria Regional 

Eleitoral Auxiliar serão distribuídas pela SELEI de forma automática, aleatória (Art. 1º, III da RES CSMPF 104/10) e igualitária entre os Ofícios 

Auxiliares, ainda que referidas portarias tenham sido instauradas de ofício por qualquer membro da Procuradoria Eleitoral Auxiliar. 
§1º. A representação ou portaria instaurada vinculará o Ofício Auxiliar para o feito judicial com base naquelas ajuizado. 

§2º. Caberá à SELEI o controle das portarias a fim de evitar duplicidade na instauração de procedimentos extrajudiciais, bem como 

a ausência de instauração para as hipóteses em que tenha havido comunicação à PRE de suposta ilegalidade quanto à matéria de atribuição dos 

Procuradores Eleitorais Auxiliares. 

§3º. As dúvidas no tocante à distribuição serão dirimidas pela Procuradoria Regional Eleitoral, juntamente com os Ofícios Auxiliares. 

Art. 4º. Todos os feitos judiciais que veiculem matéria de atribuição da Procuradoria Regional Eleitoral Auxiliar, nos termos desta 

Portaria e instaurados por terceiros, serão distribuídos pela SELEI, na forma do artigo anterior. 

Parágrafo único. Os feitos judiciais serão vinculados ao Ofício Auxiliar na primeira distribuição, a partir do que, a ele caberão todas 

as posteriores manifestações nos autos. 

Art. 5º. Os feitos judiciais e os procedimentos extrajudiciais, nos casos de suspeição, impedimento ou afastamentos, deverão ser 
redistribuídos entre os demais Procuradores Eleitorais Auxiliares, de forma equitativa, até o retorno do titular. 

Art. 6º. Todos os feitos judiciais e procedimentos extrajudiciais em tramitação até o dia 30 de junho de 2018, de atribuição dos 

Procuradores Eleitorais Auxiliares nos termos desta Portaria, serão a estes redistribuídos de forma automática, aleatória e igualitária. 

Art. 7º. Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pelo Procurador Regional Eleitoral. 

Art. 8. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Comunique-se. 

 

ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - 30743| 

PORTARIA Nº 108, DE 11 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 

e considerando: 

a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) a incumbência prevista no 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

d) o recebimento e distribuição da Notícia de Fato com o seguinte teor: 

Notícia de Fato: 1.16.000.000946/2018-98 

Autor da Representação: REGIS PEREIRA ALVES 

Pessoas citadas: MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Objeto: EDUCAÇÃO. Representante noticia supostas falhas técnicas no sistema disponibilizado pelo MEC para inscrição de 
estudantes no FIES 2018, bem como inobservância das regras de transparência que devem reger o certame, gerando prejuízos aos candidatos. 

Determina a instauração de Procedimento Preparatório para apurar eventual irregularidade descrita na presente Notícia de Fato. 

 

CLÁUDIO DREWES JOSE DE SIQUEIRA 

Procurador da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 30704| 

PORTARIA Nº 109, DE 11 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 

e considerando: 

a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) a incumbência prevista no 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

d) o recebimento e distribuição da Notícia de Fato com o seguinte teor: 
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Notícia de Fato: 1.16.000.000848/2018-51 

Autor da Representação: SIGILOSO 

Pessoas citadas: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 

Objeto: EDUCAÇÃO. Representante noticias supostas irregularidades na seleção de alunos para realizar mestrado e doutorado na 

Universidade de Brasília (UnB). 

Determina a instauração de Procedimento Preparatório para apurar eventual irregularidade descrita na presente Notícia de Fato. 

 

CLÁUDIO DREWES JOSE DE SIQUEIRA 

Procurador da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - 30736| 

PORTARIA Nº 112, DE 12 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 

e considerando: 

a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

b) a incumbência prevista no 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

d) o recebimento e distribuição da Notícia de Fato com o seguinte teor: 

Notícia de Fato: 1.16.000.000375/2018-91 

Autor da Representação: MARINETE TELES DA SILVA 

Pessoas citadas: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (HUB) 

Objeto: SAÚDE. Representante noticia suposta falta do medicamento padronizado "pazopanibe 400 mg" no Hospital Universitário 

de Brasília (HUB). 

Determina a instauração de Procedimento Preparatório para apurar eventual irregularidade descrita na presente Notícia de Fato. 

 

CLÁUDIO DREWES JOSE DE SIQUEIRA 

Procurador da República 

(Em substituição) 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 17940| 

PORTARIA N° 106, DE 17 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, 

CONSIDERANDO que se esgotou o prazo de tramitação do Procedimento Preparatório MPF/PR/GO nº 1.18.000.001942/2017-71, 

instaurado para apurar suspeitas levantadas pelo Relatório de Auditoria nº 17.432 – DENASUS, de dispensação simulada de medicamentos pelo programa 

Farmácia Popular pela empresa DROGARIA E PERFUMARIA AMORIM LTDA. (DROGARIA VALE DO SONHO), situada em Goiânia/GO, 

encontrando-se os presentes autos no aguardo do cumprimento da diligência determinada no Despacho de fl. 116; 

CONSIDERANDO que tais fatos podem caracterizar, em tese, atos lesivos à administração pública da União, previstos no art. 5º, IV, 

“g”, da Lei 12.846/2013; 

RESOLVE CONVERTER O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, a fim de dar continuidade à colheita 

de informações, documentos e outros elementos indispensáveis para subsidiar a atuação do Ministério Público Federal, pelo que DETERMINA, desde 

logo: 

a) a atuação desta portaria como ato de conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil e seu encarte como fls. 01-A/01-

B, bem assim a classificação do feito, no Sistema Único de Informações, com área de atuação “tutela coletiva”, e a realização das anotações pertinentes 

na capa dos autos e nos registros desta Procuradoria da República; 

b) a solicitação de publicação desta portaria à PGR/Divisão de Editoração e Publicação – DIEP/SEJUD, via Sistema Único de 

Informações; 

c) reitere-se o Ofício nº 471/2018-PR/GO, conforme determinado no Despacho de fl. 116. 

 

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 17746| 

PORTARIA Nº 124, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

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

129, incisos II e III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, alíneas “a”, “b”, “c” e 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93; 

2.Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação conforme 

previsto no artigo 196 da Constituição Federal; 

3.Considerando que o município de São Luís dos Montes Belos Goiás foi contemplado com recursos de investimento para construção 

de 01 (uma) Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA 24h, Porte I, através da aprovação da proposta nº 10581.764000/1120-02, analisada sob a 

égide da Portaria  nº 1.171/GM/MS, de 05 de junho de 2012. 
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4.Considerando que em 2012 o Município de São Luís dos Montes Belos recebeu aproximadamente R$ 1.260.000,00 de recursos do 

Fundo Nacional de Saúde para a construção da UPA e que, de acordo com o Relatório Circunstanciado nº 040/2016 CGUE/DAHU/SAS/MS, a unidade 

ainda não foi inaugurada; 

5.Considerando que o Ministério da Saúde determinou ao DENASUS a realização de auditoria mas, segundo informado pelo Ofícionº 

36/2018/DITEG/DENASUYS/SGEP/MS tal auditoria não foi realizada; 

6.Considerando que o Município de São Luís dos Montes Belos não respondeu ao Ofício PRGO nº 6613/2018, de 08.02.2018 e 

deixou de prestar informações sobre a atual situação da obra; 

7.Considerando  a grande relevância pública das ações e serviços de saúde para promoção da cidadania e dignidade humana, 

constituindo a ausência do funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento fator que compromete a assistência no atendimento às urgências da 

população das regiões previstas para sua implantação; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público, visando apurar a situação da obra UPA 24 horas em execução no Município de São Luís 

dos Montes Belos, bem como a adoção das medidas necessárias para garantir o seu funcionamento ou devolução ao erário federal do valor repassado ao 

Município, acrescido de juros e correção monetária. 

DETERMINA: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do Inquérito Civil Público, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos 

sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 

b) requisite-se ao DENASUS a realização de auditoria específica quanto ao estado atual da obra UPA 24 horas objeto de pactuação 

entre o Município de São Luís dos Montes Belos e o Fundo Nacional de Saúde (proposta nº 10581.764000/1120-02), no prazo de 60 (sessenta) dias; 

c) reitere-se o Ofício PRGO nº 6613/2018, com as advertências cabíveis; 

d) encaminhe-se cópia desta portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para inclusão na sua base de dados e publicação; 

 

MARCELLO SANTIAGO WOLFF 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 17748| 

PORTARIA Nº 125, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

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

129, incisos II e III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, alíneas “a”, “b”, “c” e 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93; 

2.Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação conforme 

previsto no artigo 196 da Constituição Federal; 

3.Considerando que o município de Goiás foi contemplado com recursos federais para construção de uma Unidade de Pronto 

Atendimento 24 horas – UPA 24h, Porte I, através da aprovação da propostanº 02295.7720001/09-001, analisada sob a égide da Portaria nº 1.020/GM/MS, 

de 13 de maio de 2009; 

4.Considerando que entre 12/2009 e 08/2015 o Município de Goiás empregou na referida obra aproximadamente R$ 1.448.753,15 de 

recursos do Fundo Nacional de Saúde, bem como recursos do erário municipal no valor de  R$ 192.570,54; 

5.Considerando que em 15.01.2015, a Prefeitura do Município de Goiás deu por concluída a obra da UPA 24 horas, atestando “a 

obediência aos padrões técnicos das normas e portarias pertinentes”1 e, logo após, chegou a realizar solenidade de inauguração da obra, contando com a 

presença do subchefe de assuntos federativos da Presidência da República, da prefeita de Goiás e do governador do Estado2. 

6.Considerando haver sido detectado pela Controladoria Geral da União e pelo Departamento de Auditoria do SUS que, entre agosto 

de 2015 até a primeira quinzena de abril de 2017, a edificação permaneceu em estado de abandono, sem qualquer serviço de vigilância patrimonial, do 

que resultou a danificação de suas instalações elétricas, janelas, portas de vidros e outras estruturas3; 

7.Considerando que a ausência de providências para a instalação da UPA - 24 caracteriza o descumprimento das obrigações assumidas 

pelo Município perante o Fundo Nacional de Saúde e enseja a devolução integral dos valores transferidos, acrescidos da correção prevista em lei4; 

8.Considerando as informações apresentadas pelo Conselho Estadual de Saúde de que a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do 

Município de Goiás possui grande importância não apenas para a população da cidade, mas também para toda região de saúde do Rio Vermelho5; 

9.Considerando haver sido noticiada pela Controladoria Geral da União possível frustração ao caráter competitivo da licitação 

desenvolvida para contratação das obras da UPA 24 horas (Tomada de Preços 007/2010) e possível dispensa indevida de licitação para a retomada das 

obras em 2014 (Processo de Dispensa de Licitação 011290/2014)6, fatos que possuem relevância penal diante dos artigos 89 e 90 da Lei nº 8.666/93; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público, visando apurar o abandono das instalações da UPA 24 horas construída no Município 

de Goiás com recursos do Fundo Nacional de Saúde e adotar as medidas necessárias para garantir o seu funcionamento ou devolução ao erário federal 

do valor repassado ao Município, acrescido de juros e correção monetária. 

DETERMINA: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do Inquérito Civil Público, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos 

sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 

b) recomende-se ao Município de Goiás providências imediatas para a proteção das instalações da UPA 24 contra atos de vandalismo 

e as medidas necessárias para o funcionamento da unidade de saúde, nos termos das obrigações pactuadas com o Fundo Nacional de Saúde; 

c) notifique-se a Exmª Prefeita de Goiás a comparecer nesta Procuradoria da República, acompanhada do Secretário Municipal de 

Saúde, em data a ser agendada dentro dos próximos 15 dias, nos termos do artigo 8º, I, da Lei Complementar nº 75/937. 

d) encaminhe-se cópia dos autos ao Núcleo de Combate à Corrupção da PR/GO para que possa adotar as providências cabíveis no 

âmbito da improbidade administrativa e criminal, em face da possível infração aos artigos 89 e 90 da Lei de Licitações noticiada pela Controladoria Geral 

da União; 

e) encaminhe-se cópia desta portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para inclusão na sua base de dados e publicação; 

 

MARCELLO SANTIAGO WOLFF 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - 12207| 

PORTARIA Nº 3, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

c) considerando que o objeto de apuração 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 que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão estruturou oProjeto Institucional denominado “Amazônia Protege”, que 

tem por objetivo, dentre outros ajuizar Ações Civis Públicas contra todos os maiores agentes causadores de desmatamento ilegal na amazônia, no ano de 
2016 (na primeira fase, abrangendo desmatamentos em polígonos superiores a 60 hectares); 

Instaure-se INQUÉRITO CIVIL para apurar a responsabilidade civil de natureza ambiental decorrente da causação de desmatamentos 

ilegais na amazônia, no ano de 2016, na primeira fase do Projeto Institucional "Amazônia Protege" (abrangendo desmatamentos em polígonos superiores 

a 60 hectares), em municípios maranhenses abrangidos pelas atribuições desta PR/MA, conforme Laudos recebidos (ID-PRODES - 36003, 36024, 36026, 

36030, 36032, 36809, 22356, 22424, 22796, 22800, 22807, 22986, 22993, 23002, 23003, 24122, 25065, 32786, 36784, 36797, 24153, 15534 e PT786-

2017). 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil. 

Oficie-se à SEMA, solicitando informações sobre a existência de procedimentos de autorização para desmatamentos em favor de 

pessoas, empresas ou Fazendas nas áreas mencionadas no Laudos e, em caso de existência, a remessa de cópia integral dos respectivos procedimentos, 
preferencialmente em meio digital. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, 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. 

 

ALEXANDRE SILVA SOARES 

Procurador da Republica 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 13900| 

PORTARIA N° 24, DE 12 DE ABRIL DE 2018 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, assim como pelo inciso VIII do artigo 24 c/c parágrafo 3º do artigo 27, ambos do Código Eleitoral, 

Considerando os termos dos Ofícios n. 034 e 035/2018-PGJ, de 05 e 10 de abril de 2018, respectivamente, firmados pelo 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dr. Marcelo 
Ferra de Carvalho, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Retificar o art. 6º da PORTARIA PRE/MT/N. 21, de 05 de abril de 2018, o qual passa a ter a seguinte redação:  

Designar a promotora de Justiça Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro para exercer a função de promotora eleitoral perante a 13ª Zona 

Eleitoral, com sede em Barra do Bugres, no período de 02 a 11.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Lysandro Alberto Ledesma, por 
motivo de férias. 

Art. 2º Designar o promotor de Justiça Osvaldo Moleiro Neto para exercer a função de promotor eleitoral perante a 18ª Zona Eleitoral, 

com sede em Mirassol D’Oeste, nos dias 26 e 27.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Saulo Pires de Andrade Martis, por motivo de 

folga compensatória de plantão. 

 Art. 3º Designar a promotora de Justiça Kelly Cristina Barreto dos Santos para exercer a função de promotora eleitoral perante a 28ª 

Zona Eleitoral, com sede em Porto Alegre do Norte, nos dias 12 e 13.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Marcelo Rodrigues Silva, 
por motivo de folga compensatória de plantão. 

Art. 4º Retificar o art. 14 da PORTARIA PRE/MT/N. 21, de 05 de abril de 2018, o qual passa a ter a seguinte redação:  

Designar o promotor de Justiça Luiz Gustavo Mendes de Maio para exercer a função de promotor eleitoral perante a 32ª Zona 

Eleitoral, com sede em Sinop, nos dias 04, 07 e 25.05.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Thiago Henrique Cruz Angelini, por motivo 
de folga compensatória de plantão. 

Art. 5º Designar a promotora de Justiça Ana Paula Silveira Parente para exercer a função de promotora eleitoral perante a 44ª Zona 

Eleitoral, com sede em Guarantã do Norte, no período de 09 a 12.04.2018, em substituição ao titular, promotor de Justiça Luis Alexandre Lima Lentisco, 
por motivo de férias. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efeitos retroativos.  

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

 

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO 

Procuradora Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 24514| 

DESPACHO DE 11 DE ABRIL DE 2018 

 

Inquérito Civil n.º 1.22.000.005322/2014-36 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, no exercício de suas atribuições de Procurador 

Regional dos Direitos do Cidadão (artigo 127, caput e artigo 129 da Constituição da República de 1988; artigos 1.° e 2.°, 5.° a 7.°, 38 e 41 da Lei 

Complementar n.° 75/93; e Resolução CSMPF n.° 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.° 106/2010); 

CONSIDERANDO a instauração do Inquérito Civil em referência, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos processos 

de "pré-morar" e "pós-morar" nos conjuntos habitacionais Chácara das Laranjeiras I e II, integrantes do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, no 

município de Vespasiano/MG; 

CONSIDERANDO que ainda não evidenciado o possível exaurimento do objeto do presente feito; 

DETERMINA a prorrogação do prazo para conclusão deste Inquérito Civil n.º 1.22.000.005322/2014-36 , por mais 01 (um) ano, uma 

vez que se mostra necessária a realização de diligências complementares, procedendo-se aos registros de estilo no sistema informatizado de informações 

processuais (Sistema ÚNICO), efetivando-se as comunicações de praxe e as retificações necessárias na capa dos autos. 

 

HELDER MAGNO DA SILVA 

Procurador da República  

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 2008| 

PORTARIA Nº 6, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 

b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, b, e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) considerando os fatos constantes da Notícia de Fato nº. 1.23.003.000356/2017-10, instaurado para apurar a implementação do 

Programa Luz para Todos no Município de Senador José Porfírio; 

d) considerando o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, §4º 

da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências apuratórias 

além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da Resolução nº 

87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL nº. 1.23.003.000356/2017-10, a partir do Notícia de Fato de mesmo número, para promover 
ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que se determina: 

1 – Oficie-se a SEMAT de Senador José Porfírio solicitando informações quanto às regiões do Município que ainda não foram 
contempladas pelo Programa Luz para Todos; 

2 – Oficie-se a CELPA para que preste informações quanto à implementação do Programa Luz para Todos em referido município. 
 

PATRICIA DAROS XAVIER 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 2006| 

PORTARIA Nº 7, DE 17 DE ABRIL DE 2018 
 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 

b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, b, e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) considerando os fatos constantes do Procedimento Preparatório nº. 1.23.003.000263/2017-95, instaurado em face do termo de 
declaração relatando dificuldades de doze famílias em Senador José Porfírio para acesso via estrada ao Município; 

d) considerando o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, §4º 

da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências apuratórias 

além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da Resolução nº 
87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL nº. 1.23.003.000263/2017-95, a partir do Procedimento Preparatório de mesmo número, para 
promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que se determina: 

1 – Reitere o ofício ao INCRA de Altamira questionando se a área referida no termo de declaração é da autarquia para fins de reforma 

agrária; 

2 – Oficie-se o Terra Legal e IBAMA para que informem, a partir das informações geográficas prestadas pelo representante, se a área 

citada é federal. 

 

PATRICIA DAROS XAVIER 

Procuradora da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - 18850| 

PORTARIA N° 107, DE 2 DE MARÇO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

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

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos narrados na Notícia de Fato nº 1.23.000.002842/2017-01, instaurada a partir da Manifestação nº 

20170082066, na qual JORGE DÁRIO BASTOS DE OLIVEIRA relata suposta má prestação de serviço por parte dos servidores da agência do INSS 

localizada no bairro de São Brás, destacando a falta de prioridade para os idosos e deficientes, bem como a infraestrutura precária do atendimento. 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes da referida Notícia de Fato, pelo que 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n.º 87, de 

2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme 

disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

3 – Cumpra-se o Despacho exarado em 16/11/2017 ou, caso cumprido, reitere-se ofício eventualmente vencido, se for o caso. Após 

recebida a resposta solicitada, voltem conclusos, para nova apreciação. 

 

MARCELO SANTOS CORREA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 18852| 

PORTARIA N° 108, DE 2 DE MARÇO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

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

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos narrados na Notícia de Fato nº 1.23.000.002889/2017-66, instaurada a partir da Manifestação nº 

20170081973, na qual ARNALDO PIMENTEL FARIAS narra suposta recusa da concessionária de energia elétrica CELPA em instalar linhas de energia 

em seu imóvel rural, em Baião (sítio Bom Jesus), pelo suposto motivo de que o manifestante não teria realizado a limpeza necessária na estrada que dá 

acesso ao caminhão da empresa. Relata, ainda, que tanto a prefeitura de Baião, quanto a CELPA e a respectiva terceirizada se recusam a fazer a limpeza, 

restando aos moradores da comunidade a obrigação de fazer o referido serviço, sem a devida proteção. 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes da referida Notícia de Fato, pelo que 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n.º 87, de 

2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme 

disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

3 – Cumpra-se o Despacho exarado em 16/11/2017 ou, caso cumprido, reitere-se ofício eventualmente vencido, se for o caso. Após 

recebida a resposta solicitada, voltem conclusos, para nova apreciação. 

 

MARCELO SANTOS CORREA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 18860| 

PORTARIA N° 164, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

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

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 
de 1988; 

b) Considerando os fatos constantes na Notícia de Fato n° 1.23.000.000209/2018-51, instaurada nesta Procuradoria da República para 
apurar possível irregularidade praticada pela SESPA ao tentar devolver servidores cedidos ao Ministério da Saúde; 

c) Considerando a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento, pelo que: 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, com o procedimento referenciado, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão; 
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2 – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 

Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3 – Cumpra-se as providências determinadas no despacho retro. 
 

MARCELO SANTOS CORREA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 26547| 

PORTARIA Nº 271, DE 13 DE ABRIL DE 2018 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 2486/2018, do relator José Bonifácio Borges de Andrada, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária 

nº 711 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República GERALDO FERNANDO MAGALHAES CARDOSO para, como órgão do Ministério Público 

Federal, dar prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5038461-60.2017.4.04.7000, em trâmite na 14ª Vara Federal de Curitiba. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 26545| 

PORTARIA Nº 273, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto-vencedor de nº 2523/2018, do relator Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, acolhido por maioria na Sessão 

Ordinária nº 711 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República CARLOS HENRIQUE MACEDO BARA para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5001091-95.2018.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1176| 

PORTARIA Nº 3, DE 23 DE MARÇO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, lotado e em exercício no município de União da 

Vitória-PR, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); nos 

artigos: 5º, inciso III, alínea b; 6º, inciso VII, alínea b; 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/93; nas Resoluções nº 23/07, do Conselho Nacional 

do Ministério Público e nº 87/06, na redação consolidada pelo Conselho Superior do MPF; e CONSIDERANDO QUE: 

O presente procedimento foi instaurado para apurar possíveis irregularidades em loteamentos na região rural de Francisco Beltrão-

PR, a partir de manifestação sigilosa registrada na sala de atendimento ao cidadão. 

A manifestação relata que há mais de 10 (dez) empreendimentos, com parcelamento do solo rural, sem qualquer fiscalização, inclusive 

com abertura de ruas. 

Segundo a manifestação, há anúncio de venda de lotes de 700 m² no perfil  “Holub Corretor”, da página do Facebook: “Linha Nova 

Seção, próximo ao Motel Bughaville, 2.500 m da Faculdade UNISEP e Parque de Exposição...”. Há também anúncios no Jornal de Beltrão, citando um 

de “Zanatta Corretor de Imóveis”, de chácaras com área privativa de 2.000m² a 4.000m², localizados na Linha Lageado Grande. 

Diante do noticiado, foi expedido ofício ao INCRA para que se manifestasse acerca do interesse e anuência quanto aos 

empreendimentos, tendo em vista que a representação informa que se localizam em área rural, mas que visam fins urbanos. 

Através do Ofício nº 748/2017 (fl. 12), a autarquia federal se manifestou e informou que, para verificar o interesse do INCRA, é 

necessária a matrícula atualizada do imóvel rural para verificar se o imóvel está cadastrado no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR). Além disso, 
a autarquia destacou que não autoriza loteamento urbano em área rural. 

Dessa forma, oficiou-se a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão para que informasse sobre a existência de lei municipal específica 

que transformaria essa área rural em perímetro urbano e se possuiria os nomes e dados dos proprietários dos imóveis referidos na representação. 

Em resposta, a Secretaria de Urbanismo em Francisco Beltrão informou que as áreas mencionadas não pertencem ao perímetro urbano 
do Município de Francisco Beltrão, em razão disso, não há cadastro de respectivos proprietários. 

Verificou-se, no presente caso, supostas irregularidades no parcelamento do solo de propriedade localizada na zona rural de Francisco 
Beltrão/PR, onde estariam sendo vendidos imóveis rurais para fins urbanos. 

As informações apresentadas pelo INCRA e pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão dão conta que, por parte do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não é possível verificar se os imóveis rurais estão cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural 

(SNCR). Por outro lado, o Município de Francisco Beltrão informou que as áreas mencionadas na representação não pertencem ao perímetro urbano do 

município, bem como desconhece os proprietários de tais imóveis. 

Como se observa, a área, objeto do presente procedimento, localiza-se em zona rural do Município de Francisco Beltrão e dessa forma 

não é possível aplicar a Lei Federal nº 6.766/791, sendo, por conseguinte, a fiscalização de responsabilidade do INCRA. 

Nesse sentido, entendeu-se necessário que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária tome conhecimento do fato e 

verifique a regularidade e a atualização nos cadastros dos respectivos imóveis rurais, conforme preconiza a Instrução Normativa INCRA nº 82/20152. 
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Desse modo, determinou-se o encaminhamento de cópia integral do presente Procedimento à Procuradoria Federal Especializada do 

INCRA, em Curitiba/PR, para que tomasse as providências que entender cabíveis, e foi promovido o arquivamento e encaminhamento do feito à 1ª 

Câmara de Coordenação e Revisão para fins de revisão. 

A 1ª CCR não homologou o arquivamento, pois entendeu que seria prematura a medida, tendo em vista a necessidade de se verificar 

se efetivamente o INCRA adotou medidas com vistas ao regular saneamento das mencionadas irregularidades. 

Deste modo, estando vencido o prazo do presente procedimento preparatório, bem como considerando o teor do prescrito no artigo 

129, inciso III, da Constituição da República e nos artigos: 5º, inciso V, alínea a; 6º, inciso VII, alínea c; 7º, inciso I, todos da Lei Complementar 75/93, 

de que incumbe ao Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como instaurar 

Inquérito Civil público e propor ações para o bom cumprimento dos direitos da população referentes aos serviços de relevância pública, 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil Público para dar prosseguimento ao feito, verificando junto à Procuradoria Federal Especializada do INCRA 

quais as medidas adotadas quanto às irregularidades noticiadas. 

Assim sendo, DETERMINO: 

1) A instauração de Inquérito Civil, resultado da conversão do Procedimento Preparatório nº 1.25.010.000034/2017-15; 

2) Seja publicada a Portaria, conforme determina os artigos art. 4ª, inciso VI, da Resolução nº 023/2007 do CNMP, e artigos 5º, inciso 

VI e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3) A nomeação como Secretária, para prestar assessoria no que se refere aos assuntos relativos a este Inquérito Civil Público, da 

servidora Jaqueline de Castro Silva, Analista do MPU, matrícula nº 26.628, enquanto permanecer lotada nesta PRM, dispensado termo de compromisso 

(artigo 5º, inciso V, da Resolução CSMPF 87/2010); 

4) Assim, na intenção de dar continuidade às diligências, determino que seja expedido ofício à Procuradoria Federal Especializada 

do INCRA, em Curitiba, mencionando o Ofício nº 345/2017-PRM/FB, solicitando que informe quais providências foram tomadas quanto às 

irregularidades noticiadas. 

 

EDUARDO ALVES FONTE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 26576| 

PORTARIA Nº 52, DE 13 DE ABRIL DE 2018 

 

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

legais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República e pelo artigo 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, e 

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

defesa, dentre outros interesses, do patrimônio público e social, bem como de outros interesses difusos e coletivos, dentre os quais se insere a probidade 
administrativa, nos termos do artigo 129, III, da Constituição Federal, e dos artigos 5º, III, b, da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO que os documentos constantes nos autos, noticiados inicialmente à Procuradoria Regional do  Trabalho pelo ex-

funcionário da empresa ARAUCARIA NITROGENADOS (CNPJ 12.984.254/0001-70), Sr. Verríssimo de Souza Cubas, indicam que, além de assédio 

moral, estaria ocorrendo a má gestão da empresa e atividades conflitantes ao interesse desta, com o favorecimento da empresa R2M FERTILIZANTES 

(CNPJ 25.113.250/0001-29) que, sob o favorecimento de funcionários da ARAUCARIA NITROGENADOS, passaria a contar com benefícios 

contratuais, desconto na compra de produto de menor valor mas recebimento de produto com maior valor agregado, repasse de estoque antecipado, 

manipulação de informação de mercado e direcionamento da concorrência1, e que, segundo o noticiante, tais fatos teriam causado a diminuição da 

produção e venda dos insumos, ocasionando no prejuízo de 350 milhões de reais ao ano2 para a ARAUCARIA NITROGENADOS; 

CONSIDERANDO que a ARAUCARIA NITROGENADOS, apesar de Sociedade Anonima, trata-se de empresa subsidiária integral 
da Petrobras e que compõe, portanto, o quadro da Administração Indireta; 

CONSIDERANDO que seus empregados, apesar de regidos pelo regime da CLT, para fins penais são equiparados a funcionários 
públicos e para fins de incidência de improbidade administrativa são considerados agentes públicos; 

CONSIDERANDO o relato de que funcionários estariam desviando produtos da ARAUCARIA NITROGENADOS em prol de 

empresas “laranjas” e utilizando bens da subsidiária em proveito próprio ou de suas empresas, há a possibilidade de responsabilizá-los segundo disposto 
nos arts. 312 §1º do Código Penal e art. 9, inciso XII da Lei de Improbidade; 

CONSIDERANDO que, nada obstante a ARAUCÁRIA NITROGENADOS ser uma subdivisão da Petrobras – compreendida como 

sociedade de economia mista-, justifica-se a competência federal se houver interesse direto da União na causa, o que se vislumbra, em primeira análise, 

diante da possibilidade de que o elevado prejuízo noticiado repercuta ou possa repercutir no capital do ente federal3; 

CONSIDERANDO, portanto, que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 6º, VII, b, e XIV, f, da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º, § 7º, da Resolução nº 

23/2007, e diante das informações constantes dos autos, que apontam para a necessidade de aprofundamento da apuração da  prática de atos que possam 
causar danos a administração da empresa e ao erário; 

CONVERTE este procedimento preparatório nº 1.25.000.0003281/2017-84 em Inquérito Civil Público de mesmo número e 
DETERMINA: 

a) a autuação e o registro da presente Portaria, com as anotações necessárias, inclusive no Sistema UNICO para efeito de controle do 
prazo previsto no artigo 9º da Resolução 23/2007 do CNMP; 

b) a disponibilização da íntegra desta Portaria no Sistema UNICO, bem como o seu envio para publicação, nos termos do artigo 4º da 

Resolução 23/2007 do CNMP; 

c) a abertura de conclusão com a resposta ao ofício 2904/2018 ou o decurso do prazo para tanto. 
 

LETÍCIA POHL MARTELLO 

Procuradora da República 
 



DMPF-e Nº 71/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 17 de abril de 2018 Publicação: quarta-feira, 18 de abril de 2018 172 

 

 

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. 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 26844| 

PORTARIA Nº 53, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento nos arts. 127, 

caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 6.º, inciso VII, e 7.º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993, bem assim, na Resolução 

CNMP n.º 23/2007; e 

CONSIDERANDO as informações colhidas até o momento , bem como a necessidade de se dar continuidade às diligências 

instrutórias; 

RESOLVE converter o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 

Grupo Temático: 1ª CCR/MPF 

Tema: 10106 - Recursos Minerais (Domínio Público/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO 

PÚBLICO) 

Município: Curitiba – PR 

Ementa: Indício da prática de lavra ilegal de recursos minerais. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. 

 

CRISTIANA KOLISKI TAGUCHI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1659| 

RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 28 DE MARÇO DE 2018 

 

Ref.: Inquérito Civil n° 1.25.011.000049/2017-65 

 

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

que lhe são conferidas pela Constituição da República e pela Lei Complementar n.º 75/93, e 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe velar pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, II, da Constituição Federal, cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito 

dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a 

sua garantia; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, III, da Constituição Federal, compete ao 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 e direitos coletivos; 

CONSIDERANDO que o Art. 6º, da Constituição, traz como direito social fundamental o direito à educação; 

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e que será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 

205, caput, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas geras da educação nacional e haja 

autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO as finalidades da educação superior arroladas no art. 43 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 

e as demais previsões do capítulo IV do mesmo diploma legal; 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior prestam serviço público federal (art. 211, § 1º, da CF c/c art. 16, 

II, da Lei nº 9.394/96), sendo responsáveis pela efetivação do direito fundamental à educação; 

CONSIDERANDO que foi protocolada nesta PRM uma representação, na qual o representante alega que a Universidade Paranaense 

– UNIPAR efetua cobrança indevida de taxa para emissão de documentos de interesses dos acadêmicos da IES; 

CONSIDERANDO que a partir da referida representação foi instaurado o Inquérito Civil nº 1.25.011.000049/2017-65, a fim de 

apurar se outras Instituições de Ensino Superior inseridas no âmbito de atuação desta PRM praticavam a mesma conduta da representada, no sentido de 
efetuar, em tese, cobrança de taxas e emolumentos para realização de medidas inerentes à prestação dos serviços vinculados à educação ministrada. 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.870/99 que “dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências”, não 

determina que as instituições de ensino só possam ser remuneradas por anuidades, sendo estabelecido em seu artigo 1º que: “O valor das anuidades ou 

das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua 

renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável”, deixando de mencionar a impossibilidade de outras formas de 
remuneração, tampouco vedando a cobrança de taxas; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, não trata da cobrança de taxas 

para emissão de documentos solicitados pelos alunos, estabelecendo apenas a gratuidade vinculada ao ensino público (art. 3º, VI) e elencando as condições 
de ensino à iniciativa privada (art. 7º); 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior são sociedades empresárias que prestam serviços educacionais 
por meio de contratos, estabelecendo-se uma relação fornecedor/consumidor; 

CONSIDERANDO que a aplicação do princípio da confiança nas relações de consumo garante que valores extraordinários sejam 

resultados de serviços extraordinários, isto é, que resultem de um sobre-esforço ao cumprimento da finalidade do contrato; 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 40 de 12 de dezembro de 2007, expedida pelo Ministério da Educação, estabelece em seu art. 

32, § 4º que a expedição de diploma está incluída nos serviços educacionais prestados pela Instituição de Ensino Superior, não ensejando a cobrança de 
qualquer valor, salvo quando o aluno optar por apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especial; 

CONSIDERANDO que de acordo com o Parecer do CNE/CES nº 11/2010 a anuidade escolar constitui a contraprestação financeira 

correspondente aos serviços educacionais prestados, incluindo todos os meios e recursos para a oferta adequada de educação, sendo que toda a prestação 

de serviços educacionais deve estar diretamente vinculada à anuidade, inclusive, no caso específico, o registro de diploma, consoante o artigo 32, § 4º, 

da Portaria Normativa nº 40/2007. 
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CONSIDERANDO, ainda de acordo com o Parecer supracitado, que cobrar do estudante concluinte, de forma extraordinária, taxa 

para cobrir custos referentes ao registro de diploma, seria o equivalente a cobrar do estudante regularmente matriculado, durante o curso, também 

extraordinariamente, valor pecuniário adicional para se consultar livros ou periódicos na biblioteca, ou para realizar estágios curriculares obrigatórios, 

por exemplo, sendo estes serviços vinculados à educação ministrada e paga pelo estudante, não comportando cobrança de taxa extraordinária. E que, 

dessa forma, tanto a expedição quanto o registro de diploma devem ser vistos como ato único, diretamente vinculado à educação ministrada e não pode 

ser objeto de cobrança de taxa. 

CONSIDERANDO que o Parecer do CNE/CES nº 11/2010 informa que outros serviços administrativos como declarações provisórias 

de vínculo acadêmico, históricos escolares parciais e outras demandas, que exigem a manutenção de pessoal específico para a realização dessas tarefas, 

excluem-se do vínculo à educação ministrada e podem ser cobradas à parte pela IES, dentro de sua margem de autonomia administrativa. 

CONSIDERANDO que a questão discutida neste Inquérito Civil foi objeto de análise pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, 

órgão colegiado integrante do Ministério da Educação que detém atribuição deliberativa, consultiva e de assessoramento em matéria de educação no 

Brasil, velando pelo cumprimento da legislação educacional (art. 6º, § 1º e art. 7º da Lei nº 4.024/1961) e que de acordo com o entendimento sedimentado 

pelo órgão por meio dos Pareceres nº 91/2008, 164/2009, 233/2009 e 11/2010, a proibição de cobrança de taxas pela IES aos alunos restringe-se à 

expedição e ao registro do diploma (1ª via) de curso superior, não havendo nenhuma vedação à cobrança de taxa para emissão de outros documentos 

solicitados. 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 230 de 9 de março de 2007, editada pelo Ministério da Educação, estabelece em seu artigo 1º 

que “a transferência de estudantes de uma instituição de ensino superior para outra será feita mediante a expedição de histórico escolar ou documento 

equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como o desempenho do estudante” e no artigo 2º que “é vedada a cobrança 

de taxa de matrícula como condição para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência para outras instituições”. Logo, não é autorizado 

à instituição de ensino cobrar taxas para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência para outras instituições. 

CONSIDERANDO ser o histórico escolar e o conteúdo programático de disciplinas documentos indispensáveis para obtenção de 

transferência entre Instituições de Ensino Superior e aproveitamento das disciplinas já cursadas, nos termos do art. 1º da Portaria MEC nº 230, de 9 de 

março de 2007, supracitado; 

CONSIDERANDO que a ilegalidade da cobrança de taxa de expedição e registro de diploma e de taxa de transferência para outra 

IES é assente na jurisprudência: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COBRANÇA DE TAXA. ILEGALIDADE. - O artigo 

32, § 4º, da Portaria Normativa nº. 40/2007 do Ministério da Educação refere que o valor para expedição de documentos escolares, como o diploma, já 

está incluído no pagamento da mensalidade/anuidade, sendo defeso, por conseguinte, a sua cobrança avulsa por meio de taxa. - Ilegal a cobrança de 

qualquer taxa como condição para emissão de diploma ou de documentos de transferência de alunos para outras instituições de ensino. (TRF4 5001431-

63.2014.4.04.7010, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 31/03/2016). 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA PARA O REGISTRO DE DIPLOMA. DESCABIMENTO. A taxa escolar 

somente é aplicada em caso de serviços extraordinários prestados ao corpo discente; os serviços diretamente vinculados à educação, tais como o registro 

de diploma, já se encontram incluídos no valor da mensalidade escolar. Interpretação da Resolução n003/89-CF (TRF4, AC 0013658-79.2009.4.04.7000, 

TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, D.E. 10/02/2011). 

ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À ATIVIDADE 

INERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. No caso concreto, a pretensão veiculada nos autos do 

presente feito vem com lastro em Inquérito Civil Público instaurado pelo "Parquet", no qual objetivava "apurar a regularidade na cobrança de documentos 

expedidos pelas secretarias das Instituições de Ensino Superior que servem para comprovar/esclarecer situações de vínculo estudantil ou programáticas 

dos cursos frequentados" especialmente em relação às cobranças efetivadas como "taxas para o fornecimento de serviços e de documentos relacionados 

à prestação do próprio serviço educacional, o qual já é remunerado pelo pagamento da correspondente mensalidade", como exemplo, as taxas pertinentes 

à "expedição de documentos para fins de transferência, de documentação para validação no exterior, de certidão de estudos, de histórico escolar, do 

conteúdo programático, bem como pelos serviços que constituam decorrência lógica da prestação educacional." 2. Restou demonstrado nos autos do 

processo que a requerida cobra de seus alunos: taxas de serviços referentes a aproveitamento de estudos, documentação para fins de transferência (exceto 

para bolsistas do Prouni), documentação para validação no exterior, exame de proficiência, ingresso por portador de diploma ou por transferência, 

recuperação terapêutica em curso sequencial e reopção e reingresso com reopção; além delas, são cobradas taxas para emissão de segunda via de 

documentos. 3. Parcial procedência da ação, para reconhecer a inviabilidade de cobrança de qualquer taxa como condição para emissão de documentos 

de transferência de alunos para outras instituições. (TRF4, AC 5009600-10.2012.4.04.7107, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO 

AURVALLE, juntado aos autos em 06/10/2015). 

CONSIDERANDO que, tratando-se de documento essencial, a cobrança de taxa para expedição e registro de diploma e de documento 

de transferência para outra IES representa, na prática, retenção de documentos escolares por motivos financeiros, prática vedada expressamente pela Lei 

nº 9.870/99, que assim dispõe: 

Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras 

penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis 

com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. 

CONSIDERANDO que a Faculdade de Tecnologias e Ciências do Norte do Paraná - FATECIE informou que cobra taxa de R$ 100,00 

(cem reais) para expedição de guia de transferência (fls. 146), agindo em desacordo com a Portaria nº 230/2007 do Ministério da Educação. 

CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, assim como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve: 

RECOMENDAR à Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná – FATECIE, a adoção das seguintes medidas: 

a) sejam cessadas pela respectiva IES quaisquer cobranças de prestações pecuniárias para expedição de documentos necessários à 

transferência do aluno para outra Instituição de Ensino Superior; 

b) faça constar a inexigibilidade de prestação pecuniária para a expedição da primeira via dos documentos supracitados no instrumento 

contratual de prestação de serviços firmado com o aluno; 

c) seja dada ampla divulgação do conteúdo desta Recomendação nos estabelecimentos da recomendada e no seu sítio eletrônico, sem 

prejuízo de outras formas de divulgação idôneas a propagar as solicitações expendidas; 
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d) seja expedida portaria interna, que, finalmente, substituirá o conteúdo desta Recomendação para fins de conhecimento do corpo 

discente e para fins de orientação dos funcionários da instituição recomendada; 

Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias úteis para que a Instituição de Ensino Superior destinatária pronuncie-se acerca do 

acatamento da presente Recomendação. 

Cumpra-se, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, sob as penas da lei. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1660| 

RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 28 DE MARÇO DE 2018 

 

Ref.: Inquérito Civil n° 1.25.011.000049/2017-65. À Ilustríssima Senhora. 

JULIANA DALLEDONE. Coordenadora do Polo Sociedade Educacional de 

Santa Catarina – SOCIESC. Rua Amapá, 1540. CEP 87704-070 – Paranavaí/PR 

 

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

que lhe são conferidas pela Constituição da República e pela Lei Complementar n.º 75/93, e 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe velar pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, II, da Constituição Federal, cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito 

dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a 

sua garantia; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, III, da Constituição Federal, compete ao 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 e direitos coletivos; 

CONSIDERANDO que o Art. 6º, da Constituição, traz como direito social fundamental o direito à educação; 

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e que será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 

205, caput, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas geras da educação nacional e haja 

autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO as finalidades da educação superior arroladas no art. 43 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 

e as demais previsões do capítulo IV do mesmo diploma legal; 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior prestam serviço público federal (art. 211, § 1º, da CF c/c art. 16, 

II, da Lei nº 9.394/96), sendo responsáveis pela efetivação do direito fundamental à educação; 

CONSIDERANDO que foi protocolada nesta PRM uma representação, na qual o representante alega que a Universidade Paranaense 

– UNIPAR efetua cobrança indevida de taxa para emissão de documentos de interesses dos acadêmicos da IES; 

CONSIDERANDO que a partir da referida representação foi instaurado o Inquérito Civil nº 1.25.011.000049/2017-65, a fim de 

apurar se outras Instituições de Ensino Superior inseridas no âmbito de atuação desta PRM praticavam a mesma conduta da representada, no sentido de 

efetuar, em tese, cobrança de taxas e emolumentos para realização de medidas inerentes à prestação dos serviços vinculados à educação ministrada. 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.870/99 que “dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências”, não 

determina que as instituições de ensino só possam ser remuneradas por anuidades, sendo estabelecido em seu artigo 1º que: “O valor das anuidades ou 

das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua 

renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável”, deixando de mencionar a impossibilidade de outras formas de 

remuneração, tampouco vedando a cobrança de taxas; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, não trata da cobrança de taxas 

para emissão de documentos solicitados pelos alunos, estabelecendo apenas a gratuidade vinculada ao ensino público (art. 3º, VI) e elencando as condições 

de ensino à iniciativa privada (art. 7º); 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior são sociedades empresárias que prestam serviços educacionais 

por meio de contratos, estabelecendo-se uma relação fornecedor/consumidor; 

CONSIDERANDO que a aplicação do princípio da confiança nas relações de consumo garante que valores extraordinários sejam 

resultados de serviços extraordinários, isto é, que resultem de um sobre-esforço ao cumprimento da finalidade do contrato; 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 40 de 12 de dezembro de 2007, expedida pelo Ministério da Educação, estabelece em seu art. 

32, § 4º que a expedição de diploma está incluída nos serviços educacionais prestados pela Instituição de Ensino Superior, não ensejando a cobrança de 

qualquer valor, salvo quando o aluno optar por apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especial; 

CONSIDERANDO que de acordo com o Parecer do CNE/CES nº 11/2010 a anuidade escolar constitui a contraprestação financeira 

correspondente aos serviços educacionais prestados, incluindo todos os meios e recursos para a oferta adequada de educação, sendo que toda a prestação 

de serviços educacionais deve estar diretamente vinculada à anuidade, inclusive, no caso específico, o registro de diploma, consoante o artigo 32, § 4º, 

da Portaria Normativa nº 40/2007. 

CONSIDERANDO, ainda de acordo com o Parecer supracitado, que cobrar do estudante concluinte, de forma extraordinária, taxa 

para cobrir custos referentes ao registro de diploma, seria o equivalente a cobrar do estudante regularmente matriculado, durante o curso, também 

extraordinariamente, valor pecuniário adicional para se consultar livros ou periódicos na biblioteca, ou para realizar estágios curriculares obrigatórios, 

por exemplo, sendo estes serviços vinculados à educação ministrada e paga pelo estudante, não comportando cobrança de taxa extraordinária. E que, 

dessa forma, tanto a expedição quanto o registro de diploma devem ser vistos como ato único, diretamente vinculado à educação ministrada e não pode 

ser objeto de cobrança de taxa. 

CONSIDERANDO que o Parecer do CNE/CES nº 11/2010 informa que outros serviços administrativos como declarações provisórias 

de vínculo acadêmico, históricos escolares parciais e outras demandas, que exigem a manutenção de pessoal específico para a realização dessas tarefas, 

excluem-se do vínculo à educação ministrada e podem ser cobradas à parte pela IES, dentro de sua margem de autonomia administrativa. 
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CONSIDERANDO que a questão discutida neste Inquérito Civil foi objeto de análise pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, 

órgão colegiado integrante do Ministério da Educação que detém atribuição deliberativa, consultiva e de assessoramento em matéria de educação no 

Brasil, velando pelo cumprimento da legislação educacional (art. 6º, § 1º e art. 7º da Lei nº 4.024/1961) e que de acordo com o entendimento sedimentado 

pelo órgão por meio dos Pareceres nº 91/2008, 164/2009, 233/2009 e 11/2010, a proibição de cobrança de taxas pela IES aos alunos restringe-se à 

expedição e ao registro do diploma (1ª via) de curso superior, não havendo nenhuma vedação à cobrança de taxa para emissão de outros documentos 

solicitados. 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 230 de 9 de março de 2007, editada pelo Ministério da Educação, estabelece em seu artigo 1º 

que “a transferência de estudantes de uma instituição de ensino superior para outra será feita mediante a expedição de histórico escolar ou documento 

equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como o desempenho do estudante” e no artigo 2º que “é vedada a cobrança 

de taxa de matrícula como condição para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência para outras instituições”. Logo, não é autorizado 

à instituição de ensino cobrar taxas para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência para outras instituições. 

CONSIDERANDO ser o histórico escolar e o conteúdo programático de disciplinas documentos indispensáveis para obtenção de 

transferência entre Instituições de Ensino Superior e aproveitamento das disciplinas já cursadas, nos termos do art. 1º da Portaria MEC nº 230, de 9 de 

março de 2007, supracitado; 

CONSIDERANDO que a ilegalidade da cobrança de taxa de expedição e registro de diploma e de taxa de transferência para outra 

IES é assente na jurisprudência: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COBRANÇA DE TAXA. ILEGALIDADE. - O artigo 

32, § 4º, da Portaria Normativa nº. 40/2007 do Ministério da Educação refere que o valor para expedição de documentos escolares, como o diploma, já 

está incluído no pagamento da mensalidade/anuidade, sendo defeso, por conseguinte, a sua cobrança avulsa por meio de taxa. - Ilegal a cobrança de 

qualquer taxa como condição para emissão de diploma ou de documentos de transferência de alunos para outras instituições de ensino. (TRF4 5001431-

63.2014.4.04.7010, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 31/03/2016). 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA PARA O REGISTRO DE DIPLOMA. DESCABIMENTO. A taxa escolar 

somente é aplicada em caso de serviços extraordinários prestados ao corpo discente; os serviços diretamente vinculados à educação, tais como o registro 

de diploma, já se encontram incluídos no valor da mensalidade escolar. Interpretação da Resolução n003/89-CF (TRF4, AC 0013658-79.2009.4.04.7000, 

TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, D.E. 10/02/2011). 

ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À ATIVIDADE 

INERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. No caso concreto, a pretensão veiculada nos autos do 

presente feito vem com lastro em Inquérito Civil Público instaurado pelo "Parquet", no qual objetivava "apurar a regularidade na cobrança de documentos 

expedidos pelas secretarias das Instituições de Ensino Superior que servem para comprovar/esclarecer situações de vínculo estudantil ou programáticas 

dos cursos frequentados" especialmente em relação às cobranças efetivadas como "taxas para o fornecimento de serviços e de documentos relacionados 

à prestação do próprio serviço educacional, o qual já é remunerado pelo pagamento da correspondente mensalidade", como exemplo, as taxas pertinentes 

à "expedição de documentos para fins de transferência, de documentação para validação no exterior, de certidão de estudos, de histórico escolar, do 

conteúdo programático, bem como pelos serviços que constituam decorrência lógica da prestação educacional." 2. Restou demonstrado nos autos do 

processo que a requerida cobra de seus alunos: taxas de serviços referentes a aproveitamento de estudos, documentação para fins de transferência (exceto 

para bolsistas do Prouni), documentação para validação no exterior, exame de proficiência, ingresso por portador de diploma ou por transferência, 

recuperação terapêutica em curso sequencial e reopção e reingresso com reopção; além delas, são cobradas taxas para emissão de segunda via de 

documentos. 3. Parcial procedência da ação, para reconhecer a inviabilidade de cobrança de qualquer taxa como condição para emissão de documentos 

de transferência de alunos para outras instituições. (TRF4, AC 5009600-10.2012.4.04.7107, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO 

AURVALLE, juntado aos autos em 06/10/2015). 

CONSIDERANDO que, tratando-se de documento essencial, a cobrança de taxa para expedição e registro de diploma e de documento 

de transferência para outra IES representa, na prática, retenção de documentos escolares por motivos financeiros, prática vedada expressamente pela Lei 

nº 9.870/99, que assim dispõe: 

Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras 

penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis 

com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. 

CONSIDERANDO que a Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC informou que cobra taxa de R$ 160,00 (cento e 

sessenta reais) para emissão e registro de diploma (fl. 145), agindo em desacordo com o artigo 32, §4º da Portaria nº 40/2007 do Ministério da Educação 

e com o entendimento do Conselho Nacional de Educação. 

CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, assim como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve: 

RECOMENDAR à Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC, a adoção das seguintes medidas: 

a) sejam cessadas pela respectiva IES quaisquer cobranças de prestações pecuniárias para expedição e registro do diploma; 

b) faça constar a inexigibilidade de prestação pecuniária para a expedição da primeira via dos documentos supracitados no instrumento 

contratual de prestação de serviços firmado com o aluno; 

c) seja dada ampla divulgação do conteúdo desta Recomendação nos estabelecimentos da recomendada e no seu sítio eletrônico, sem 

prejuízo de outras formas de divulgação idôneas a propagar as solicitações expendidas; 

d) seja expedida portaria interna, que, finalmente, substituirá o conteúdo desta Recomendação para fins de conhecimento do corpo 

discente e para fins de orientação dos funcionários da instituição recomendada; 

Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias úteis para que a Instituição de Ensino Superior destinatária pronuncie-se acerca do 
acatamento da presente Recomendação. 

Cumpra-se, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, sob as penas da lei. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1661| 

RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 22 DE MARÇO DE 2018 

 

Ref.: Inquérito Civil n° 1.25.011.000049/2017-65 

 

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

que lhe são conferidas pela Constituição da República e pela Lei Complementar n.º 75/93, e 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe velar pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, II, da Constituição Federal, cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito 

dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a 

sua garantia; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, III, da Constituição Federal, compete ao 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 e direitos coletivos; 

CONSIDERANDO que o Art. 6º, da Constituição, traz como direito social fundamental o direito à educação; 

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e que será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 

205, caput, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas geras da educação nacional e haja 

autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO as finalidades da educação superior arroladas no art. 43 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 

e as demais previsões do capítulo IV do mesmo diploma legal; 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior prestam serviço público federal (art. 211, § 1º, da CF c/c art. 16, 

II, da Lei nº 9.394/96), sendo responsáveis pela efetivação do direito fundamental à educação; 

CONSIDERANDO que foi protocolada nesta PRM uma representação, na qual o representante alega que a Universidade Paranaense 

– UNIPAR efetua cobrança indevida de taxa para emissão de documentos de interesses dos acadêmicos da IES; 

CONSIDERANDO que a partir da referida representação foi instaurado o Inquérito Civil nº 1.25.011.000049/2017-65, a fim de 

apurar se outras Instituições de Ensino Superior inseridas no âmbito de atuação desta PRM praticavam a mesma conduta da representada, no sentido de 

efetuar, em tese, cobrança de taxas e emolumentos para realização de medidas inerentes à prestação dos serviços vinculados à educação ministrada. 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.870/99 que “dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências”, não 

determina que as instituições de ensino só possam ser remuneradas por anuidades, sendo estabelecido em seu artigo 1º que: “O valor das anuidades ou 

das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua 

renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável”, deixando de mencionar a impossibilidade de outras formas de 

remuneração, tampouco vedando a cobrança de taxas; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, não trata da cobrança de taxas 

para emissão de documentos solicitados pelos alunos, estabelecendo apenas a gratuidade vinculada ao ensino público (art. 3º, VI) e elencando as condições 

de ensino à iniciativa privada (art. 7º); 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior são sociedades empresárias que prestam serviços educacionais 

por meio de contratos, estabelecendo-se uma relação fornecedor/consumidor; 

CONSIDERANDO que a aplicação do princípio da confiança nas relações de consumo garante que valores extraordinários sejam 

resultados de serviços extraordinários, isto é, que resultem de um sobre-esforço ao cumprimento da finalidade do contrato; 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 40 de 12 de dezembro de 2007, expedida pelo Ministério da Educação, estabelece em seu art. 

32, § 4º que a expedição de diploma está incluída nos serviços educacionais prestados pela Instituição de Ensino Superior, não ensejando a cobrança de 

qualquer valor, salvo quando o aluno optar por apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especial; 

CONSIDERANDO que de acordo com o Parecer do CNE/CES nº 11/2010 a anuidade escolar constitui a contraprestação financeira 

correspondente aos serviços educacionais prestados, incluindo todos os meios e recursos para a oferta adequada de educação, sendo que toda a prestação 

de serviços educacionais deve estar diretamente vinculada à anuidade, inclusive, no caso específico, o registro de diploma, consoante o artigo 32, § 4º, 
da Portaria Normativa nº 40/2007. 

CONSIDERANDO, ainda de acordo com o Parecer supracitado, que cobrar do estudante concluinte, de forma extraordinária, taxa 

para cobrir custos referentes ao registro de diploma, seria o equivalente a cobrar do estudante regularmente matriculado, durante o curso, também 

extraordinariamente, valor pecuniário adicional para se consultar livros ou periódicos na biblioteca, ou para realizar estágios curriculares obrigatórios, 

por exemplo, sendo estes serviços vinculados à educação ministrada e paga pelo estudante, não comportando cobrança de taxa extraordinária. E que, 

dessa forma, tanto a expedição quanto o registro de diploma devem ser vistos como ato único, diretamente vinculado à educação ministrada e não pode 

ser objeto de cobrança de taxa. 

CONSIDERANDO que o Parecer do CNE/CES nº 11/2010 informa que outros serviços administrativos como declarações provisórias 

de vínculo acadêmico, históricos escolares parciais e outras demandas, que exigem a manutenção de pessoal específico para a realização dessas tarefas, 
excluem-se do vínculo à educação ministrada e podem ser cobradas à parte pela IES, dentro de sua margem de autonomia administrativa. 

CONSIDERANDO que a questão discutida neste Inquérito Civil foi objeto de análise pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, 

órgão colegiado integrante do Ministério da Educação que detém atribuição deliberativa, consultiva e de assessoramento em matéria de educação no 

Brasil, velando pelo cumprimento da legislação educacional (art. 6º, § 1º e art. 7º da Lei nº 4.024/1961) e que de acordo com o entendimento sedimentado 

pelo órgão por meio dos Pareceres nº 91/2008, 164/2009, 233/2009 e 11/2010, a proibição de cobrança de taxas pela IES aos alunos restringe-se à 

expedição e ao registro do diploma (1ª via) de curso superior, não havendo nenhuma vedação à cobrança de taxa para emissão de outros documentos 
solicitados. 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 230 de 9 de março de 2007, editada pelo Ministério da Educação, estabelece em seu artigo 1º 

que “a transferência de estudantes de uma instituição de ensino superior para outra será feita mediante a expedição de histórico escolar ou documento 

equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como o desempenho do estudante” e no artigo 2º que “é vedada a cobrança 
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de taxa de matrícula como condição para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência para outras instituições”. Logo, não é autorizado 

à instituição de ensino cobrar taxas para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência para outras instituições. 

CONSIDERANDO ser o histórico escolar e o conteúdo programático de disciplinas documentos indispensáveis para obtenção de 

transferência entre Instituições de Ensino Superior e aproveitamento das disciplinas já cursadas, nos termos do art. 1º da Portaria MEC nº 230, de 9 de 

março de 2007, supracitado; 

CONSIDERANDO que a ilegalidade da cobrança de taxa de expedição e registro de diploma e de taxa de transferência para outra 

IES já vem sendo reconhecida em vários julgados, a seguir transcritos: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COBRANÇA DE TAXA. ILEGALIDADE. - O artigo 

32, § 4º, da Portaria Normativa nº. 40/2007 do Ministério da Educação refere que o valor para expedição de documentos escolares, como o diploma, já 

está incluído no pagamento da mensalidade/anuidade, sendo defeso, por conseguinte, a sua cobrança avulsa por meio de taxa. - Ilegal a cobrança de 

qualquer taxa como condição para emissão de diploma ou de documentos de transferência de alunos para outras instituições de ensino. (TRF4 5001431-

63.2014.4.04.7010, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 31/03/2016). 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA PARA O REGISTRO DE DIPLOMA. DESCABIMENTO. A taxa escolar 

somente é aplicada em caso de serviços extraordinários prestados ao corpo discente; os serviços diretamente vinculados à educação, tais como o registro 

de diploma, já se encontram incluídos no valor da mensalidade escolar. Interpretação da Resolução n003/89-CF (TRF4, AC 0013658-79.2009.4.04.7000, 

TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, D.E. 10/02/2011). 

ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À ATIVIDADE 

INERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. No caso concreto, a pretensão veiculada nos autos do 

presente feito vem com lastro em Inquérito Civil Público instaurado pelo "Parquet", no qual objetivava "apurar a regularidade na cobrança de documentos 

expedidos pelas secretarias das Instituições de Ensino Superior que servem para comprovar/esclarecer situações de vínculo estudantil ou programáticas 

dos cursos frequentados" especialmente em relação às cobranças efetivadas como "taxas para o fornecimento de serviços e de documentos relacionados 

à prestação do próprio serviço educacional, o qual já é remunerado pelo pagamento da correspondente mensalidade", como exemplo, as taxas pertinentes 

à "expedição de documentos para fins de transferência, de documentação para validação no exterior, de certidão de estudos, de histórico escolar, do 

conteúdo programático, bem como pelos serviços que constituam decorrência lógica da prestação educacional." 2. Restou demonstrado nos autos do 

processo que a requerida cobra de seus alunos: taxas de serviços referentes a aproveitamento de estudos, documentação para fins de transferência (exceto 

para bolsistas do Prouni), documentação para validação no exterior, exame de proficiência, ingresso por portador de diploma ou por transferência, 

recuperação terapêutica em curso sequencial e reopção e reingresso com reopção; além delas, são cobradas taxas para emissão de segunda via de 

documentos. 3. Parcial procedência da ação, para reconhecer a inviabilidade de cobrança de qualquer taxa como condição para emissão de documentos 

de transferência de alunos para outras instituições. (TRF4, AC 5009600-10.2012.4.04.7107, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO 

AURVALLE, juntado aos autos em 06/10/2015). 

CONSIDERANDO que, tratando-se de documento essencial, a cobrança de taxa para expedição e registro de diploma e de documento 

de transferência para outra IES representa, na prática, retenção de documentos escolares por motivos financeiros, prática vedada expressamente pela Lei 

nº 9.870/99, que assim dispõe: 

Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras 

penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis 

com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. 

CONSIDERANDO que a Faculdade Educacional da Lapa - FAEL informou que cobra taxa de R$ 20,60 (vinte reais e sessenta 

centavos) para expedição de documentos para transferência externa (histórico escolar parcial + ementário com o sistema de avaliação) (fls. 122), agindo 

em desacordo com a Portaria nº 230/2007 do Ministério da Justiça. 

CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, assim como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve: 

RECOMENDAR à Faculdade Educacional da Lapa – FAEL, a adoção das seguintes medidas: 

a) sejam cessadas pela respectiva IES quaisquer cobranças de prestações pecuniárias para expedição de documentos necessários à 

transferência do aluno para outra Instituição de Ensino Superior; 

b) faça constar a inexigibilidade de prestação pecuniária para a expedição da primeira via dos documentos supracitados no instrumento 

contratual de prestação de serviços firmado com o aluno; 

c) seja dada ampla divulgação do conteúdo desta Recomendação nos estabelecimentos da recomendada e no seu sítio eletrônico, sem 

prejuízo de outras formas de divulgação idôneas a propagar as solicitações expendidas; 

d) seja expedida portaria interna, que, finalmente, substituirá o conteúdo desta Recomendação para fins de conhecimento do corpo 

discente e para fins de orientação dos funcionários da instituição recomendada; 

Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias úteis para que a Instituição de Ensino Superior destinatária pronuncie-se acerca do 

acatamento da presente Recomendação. 

Cumpra-se, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, sob as penas da lei. 
 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1663| 

RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 22 DE MARÇO DE 2018 
 

Ao Ilustríssimo Senhor. CLAUDENIR ZORVI. Diretor-Geral Faculdade 

Intermunicipal do Noroeste do Paraná – FACINOR. Rua Mato Grosso, 240 – Alto 

da Glória CEP 87.790-000 – Loanda/PR. Ref.: Inquérito Civil n° 

1.25.011.000049/2017-65 
 

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

que lhe são conferidas pela Constituição da República e pela Lei Complementar n.º 75/93, e 
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CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe velar pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, II, da Constituição Federal, cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito 

dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a 

sua garantia; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, III, da Constituição Federal, compete ao 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 e direitos coletivos; 

CONSIDERANDO que o Art. 6º, da Constituição, traz como direito social fundamental o direito à educação; 

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e que será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 

205, caput, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas geras da educação nacional e haja 

autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO as finalidades da educação superior arroladas no art. 43 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 

e as demais previsões do capítulo IV do mesmo diploma legal; 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior prestam serviço público federal (art. 211, § 1º, da CF c/c art. 16, 

II, da Lei nº 9.394/96), sendo responsáveis pela efetivação do direito fundamental à educação; 

CONSIDERANDO que foi protocolada nesta PRM uma representação, na qual o representante alega que a Universidade Paranaense 

– UNIPAR efetua cobrança indevida de taxa para emissão de documentos de interesses dos acadêmicos da IES; 

CONSIDERANDO que a partir da referida representação foi instaurado o Inquérito Civil nº 1.25.011.000049/2017-65, a fim de 

apurar se outras Instituições de Ensino Superior inseridas no âmbito de atuação desta PRM praticavam a mesma conduta da representada, no sentido de 

efetuar, em tese, cobrança de taxas e emolumentos para realização de medidas inerentes à prestação dos serviços vinculados à educação ministrada. 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.870/99 que “dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências”, não 

determina que as instituições de ensino só possam ser remuneradas por anuidades, sendo estabelecido em seu artigo 1º que: “O valor das anuidades ou 

das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua 

renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável”, deixando de mencionar a impossibilidade de outras formas de 

remuneração, tampouco vedando a cobrança de taxas; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, não trata da cobrança de taxas 

para emissão de documentos solicitados pelos alunos, estabelecendo apenas a gratuidade vinculada ao ensino público (art. 3º, VI) e elencando as condições 

de ensino à iniciativa privada (art. 7º); 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior são sociedades empresárias que prestam serviços educacionais 

por meio de contratos, estabelecendo-se uma relação fornecedor/consumidor; 

CONSIDERANDO que a aplicação do princípio da confiança nas relações de consumo garante que valores extraordinários sejam 

resultados de serviços extraordinários, isto é, que resultem de um sobre-esforço ao cumprimento da finalidade do contrato; 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 40 de 12 de dezembro de 2007, expedida pelo Ministério da Educação, estabelece em seu art. 

32, § 4º que a expedição de diploma está incluída nos serviços educacionais prestados pela Instituição de Ensino Superior, não ensejando a cobrança de 

qualquer valor, salvo quando o aluno optar por apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especial; 

CONSIDERANDO que de acordo com o Parecer do CNE/CES nº 11/2010 a anuidade escolar constitui a contraprestação financeira 

correspondente aos serviços educacionais prestados, incluindo todos os meios e recursos para a oferta adequada de educação, sendo que toda a prestação 

de serviços educacionais deve estar diretamente vinculada à anuidade, inclusive, no caso específico, o registro de diploma, consoante o artigo 32, § 4º, 

da Portaria Normativa nº 40/2007. 

CONSIDERANDO, ainda de acordo com o Parecer supracitado, que cobrar do estudante concluinte, de forma extraordinária, taxa 

para cobrir custos referentes ao registro de diploma, seria o equivalente a cobrar do estudante regularmente matriculado, durante o curso, também 

extraordinariamente, valor pecuniário adicional para se consultar livros ou periódicos na biblioteca, ou para realizar estágios curriculares obrigatórios, 

por exemplo, sendo estes serviços vinculados à educação ministrada e paga pelo estudante, não comportando cobrança de taxa extraordinária. E que, 

dessa forma, tanto a expedição quanto o registro de diploma devem ser vistos como ato único, diretamente vinculado à educação ministrada e não pode 

ser objeto de cobrança de taxa. 

CONSIDERANDO que o Parecer do CNE/CES nº 11/2010 informa que outros serviços administrativos como declarações provisórias 

de vínculo acadêmico, históricos escolares parciais e outras demandas, que exigem a manutenção de pessoal específico para a realização dessas tarefas, 
excluem-se do vínculo à educação ministrada e podem ser cobradas à parte pela IES, dentro de sua margem de autonomia administrativa. 

CONSIDERANDO que a questão discutida neste Inquérito Civil foi objeto de análise pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, 

órgão colegiado integrante do Ministério da Educação que detém atribuição deliberativa, consultiva e de assessoramento em matéria de educação no 

Brasil, velando pelo cumprimento da legislação educacional (art. 6º, § 1º e art. 7º da Lei nº 4.024/1961) e que de acordo com o entendimento sedimentado 

pelo órgão por meio dos Pareceres nº 91/2008, 164/2009, 233/2009 e 11/2010, a proibição de cobrança de taxas pela IES aos alunos restringe-se à 

expedição e ao registro do diploma (1ª via) de curso superior, não havendo nenhuma vedação à cobrança de taxa para emissão de outros documentos 
solicitados. 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 230 de 9 de março de 2007, editada pelo Ministério da Educação, estabelece em seu artigo 1º 

que “a transferência de estudantes de uma instituição de ensino superior para outra será feita mediante a expedição de histórico escolar ou documento 

equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como o desempenho do estudante” e no artigo 2º que “é vedada a cobrança 

de taxa de matrícula como condição para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência para outras instituições”. Logo, não é autorizado 
à instituição de ensino cobrar taxas para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência para outras instituições. 

CONSIDERANDO ser o histórico escolar e o conteúdo programático de disciplinas documentos indispensáveis para obtenção de 

transferência entre Instituições de Ensino Superior e aproveitamento das disciplinas já cursadas, nos termos do art. 1º da Portaria MEC nº 230, de 9 de 
março de 2007, supracitado; 

CONSIDERANDO que a ilegalidade da cobrança de taxa de expedição e registro de diploma e de taxa de transferência para outra 

IES já vem sendo reconhecida em vários julgados, a seguir transcritos: 
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ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COBRANÇA DE TAXA. ILEGALIDADE. - O artigo 

32, § 4º, da Portaria Normativa nº. 40/2007 do Ministério da Educação refere que o valor para expedição de documentos escolares, como o diploma, já 

está incluído no pagamento da mensalidade/anuidade, sendo defeso, por conseguinte, a sua cobrança avulsa por meio de taxa. - Ilegal a cobrança de 

qualquer taxa como condição para emissão de diploma ou de documentos de transferência de alunos para outras instituições de ensino. (TRF4 5001431-

63.2014.4.04.7010, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 31/03/2016). 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA PARA O REGISTRO DE DIPLOMA. DESCABIMENTO. A taxa escolar 

somente é aplicada em caso de serviços extraordinários prestados ao corpo discente; os serviços diretamente vinculados à educação, tais como o registro 

de diploma, já se encontram incluídos no valor da mensalidade escolar. Interpretação da Resolução n003/89-CF (TRF4, AC 0013658-79.2009.4.04.7000, 

TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, D.E. 10/02/2011). 

ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À ATIVIDADE 

INERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. No caso concreto, a pretensão veiculada nos autos do 

presente feito vem com lastro em Inquérito Civil Público instaurado pelo "Parquet", no qual objetivava "apurar a regularidade na cobrança de documentos 

expedidos pelas secretarias das Instituições de Ensino Superior que servem para comprovar/esclarecer situações de vínculo estudantil ou programáticas 

dos cursos frequentados" especialmente em relação às cobranças efetivadas como "taxas para o fornecimento de serviços e de documentos relacionados 

à prestação do próprio serviço educacional, o qual já é remunerado pelo pagamento da correspondente mensalidade", como exemplo, as taxas pertinentes 

à "expedição de documentos para fins de transferência, de documentação para validação no exterior, de certidão de estudos, de histórico escolar, do 

conteúdo programático, bem como pelos serviços que constituam decorrência lógica da prestação educacional." 2. Restou demonstrado nos autos do 

processo que a requerida cobra de seus alunos: taxas de serviços referentes a aproveitamento de estudos, documentação para fins de transferência (exceto 

para bolsistas do Prouni), documentação para validação no exterior, exame de proficiência, ingresso por portador de diploma ou por transferência, 

recuperação terapêutica em curso sequencial e reopção e reingresso com reopção; além delas, são cobradas taxas para emissão de segunda via de 

documentos. 3. Parcial procedência da ação, para reconhecer a inviabilidade de cobrança de qualquer taxa como condição para emissão de documentos 

de transferência de alunos para outras instituições. (TRF4, AC 5009600-10.2012.4.04.7107, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO 

AURVALLE, juntado aos autos em 06/10/2015). 

CONSIDERANDO que, tratando-se de documento essencial, a cobrança de taxa para expedição e registro de diploma e de documento 

de transferência para outra IES representa, na prática, retenção de documentos escolares por motivos financeiros, prática vedada expressamente pela Lei 

nº 9.870/99, que assim dispõe: 

Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras 

penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis 

com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. 

CONSIDERANDO que a Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná - FACINOR informou que cobra taxa de R$ 120,00 (cento 

e vinte reais) para registro de diploma em regime de urgência, agindo em desacordo com o artigo 32, §4º da Portaria nº 40/2007 do Ministério da Educação 

e com o entendimento do Conselho Nacional de Educação, bem como que cobra taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) para transferência para outra instituição, 

agindo em desacordo com a Portaria nº 230/2007 do Ministério da Justiça (fl. 150). 

CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, assim como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve: 

RECOMENDAR à Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná – FACINOR, a adoção das seguintes medidas: 

a) sejam cessadas pela respectiva IES quaisquer cobranças de prestações pecuniárias para expedição e registro do diploma, ainda que 

requerido em caráter de urgência, bem como documentos necessários à transferência do aluno para outra Instituição de Ensino Superior; 

b) faça constar a inexigibilidade de prestação pecuniária para a expedição da primeira via dos documentos supracitados no instrumento 

contratual de prestação de serviços firmado com o aluno; 

c) seja dada ampla divulgação do conteúdo desta Recomendação nos estabelecimentos da recomendada e no seu sítio eletrônico, sem 

prejuízo de outras formas de divulgação idôneas a propagar as solicitações expendidas; 

d) seja expedida portaria interna, que, finalmente, substituirá o conteúdo desta Recomendação para fins de conhecimento do corpo 

discente e para fins de orientação dos funcionários da instituição recomendada; 

Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias úteis para que a Instituição de Ensino Superior destinatária pronuncie-se acerca do 

acatamento da presente Recomendação. 

Cumpra-se, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, sob as penas da lei. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 1664| 

RECOMENDAÇÃO Nº 7, DE 22 DE MARÇO DE 2018 

 

Ref.: Inquérito Civil n° 1.25.011.000049/2017-65 

 

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

que lhe são conferidas pela Constituição da República e pela Lei Complementar n.º 75/93, e 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe velar pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, II, da Constituição Federal, cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito 

dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a 

sua garantia; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 129, III, da Constituição Federal, compete ao 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 e direitos coletivos; 

CONSIDERANDO que o Art. 6º, da Constituição, traz como direito social fundamental o direito à educação; 
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CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e que será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 

205, caput, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas geras da educação nacional e haja 

autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO as finalidades da educação superior arroladas no art. 43 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 

e as demais previsões do capítulo IV do mesmo diploma legal; 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior prestam serviço público federal (art. 211, § 1º, da CF c/c art. 16, 

II, da Lei nº 9.394/96), sendo responsáveis pela efetivação do direito fundamental à educação; 

CONSIDERANDO que foi protocolada nesta PRM uma representação, na qual o representante alega que a Universidade Paranaense 

– UNIPAR efetua cobrança indevida de taxa para emissão de documentos de interesses dos acadêmicos da IES; 

CONSIDERANDO que a partir da referida representação foi instaurado o Inquérito Civil nº 1.25.011.000049/2017-65, a fim de 

apurar se outras Instituições de Ensino Superior inseridas no âmbito de atuação desta PRM praticavam a mesma conduta da representada, no sentido de 

efetuar, em tese, cobrança de taxas e emolumentos para realização de medidas inerentes à prestação dos serviços vinculados à educação ministrada. 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.870/99 que “dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências”, não 

determina que as instituições de ensino só possam ser remuneradas por anuidades, sendo estabelecido em seu artigo 1º que: “O valor das anuidades ou 

das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua 

renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável”, deixando de mencionar a impossibilidade de outras formas de 

remuneração, tampouco vedando a cobrança de taxas; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, não trata da cobrança de taxas 

para emissão de documentos solicitados pelos alunos, estabelecendo apenas a gratuidade vinculada ao ensino público (art. 3º, VI) e elencando as condições 

de ensino à iniciativa privada (art. 7º); 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior são sociedades empresárias que prestam serviços educacionais 

por meio de contratos, estabelecendo-se uma relação fornecedor/consumidor; 

CONSIDERANDO que a aplicação do princípio da confiança nas relações de consumo garante que valores extraordinários sejam 

resultados de serviços extraordinários, isto é, que resultem de um sobre-esforço ao cumprimento da finalidade do contrato; 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 40 de 12 de dezembro de 2007, expedida pelo Ministério da Educação, estabelece em seu art. 

32, § 4º que a expedição de diploma está incluída nos serviços educacionais prestados pela Instituição de Ensino Superior, não ensejando a cobrança de 

qualquer valor, salvo quando o aluno optar por apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especial; 

CONSIDERANDO que de acordo com o Parecer do CNE/CES nº 11/2010 a anuidade escolar constitui a contraprestação financeira 

correspondente aos serviços educacionais prestados, incluindo todos os meios e recursos para a oferta adequada de educação, sendo que toda a prestação 

de serviços educacionais deve estar diretamente vinculada à anuidade, inclusive, no caso específico, o registro de diploma, consoante o artigo 32, § 4º, 

da Portaria Normativa nº 40/2007. 

CONSIDERANDO, ainda de acordo com o Parecer supracitado, que cobrar do estudante concluinte, de forma extraordinária, taxa 

para cobrir custos referentes ao registro de diploma, seria o equivalente a cobrar do estudante regularmente matriculado, durante o curso, também 

extraordinariamente, valor pecuniário adicional para se consultar livros ou periódicos na biblioteca, ou para realizar estágios curriculares obrigatórios, 

por exemplo, sendo estes serviços vinculados à educação ministrada e paga pelo estudante, não comportando cobrança de taxa extraordinária. E que, 

dessa forma, tanto a expedição quanto o registro de diploma devem ser vistos como ato único, diretamente vinculado à educação ministrada e não pode 

ser objeto de cobrança de taxa. 

CONSIDERANDO que o Parecer do CNE/CES nº 11/2010 informa que outros serviços administrativos como declarações provisórias 

de vínculo acadêmico, históricos escolares parciais e outras demandas, que exigem a manutenção de pessoal específico para a realização dessas tarefas, 

excluem-se do vínculo à educação ministrada e podem ser cobradas à parte pela IES, dentro de sua margem de autonomia administrativa. 

CONSIDERANDO que a questão discutida neste Inquérito Civil foi objeto de análise pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, 

órgão colegiado integrante do Ministério da Educação que detém atribuição deliberativa, consultiva e de assessoramento em matéria de educação no 

Brasil, velando pelo cumprimento da legislação educacional (art. 6º, § 1º e art. 7º da Lei nº 4.024/1961) e que de acordo com o entendimento sedimentado 

pelo órgão por meio dos Pareceres nº 91/2008, 164/2009, 233/2009 e 11/2010, a proibição de cobrança de taxas pela IES aos alunos restringe-se à 

expedição e ao registro do diploma (1ª via) de curso superior, não havendo nenhuma vedação à cobrança de taxa para emissão de outros documentos 

solicitados. 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 230 de 9 de março de 2007, editada pelo Ministério da Educação, estabelece em seu artigo 1º 

que “a transferência de estudantes de uma instituição de ensino superior para outra será feita mediante a expedição de histórico escolar ou documento 

equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como o desempenho do estudante” e no artigo 2º que “é vedada a cobrança 

de taxa de matrícula como condição para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência para outras instituições”. Logo, não é autorizado 

à instituição de ensino cobrar taxas para apreciação e pedidos de emissão de documentos de transferência para outras instituições. 

CONSIDERANDO ser o histórico escolar e o conteúdo programático de disciplinas documentos indispensáveis para obtenção de 

transferência entre Instituições de Ensino Superior e aproveitamento das disciplinas já cursadas, nos termos do art. 1º da Portaria MEC nº 230, de 9 de 

março de 2007, supracitado; 

CONSIDERANDO que a ilegalidade da cobrança de taxa de expedição e registro de diploma e de taxa de transferência para outra 

IES já vem sendo reconhecida em vários julgados, a seguir transcritos: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COBRANÇA DE TAXA. ILEGALIDADE. - O artigo 

32, § 4º, da Portaria Normativa nº. 40/2007 do Ministério da Educação refere que o valor para expedição de documentos escolares, como o diploma, já 

está incluído no pagamento da mensalidade/anuidade, sendo defeso, por conseguinte, a sua cobrança avulsa por meio de taxa. - Ilegal a cobrança de 

qualquer taxa como condição para emissão de diploma ou de documentos de transferência de alunos para outras instituições de ensino. (TRF4 5001431-

63.2014.4.04.7010, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 31/03/2016). 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA PARA O REGISTRO DE DIPLOMA. DESCABIMENTO. A taxa escolar 

somente é aplicada em caso de serviços extraordinários prestados ao corpo discente; os serviços diretamente vinculados à educação, tais como o registro 

de diploma, já se encontram incluídos no valor da mensalidade escolar. Interpretação da Resolução n003/89-CF (TRF4, AC 0013658-79.2009.4.04.7000, 

TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, D.E. 10/02/2011). 
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ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À ATIVIDADE 

INERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. No caso concreto, a pretensão veiculada nos autos do 

presente feito vem com lastro em Inquérito Civil Público instaurado pelo "Parquet", no qual objetivava "apurar a regularidade na cobrança de documentos 

expedidos pelas secretarias das Instituições de Ensino Superior que servem para comprovar/esclarecer situações de vínculo estudantil ou programáticas 

dos cursos frequentados" especialmente em relação às cobranças efetivadas como "taxas para o fornecimento de serviços e de documentos relacionados 

à prestação do próprio serviço educacional, o qual já é remunerado pelo pagamento da correspondente mensalidade", como exemplo, as taxas pertinentes 

à "expedição de documentos para fins de transferência, de documentação para validação no exterior, de certidão de estudos, de histórico escolar, do 

conteúdo programático, bem como pelos serviços que constituam decorrência lógica da prestação educacional." 2. Restou demonstrado nos autos do 

processo que a requerida cobra de seus alunos: taxas de serviços referentes a aproveitamento de estudos, documentação para fins de transferência (exceto 

para bolsistas do Prouni), documentação para validação no exterior, exame de proficiência, ingresso por portador de diploma ou por transferência, 

recuperação terapêutica em curso sequencial e reopção e reingresso com reopção; além delas, são cobradas taxas para emissão de segunda via de 

documentos. 3. Parcial procedência da ação, para reconhecer a inviabilidade de cobrança de qualquer taxa como condição para emissão de documentos 

de transferência de alunos para outras instituições. (TRF4, AC 5009600-10.2012.4.04.7107, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO 

AURVALLE, juntado aos autos em 06/10/2015). 

CONSIDERANDO que, tratando-se de documento essencial, a cobrança de taxa para expedição e registro de diploma e de documento 

de transferência para outra IES representa, na prática, retenção de documentos escolares por motivos financeiros, prática vedada expressamente pela Lei 

nº 9.870/99, que assim dispõe: 

Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras 

penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis 

com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. 

CONSIDERANDO que a Faculdade de Agronegócio de Paraíso do Norte informou que cobra taxa de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais) para transferência para outra IES (fls. 148), agindo em desacordo com a Portaria nº 230/2007 do Ministério da Justiça. 

CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, assim como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve: 

RECOMENDAR à Faculdade Paraíso do Norte – FAPAN, a adoção das seguintes medidas: 

a) sejam cessadas pela respectiva IES quaisquer cobranças de prestações pecuniárias para expedição de documentos necessários à 

transferência do aluno para outra Instituição de Ensino Superior; 

b) faça constar a inexigibilidade de prestação pecuniária para a expedição da primeira via dos documentos supracitados no instrumento 

contratual de prestação de serviços firmado com o aluno; 

c) seja dada ampla divulgação do conteúdo desta Recomendação nos estabelecimentos da recomendada e no seu sítio eletrônico, sem 

prejuízo de outras formas de divulgação idôneas a propagar as solicitações expendidas; 

d) seja expedida portaria interna, que, finalmente, substituirá o conteúdo desta Recomendação para fins de conhecimento do corpo 

discente e para fins de orientação dos funcionários da instituição recomendada; 

Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias úteis para que a Instituição de Ensino Superior destinatária pronuncie-se acerca do 

acatamento da presente Recomendação. 

Cumpra-se, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, sob as penas da lei. 

 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 17493| 

PORTARIA Nº 4, DE 27 DE MARÇO DE 2018 
 

“Instaura Inquérito Civil com o objetivo de apurar supostas irregularidades na 

gestão do projeto ‘Desenvolvimento de Técnica Preditiva para Controle de 

Fissuramento de Grandes Bases de Concreto por Imagem de Radiografia Digital’ 

coordenado por professor lotado no Departamento de Engenharia Mecânica do 

CTG/UFPE e objeto do contrato CT-I-92.2009.4770.00, firmado entre UFPE, 

CHESF e FADE” 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da República signatário, com fulcro no artigo 129, incisos II, III 

e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; no artigo 2.º, inciso I, da Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e no art. 4.º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público: 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público Federal 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 artigo 127, caput, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção de interesses difusos e coletivos, conforme determina o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, sendo-lhe autorizada a requisição de 
dados, informações e documentos, bem como a realização de outras diligências investigatórias (Lei Complementar n.o 75/93, art. 8.°, II); 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório n.º 1.26.000.001863/2017-99; 

CONSIDERANDO o Relatório de Comissão de Inquérito contido no Ofício n.º 163/2017-DGP, que conclui pela ocorrência de 

prejuízos em desfavor da CHESF e da FADE e pela possibilidade de ocorrência de danos ao patrimônio público em razão da má gestão do investigado, 

sugerindo pena de advertência e envio de cópia dos autos ao MPF para adoção de medidas cabíveis; 
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CONSIDERANDO que o documento PR-PE-00048897/2017, oriundo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento – FADE UFPE, 

indica prejuízo direto à Fundação pela coordenação do projeto no valor de R$ 102.794,17, além do prejuízo indireto de R$ 738.356,38, valor que foi 

glosado do projeto; 

CONSIDERANDO que as condutas narradas podem configurar ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 10 e 11 da Lei 

n.º 8.249/92; 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil destinado a investigar os fatos acima mencionados, determinando a remessa dessa portaria e dos documentos 

anexos à DTCC para registro e autuação como Inquérito Civil Público, vinculado à 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 
e devida comunicação a essa mesma Câmara. 

Designo o servidor José Ricardo Figueiredo Valença, Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito, para atuar neste procedimento, 

enquanto lotado neste gabinete. 

Diligencie-se. Cumpra-se. Publique-se. Após, conclusos. 

 

RODRIGO ANTONIO TENÓRIO CORREIA DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 2224| 

PORTARIA Nº 21, DE 12 DE ABRIL DE 2018 
 

Procedimento Preparatório 1.26.008.000083/2017-51. Instaura inquérito civil 

para apurar a notícia de que os presos estariam dormindo de pé no Presídio 

Rorenildo da Rocha Leão, em razão de superlotação de celas. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO a notícia colhida em audiência de custódia, autuada como Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000083/2017-

51, de que os presos estariam dormindo de pé no Presídio Rorenildo da Rocha Leão, em razão de superlotação de celas; 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição da 
República); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 
República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 

pública para proteção de direitos e interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos (artigo 6º, inciso VII, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 

75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar a notícia de que os 
presos estariam dormindo de pé no Presídio Rorenildo da Rocha Leão, em razão de superlotação de celas. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 
registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para cumprimento do despacho em anexo. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 2228| 

PORTARIA Nº 22, DE 13 DE ABRIL DE 2018 
 

Instaura inquérito civil para apurar a prática da gestora de Maraial no ano de 2014 

de descontar da folha de pagamento de servidores os valores dos empréstimos 

consignados e não repassá-los tempestivamente à Caixa Econômica Federal. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO a notícia constante da representação formulada pelo Ministério Público de Contas de Pernambuco, autuada junto 

com os documentos que a acompanharam como Notícia de Fato nº 1.26.008.000030/2016-50; 

CONSIDERANDO que a 5ª CCR não homologou o declínio de atribuição anteriormente promovido; 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição da 

República); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 

pública para proteção do patrimônio público e social (artigo 6º, inciso VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 
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RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar a prática do gestor 

de Maraial no ano de 2014 de descontar da folha de pagamento de servidores os valores dos empréstimos consignados e não repassá-los tempestivamente 
à Caixa Econômica Federal.. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 
registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para adoção das seguintes providências: 

1) Notificar a representada para que, querendo, apresente manifestação no prazo de dez dias úteis; 

2) Encaminhar cópia da representação à CEF, a fim de que informe, exclusivamente em relação ao exercício de 2014: a) quanto 

deixou de ser transferido a título de retenção de valores devidos por empréstimos consignados de servidores pela Prefeitura de Maraial ao longo de 2014, 

especificando as datas em que deveriam ter ocorrido as transferências; b) se houve cobrança de juros e outros encargos junto à Prefeitura e/ou aos 

servidores em razão da mora; c) se os valores em questão já foram efetivamente repassados à CEF e quando. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 

 

 ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 17597| 

PORTARIA Nº 63, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002776/2017-59 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 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 1.26.000.002776/2017-59 visa apurar a situação da Unidade de Pronto 

Atendimento 24 horas, do município de Vitória de Santo Antão, diante do descumprimento dos prazos de conclusão da obra e implementação dos 
serviços, embora a municipalidade tenha recebido recursos oriundos do Ministério da Saúde; 

Considerando a necessidade de aprofundar as investigações; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002776/2017-59 em Inquérito Civil, determinando: 

1. Registro e autuação da presente, assinalando como objeto do Inquérito Civil: “ apurar a situação da Unidade de Pronto Atendimento 

24 horas, do município de Vitória de Santo Antão, diante do descumprimento dos prazos de conclusão da obra e implementação dos serviços, embora a 
municipalidade tenha recebidos recursos oriundos do Ministério da Saúde"; 

Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Erasmo José da Silva Neto, ocupante do cargo de Técnico do 

MPU/Administração, Mat. 25.171, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – 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; 

Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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 JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - 17599| 

PORTARIA Nº 64, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 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 1.26.000.002719/2017-70 visa apurar a existência de construções irregulares de 

casas, bares e depósitos de madeira, em terreno de marinha, especificamente na Avenida João Fonseca de Albuquerque, no fim da Rua Feira Nova, atrás 

da Marina Costa Azul, no bairro do Janga, em Paulista/PE; 

Considerando a necessidade de aprofundar as investigações; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002719/2017-70 em Inquérito Civil, determinando: 

1. Registro e autuação da presente, assinalando como objeto do Inquérito Civil: “apurar a existência de construções irregulares de 

casas, bares e depósitos de madeira, em terreno de marinha, especificamente na Avenida João Fonseca de Albuquerque, no fim da Rua Feira Nova, atrás 
da Marina Costa Azul, no bairro do Janga, em Paulista/PE”; 
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Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Erasmo José da Silva Neto, ocupante do cargo de Técnico do 

MPU/Administração, Mat. 25.171, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – 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; 

Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, 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 JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 9573| 

PORTARIA Nº 48, DE 13 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento: 

a) nos incisos III e VI do art. 129 da Constituição da República; 

b) no art. 5º, incisos I, alíneas “g” e “h”, e III, alínea “b”; e no art. 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea “f”, todos da Lei 

Complementar 75/1993; 

c) no § 1º do art. 8º da Lei 7.347/1985 e, ainda, na Resolução 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), de 
03 de agosto de 2006, bem como na Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), de 17 de setembro de 2007; e 

CONSIDERANDO o que consta nos autos da Notícia de Fato MPF/PR/PI nº 1.27.000.000433/2018-01, instaura INQUÉRITO 
CIVIL: 

Objeto: supostas irregularidades na gestão/aplicação dos recursos públicos federais concernentes à primeira parcela do Contrato de 

Financiamento nº 0482405-71, celebrado entre a Caixa Econômica Federal (CAIXA) e o Estado do Piauí, destinado ao Plano de Investimento à 
Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA). 

Supostos responsáveis: José Wellington Barroso de Araújo Dias (Governador do Estado do Piauí), Rafael Tajra Fonteles (Secretário 

de Fazenda do Estado do Piauí) e Mauro Gomes de Lima (servidor da SEFAZ/PI, Diretor da Unidade de Gestão da Dívida Pública). 

Origem das peças de informação: representação de deputados do Estado do Piauí. 

2. Para a instrução do inquérito civil, determino: 

2.1) que se oficie ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), solicitando-lhe o envio de cópia integral, em mídia digital, do 

Processo nº 025611/2017, cujo objeto é a apuração do descumprimento do Contrato de Empréstimo nº 0482405-71 (FINISA), firmado entre a CAIXA e 

o Estado do Piauí; 

2.2) que se obtenha, via COJUD, cópia integral, em mídia digital, dos autos da Ação Popular nº 1000682-68.2018.4.01.4000; 

2.3) que se oficie à CAIXA1, com cópia desta portaria, da representação de pp. 02/08 e das manifestações de pp. 159/164, 260/262 e 
365/371, para: 

2.3.1) manifestar-se, caso queira, sobre os fatos relatados; 
2.3.2) requisitar-lhe informações atualizadas sobre o Contrato de Financiamento nº 0482405-71, celebrado com o Estado do Piauí; 

2.3.3) requisitar-lhe cópias de todos os documentos relativos ao referido ajuste, inclusive a prestação de contas dos recursos já 
liberados e respectiva análise, caso já ultimada; 

2.3.4) requisitar-lhe que sejam continuadamente  encaminhadas ao Ministério Público Federal informações atualizadas sobre o 
andamento da execução do ajuste em questão, tais como liberações de recursos, prestações de contas, análise das prestações de contas, dentre outros; 

2.3.5) recomendar-lhe, por medida de cautela, ante o possível descumprimento de cláusulas contratuais, que se abstenha de liberar 

novas parcelas de recursos ao Estado do Piauí, por força do Contrato de Empréstimo nº 0482405-71 (FINISA) e também for força de eventual novo 

contrato da mesma natureza. 

2.4) que se oficiem aos supostos responsáveis, com cópia desta portaria, da representação de pp. 02/08 e das manifestações de pp. 
159/164, 260/262 e 365/371, para, caso queiram, manifestem-se sobre os fatos relatados. 

3. A assessoria de gabinete se encarregará de secretariar as apurações do inquérito civil, dispensado compromisso específico. 

4. Comunicar à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma e para os fins regulamentares. 

5. Autuar, registrar e publicar. 
 

MARCO AURÉLIO ADÃO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 9607| 

PORTARIA Nº 59, DE 11 DE ABRIL DE 2018 

 

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

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio de 2008, tendo em vista o contido 

no Ofício PGJ nº 329/2018, de 06 de abril de 2018, resolve: 
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Art. 1º. Designar a Promotora de Justiça GIANNY VIEIRA DE CARVALHO para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar perante 

o Juízo da 16ª Zona Eleitoral – União, enquanto durarem as férias da Promotora de Justiça JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR, no período de 02 de 

abril a 01 de maio de 2018. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35315| 

PORTARIA Nº 417, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 235/2018 para suspender as férias da Procuradora da 

República MONIQUE CHEKER MENDES no período de 03 a 11 de maio de 

2018. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que a Procuradora da República MONIQUE CHEKER MENDES solicitou suspensão de suas férias - anteriormente 

marcadas para o período de 02 a 11 de maio de 2018 (Portaria PR-RJ Nº 235/2018, publicada no DMPF-e 44 - Extrajudicial de 07 de março de 2018, 

Página 30) - no período de 03 a 11 de maio de 2018, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 235/2018 para suspender as férias da Procuradora da República MONIQUE CHEKER MENDES 

no período de 03 a 11 de maio de 2018 incluindo-a, neste período, na distribuição de todos os feitos e audiências. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se 
 

JOSÉ SCHETTINO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2793| 

PORTARIA Nº 2, DE 11 DE ABRIL DE 2018 
 

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 1.30.009.000085/2017-16 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEL FALTA DE ENFERMEIROS DURANTE PERÍODO NOTURNO NO SETOR DE RISCO (ACOLHIMENTO) NO PRONTO SOCORRO 

DE IGUABA GRANDE . 

2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à PFDC 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. 
 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2804| 

PORTARIA Nº 3, DE 11 DE ABRIL DE 2018 
 

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 1.30.009.000169/2017-41 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO EX-PREFEITO MIGUEL JEOVANI - ARARUAMA. 

2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à PFDC 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. 
 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2803| 

PORTARIA Nº 4, DE 11 DE ABRIL DE 2018 

 

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 1.30.009.000393/2017-33 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAL ATENDIMENTO - AGÊNCIA INSS - SÃO PEDRO DA ALDEIA. 

2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à 1ª 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. 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2802| 

PORTARIA Nº 6, DE 11 DE ABRIL DE 2018 

 

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 1.30.009.000299/2016-01 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEIS COBRANÇAS IRREGULARES EFETUADAS PELO BANCO BRADESCO APÓS COMPRA DO HSBC - APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

- ARARUAMA. 

2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à 3ª 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. 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2801| 

PORTARIA Nº 7, DE 11 DE ABRIL DE 2018 
 

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 1.30.009.000314/2017-94 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEL ILICITUDE DA CHEFIA DA RESEXMAR-AC NA TENTATIVA DE EXCLUIR A AREMAC DA CONDIÇÃO DE CONCESSIONÁRIA 
MEDIANTE O CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO - PROCESSO Nº 020740.003348/2010-31 - ARRAIAL DO CABO. 

2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à 1ª 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. 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2800| 

PORTARIA Nº 8, DE 11 DE ABRIL DE 2018 

 

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 1.30.009.000223/2017-59 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEL AUSÊNCIA DE VACINAS OBRIGATÓRIAS PELO SUS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - 

MPRJ 2016.01161629 - IC Nº 164/2016. 

2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à 1ª 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. 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2799| 

PORTARIA Nº 9, DE 11 DE ABRIL DE 2018 

 

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 1.30.009.000180/2017-10 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEL PRÁTICA DE ALUGUEL IRREGULAR DE IMÓVEIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO CONDOMÍNIO 

HABITACIONAL LAGOA DOURADA - ARARUAMA. 

2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à PFDC 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. 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2791| 

PORTARIA Nº 10, DE 11 DE ABRIL DE 2018 

 

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 1.30.009.000161/2017-85 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEL PRÁTICA DE DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS SEM AS DEVIDAS LICENÇAS AMBIENTAIS - LIXÃO DE 

BACAXÁ - SAQUAREMA. 

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. 
 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 3382| 

PORTARIA Nº 10, DE 13 DE ABRIL DE 2018 
 

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 relação ao Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000438/2017-11, em 28/03/2018; 

CONSIDERANDO que o referido no procedimento preparatório foi instaurado com o intuito de apurar possível irregularidade na 

concessão dos benefícios do INSS NB 602174771 e 6076740780; 

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: “INSS - SÃO GONÇALO – 

POSSÍVEL irregularidade na concessão de auxílio doença – nb 602174771 e 6076740780 – ailton lopes”; 

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. 

4. por fim, aguarde-se o prazo de reposta do ofício de fl. 38. 

 

THIAGO SIMÃO MILLER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2798| 

PORTARIA Nº 11, DE 11 DE ABRIL DE 2018 
 

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 1.30.009.000201/2017-99 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 
FALTA DE SINALIZAÇÃO DA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ARRAIAL DO CABO - ARRAIAL DO CABO. 

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. 

 
LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2796| 

PORTARIA Nº 14, DE 12 DE ABRIL DE 2018 

 

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 1.30.009.000184/2017-90 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NA FAIXA DE AREIA DA PRAIA AZEDA - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. 
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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. 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2795| 

PORTARIA Nº 15, DE 12 DE ABRIL DE 2018 

 

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 1.30.009.000200/2017-44 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEL CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (DUNAS E RESTINGA ) - IMÓVEIS 

ABANDONADOS - PRAIA DO FOGUETE - RUA DOS ATOBÁS - CABO FRIO. 

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. 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2794| 

PORTARIA Nº 16, DE 12 DE ABRIL DE 2018 

 

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 1.30.009.000255/2017-54 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NOS CADASTROS DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS PARTICULARES DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE 

REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES, CREMERJ, CREFIRO E CRO - ARMAÇÃO DOS 

BÚZIOS 

2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à PFDC 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. 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2792| 

PORTARIA Nº 17, DE 12 DE ABRIL DE 2018 

 

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 1.30.009.000212/2017-79 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEL RECEBIMENTO INDEVIDO DE VANTAGENS (GRATIFICAÇÕES E INSALUBRIDADE) - MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA - 

GUARDA DE ENDEMIAS - IGUABA GRANDE 
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2) 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. 

Cumpra-se. 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2812| 

PORTARIA Nº 18, DE 12 DE ABRIL DE 2018 

 

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 1.30.009.000117/2017-75 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEL FALHA/ DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - POSSÍVEL FALTA DE EFICIÊNCIA NA 

FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA ANATEL - SÃO PEDRO DA ALDEIA 

2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à 3ª 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. 
 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2808| 

PORTARIA Nº 19, DE 12 DE ABRIL DE 2018 
 

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 1.30.009.000328/2017-16 em inquérito civil, adotando-se a seguinte ementa: APURAR 

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO DOS CONTRATOS PARA MORADORES DO CONDOMÍNIO QUINTA SÃO JOSÉ, 

EMPREENDIMENTO CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SÃO PEDRO DA ALDEIA 

2) Determinar que a assessoria envie a presente portaria à PFDC 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. 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 3339| 

PORTARIA Nº 20, DE 13 DE ABRIL DE 2018 

 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 129, 
III e V, da CR), e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) e ainda: 

CONSIDERANDO ser atribuição 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” (art. 129, inciso III, da CR/88); 

CONSIDERANDO 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”, na forma do §1º, do 

artigo 216 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União a defesa do patrimônio cultural brasileiro, nos termos 
do art. 129, III, da Constituição da República e art. 5º, III, “c” da LC 75/1993; 

CONSIDERANDO que os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei, por força do § 4º do artigo 216 da 
Constituição da República; 

CONSIDERANDO o procedimento preparatório nº 1.30.020.000332/2015-56, instaurado para apurar possíveis irregularidades na 
instalação de dutos de gás natural no entorno do sítio arqueológico “Paiol da Marinha” no município de Magé, área sob gestão da PETROBRAS; 
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CONSIDERANDO as informações encaminhas pela OAB, anteriormente fornecidas pelo IPHAN, segundo as quais trata-se de 

terreno pertencente ao Exército Brasileiro (fls. 03/07); 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º e art. 4º, I a VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07, converter o procedimento preparatório 

nº 1.30.020.000294/2017-01 em inquérito civil, destinado a apurar possíveis danos ao patrimônio histórico e cultural em Magé/RJ, decorrente da 
instalação de dutos de gás natural no entorno do sítio arqueológico “Paiol da Marinha” no município de Magé, área sob gestão da PETROBRAS; 

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

o seguinte: 

 

Assunto: “Apurar suposto dano ao patrimônio histórico cultural, decorrente da instalação de dutos de gás natural no entorno do sítio arqueológico “Paiol 

da Marinha” no município de Magé”. 

 

Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 

87/06, e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, à 4ª CCR, cientificando-a da instauração do presente inquérito 

civil. Promover as publicações regulares. 

Designo a equipe técnica deste gabinete para secretariar o presente inquérito civil. 

Como providência inicial, realizar diligência indicada no despacho inaugural, com expedição de ofício. 
 

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2381| 

PORTARIA Nº 21, DE 5 DE ABRIL DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000125/2017-81 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente 

definidas no artigo 129, III, da Constituição da República de 1988, e com fulcro, ainda, no artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 

de 1993; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO tratar-se de procedimento com o objetivo de apurar a eventual irregularidade na cobrança de preço público anual, 

pela concessionária Autopista Fluminense, em decorrência da instalação, em faixa de domínio da União (rodovia BR-101), de rede adutora de água e 

recalque de esgoto na localidade do “Loteamento Palmares”, em Campos dos Goytacazes/RJ. 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União, nos termos do art. 6º, inciso VII e alíneas, da Lei Complementar 

nº 75/93, promover o inquérito civil e a ação civil pública; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente procedimento preparatório encontra-se esgotado, não cabendo mais sua 

prorrogação nos termos do art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução nº 23/2007 do CNMP e que subsiste a necessidade de conclusão de diligências necessárias. 

DETERMINA: 

1. Converta-se o procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL; 

2. Designo o dia 04/05/2018, às 14h30, para reunião com os agentes envolvidos, visando a resolução da questão versada neste 

procedimento. Notifiquem-se as concessionárias Águas do Paraíba e Autopista Fluminense, bem como a ANTT. Anote-se na agenda desta Gabinete. 

3. Dê-se ciência à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, conforme preconiza a Res. nº 23/2007 do 

CNMP; Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96 do CSMPF). 
 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 3416| 

PORTARIA Nº 21, DE 10 DE ABRIL DE 2018 
 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 129, 
III e V, da CR), e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) e ainda: 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, inciso III, da CR); e do Ministério Público 

Federal, quando a causa for de competência de juiz federal, “promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção dos direitos 

constitucionais e para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos” (art. 6º, VII, a e c, da LC nº 75/93) 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União a defesa do meio ambiente, nos termos do art. 129, III, 

da Constituição Federal e art. 5º, III, “d” da LC 75/1993; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, por força do artigo 225 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei nº 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e que estabelece 

como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana; 

CONSIDERANDO o art. 4º inciso VII da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que “visará à 
imposição ao poluidor e predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”; 
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CONSIDERANDO a Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, estabelecidas, respectivamente na Lei Federal nº 9.433/97 

e na Lei estadual nº 3.539/99; 

CONSIDERANDO o que consta do processo administrativo nº 24.948/2015, em trâmite na OAB, Subseção de Magé e Guapimirirm, 

que denuncia a poluição de mananciais de água potável de Magé, com proliferação de poços artesianos ilegais, como decorrência da falta de investimentos 
na captação, tratamento e distribuição de águia potável para a população; 

RESOLVE, nos termos do art. 2º e art. 4º, I à VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07, instaurar inquérito civil, destinado a apurar 

a prática de suposto dano ambiental praticado em detrimento dos mananciais de água potável no Município de Magé - RJ. 

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

o seguinte: 

Assunto: '”Apurar dano ambiental praticado em detrimento dos mananciais de água potável no Município de Magé – RJ, como 

decorrência da 'falta de investimentos na captação, tratamento e distribuição de águia potável para a população”. 

Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 

87/06, e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, à 4ª CCR, cientificando-a da instauração do presente inquérito 

civil. Promover as publicações regulares. 

Designo a equipe técnica deste gabinete para secretariar o presente inquérito civil. 

Como providência inicial, cumprir o que determinado no despacho inaugural. 

Prazo inicial de 1 ano. Promover as publicações regulares. 
 

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2426| 

PORTARIA Nº 31, DE 19 DE MARÇO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com fundamento no inciso III do art. 

129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando o contido nos presentes autos, voltados a verificar a regularidade dos exames médicos realizados diretamente pelo 

Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo/RJ, e os realizados pela iniciativa privada em virtude de contrato ou convênio celebrado com o SUS; 

Considerando que o presente procedimento deriva de conclusões externadas em relatório circunstanciado confeccionado nos autos 

do Inquérito Civil n.º 1.30.006.000316/2014-61; 

Considerando que as primeiras informações vindas aos autos revelam a contratação de variados tipos de exames por clínicas privadas, 

cuja demanda contratada, coexistência com serviços públicos de mesmo tipo ou mesmo a razoabilidade da contratação deverão ser aprofundados. 

Determina a conversão do presente feito em Inquérito Civil, pelo prazo de 01 (um) ano, com idêntico objeto. 

Como providências iniciais, determino ao Setor Jurídico o atendimento ao item 2 de fl. 22. Após, voltem conclusos. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria, que deverá ser afixada no local de costume. Comunique-se à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
 

JOÃO FELIPE VILLA DO MIU 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35533| 

PORTARIA Nº 157, DE 2 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art. 2º da 

Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como nos arts. 1º a 

4º da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da instituição zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados à coletividade, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea “b” e XIV, 

alínea “d”, da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa de 

interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde o procedimento preparatório nº1.30.001.000978/2017-23, 

instaurado com o escopo de apurar: (i) sucessivas alternâncias no cargo de direção-geral do Hospital Federal de Bonsucesso, (ii) inadequações no modelo 

de gestão adotado na referida unidade hospitalar e (iii) notícia de desabastecimento de medicamentos e insumos básicos para o atendimento e tratamento 

de pacientes do serviço de oncologia. 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de diligências de instrução complementares, já definidas nos respectivos autos; 

RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 

ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento preparatório nº 1.30.001.000978/2017-23, para o prosseguimento das investigações. 

Autue-se. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 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. 

 

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35250| 

PORTARIA Nº 187, DE 11 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art. 2º da 

Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como nos arts. 1º a 

4º da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da instituição zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados à coletividade, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea “b” e XIV, 

alínea “d”, da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa de 
interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde o procedimento preparatório nº 1.30.001.001578/2017-35, 

instaurado com o escopo de apurar eventual prática de assédio moral no âmbito da Associação das Pioneiras Sociais, prestadora de serviços de assistência 

à saúde para o SUS; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de diligências de instrução complementares, já definidas nos respectivos autos; 

RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 

ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento preparatório nº 1.30.001.001578/2017-35, para o prosseguimento das investigações. 

Autue-se. 

Após os registros devidos, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 
nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 34634| 

PORTARIA Nº 201, DE 15 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art. 2º da 

Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como nos arts. 1º a 

4º da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da instituição zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados à coletividade, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea "b" e XIV, 

alínea "d", da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa de 
interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde o procedimento preparatório nº1.30.001.002934/2017-38, 

instaurado com o escopo de apurar eventual recebimento indevido, desde 09/2000, de pensão por morte instituída pela servidora do Ministério da Saúde 
Maria Nazaré de Oliveira, em razão da inexistência de prova da qualidade de companheiro da servidora; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de diligências de instrução complementares, já definidas nos respectivos autos; 

RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 

ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento preparatório nº 1.30.001.002934/2017-38 para o prosseguimento das investigações. 

Autue-se. 

Após os registros devidos, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35187| 

PORTARIA Nº 204, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002834/2017-10 

 

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

notadamente aquelas previstas no art. 129, III, da Constituição da República, e art. 6º, VIII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos 

"para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III, CR, e art. 7º, I, da LC nº 

75/93); 
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CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4, §1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006 e 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, sobre o 

prazo de tramitação dos procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes nestes autos, a requererem o prosseguimento de apuração com vistas à futura tomada de 

providência conclusiva; 

RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002834/2017-10 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado por 

esta portaria, pelo prazo de 1 (um) ano, com o objetivo de apurar possível violação ao disposto no art. 6º, II, "a", da Lei nº 12.813/2013 por parte da ex-

Superintendente de Promoção de Licitações da Agência Nacional de Petróleo - ANP, Sra. Claudia Maria Rabello Cardoso Pires de Faria, exonerada em 

15/06/2015 por estar supostamente prestando serviços de consultoria de apoio e suporte em gestão de processos para empresas que atuam na indústria 

brasileira de petróleo e gás natural. 

Determino, assim, a realização das seguintes diligências: 

1) Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria, feitas as anotações de 

praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 

2) Comunique-se por meio eletrônico à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal; 

3) Após, voltem conclusos para análise. 

 

FÁBIO DE LUCCA SEGHESE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35161| 

PORTARIA Nº 205, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, I, “c”; III, “e”; 6o, VII, “a”, “d”, 

e XIV, “c”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, e, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do 

art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, I, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 

direitos do cidadão, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO os elementos de informação obtidos no procedimento preparatório n.º 1.30.001.001639/2017-64, 

RESOLVE converter o procedimento preparatório em referência em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de prosseguir na apuração 

de possível lesão ao direito do cidadão, diante de eventuais práticas abusivas de cobrança de taxa de inscrição e anuidade para acompanhamento de 

processos de concessão de benefícios previdenciários por parte do CENTRO NACIONAL DE APOIO AO APOSENTADO E TRABALHADOR - 

CENAAT, na cidade do Rio de Janeiro, determinando a realização das seguintes diligências: 

1) acautelar os autos na DICIVE até o fim do prazo para atendimento ao ofício de fls. 32 ou envio das informações; 

2) Remeta-se cópia desta Portaria à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da resolução nº 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público; 

3) À Divisão de Cível Extrajudicial da PRRJ para os registros necessários, e acautelamento necessário até a vinda da resposta. 

 

ANA PADILHA LUCIANO DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 

 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35552| 

PORTARIA Nº 208, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

 Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003895/2017-96 

 

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

notadamente aquelas previstas no art. 129, III, da Constituição da República, e art. 6º, VIII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos 

"para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III, CR, e art. 7º, I, da LC nº 

75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4, §1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006 e 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, sobre o 

prazo de tramitação dos procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes nestes autos, a requererem o prosseguimento de apuração com vistas à futura tomada de 

providência conclusiva; 

RESOLVE 

CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003895/2017-96 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado por esta portaria, 

pelo prazo de 1 (um) ano, com o objetivo de apurar acidentes supostamente causados por falta de sinalização e iluminação em obras na Rodovia Rio-São 

Paulo BR 465. 

Determino, assim, a realização das seguintes diligências: 

1) Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria, feitas as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 

2) Comunique-se por meio eletrônico à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

3) Após, voltem conclusos para análise. 
 

 FÁBIO DE LUCCA SEGHESE 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35202| 

PORTARIA Nº 212, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

Procedimento de Conflito de Atribuição - PGR nº 1.30.001.003064/2016-33 
 

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

notadamente aquelas previstas no art. 129, III, da Constituição da República, e art. 6º, VIII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos 

"para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III, CR, e art. 7º, I, da LC nº 

75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4, §1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006 e 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, sobre o 

prazo de tramitação dos procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes nestes autos, a requererem o prosseguimento de apuração com vistas à futura tomada de 

providência conclusiva; 

RESOLVE CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003064/2016-33 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado por 

esta portaria, pelo prazo de 1 (um) ano, com o objetivo de apurar supostas irregularidades na distribuição de imóveis destinados ao programa Minha Casa 

Minha Vida na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

Determino, assim, a realização das seguintes diligências: 

1) Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria, feitas as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 

2) Comunique-se por meio eletrônico à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

3) Uma vez esgotado o prazo de acautelamento fixado no despacho de fls. 167, ou caso juntados novos documentos, venham conclusos 

para análise. 
 

FÁBIO DE LUCCA SEGHESE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35727| 

PORTARIA Nº 213, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que este subscreve, com lastro nos arts.127 caput 

e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar 75/93; e 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, de 17 de setembro doo Conselho Nacional do Ministério Público. 

CONSIDERANDO a necessidade do aprofundamento das investigações em curso no Procedimento Preparatório nº 

1.30.001.003247/2017-30. 

DETERMINA: 

1. Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003247/2017-30 em Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, com a seguinte ementa: “NCC. Atos de Improbidade Administrativa. Convênio entre Secretaria Especial de Direitos Humanos e a CEDECA – 

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. Supostos atos de improbidade”. 

2. Efetuar registros de praxe, publicação e comunicação desta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, 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. 

3. Após, voltem-me. 
 

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35545| 

PORTARIA Nº 214, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que este subscreve, com lastro nos arts.127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei 7347/85; e 

Considerando as Manifestações de fls. 03/06; 17; 22; e 27, encaminhadas por Sonia Raychstock relatando a suposta ocorrência de 

atos de improbidade administrativa na instauração, condução e conclusão: (i) da Sindicância Militar instaurada pela Portaria nº 202/AMRJ/2011, para 

apurar episódio ocorrido em 29/04/2011 (fls. 03/06); (ii) da Sindicância Militar instaurada pela Portaria nº 134 A/AMRJ/2015, instituída para apurar a 

inclusão indevida dos registros médicos da representante na Sindicância Militar instaurada pela Portaria nº 2012/AMRJ/2011 (fl. 17); (iii) da Sindicância 

Militar instaurada pela Portaria nº 196 A/AMRJ/2011, instituída para apurar denúncia através dos requerimentos 62, 90, 91, 95 e 96 (fl. 22); (iv) da 

Sindicância Militar instaurada pela Portaria nº 301/AMRJ/2011 (fl. 27); (v) do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 45/AMRJ/2012 (fl. 

27); e (vi) do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 71/AMRJ/2012, para apurar ocorrência do dia 24/11/2011 (fl. 27). 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003987/2017-76 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela 

presente Portaria. 

Desta forma, determino a realização das seguintes diligências: 

1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 

2) Comunique-se à d. 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

3)Junte-se aos autos o Ofício nº 2480/AMRJ-MB. 

4)Oficie-se novamente o Diretor do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, acusando o recebimento do ofício nº 2480/AMRJ-MB e 

requisitando que, em complemento ao mesmo, sejam prestados, no prazo de 30 dias, os esclarecimentos acerca dos fatos narrados nas representações 

acostadas aos autos, que deverão acompanhar o ofício requisitório, em cópias. 

5) Acautelem-se os autos na DICIVE, por 45 dias, no aguardo da resposta demandada. 
 

DANIELLA D. A. SUEIRA T. PIZA 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35710| 

PORTARIA Nº 216, DE 17 DE ABRIL DE 2018 

 

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

notadamente aquelas previstas no art. 129, III, da Constituição da República, e art. 6º, VIII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos 

"para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III, CR, e art. 7º, I, da LC nº 

75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4, §1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006 e 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, sobre o 

prazo de tramitação dos procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes nestes autos, a requererem o prosseguimento de apuração com vistas à futura tomada de 

providência conclusiva; 

RESOLVE 

CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002502/2017-27 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado por esta portaria, 

pelo prazo de 1 (um) ano, com o objetivo de apurar o uso de atestados médicos supostamente falsos por William dos Santos Moreira, técnico do Banco 

Central do Brasil. 

Determino, assim, a realização das seguintes diligências: 

1) Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria, feitas as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 

2) Comunique-se por meio eletrônico à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

3) Após, voltem conclusos para análise. 

 

 FÁBIO DE LUCCA SEGHESE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35645| 

PORTARIA Nº 217, DE 17 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que este subscreve, com lastro nos Arts. 127 e 

129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

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, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar a possível cobrança de propina na Embaixada do Brasil em Porto Príncipe – Haiti 

para emissão de vistos humanitários. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria, nos termos do Art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 

Ministério Público.  

Cumpra-se. 

 

RODRIGO DA COSTA LINES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 35736| 

PORTARIA Nº 218, DE 17 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que este subscreve, com lastro nos Arts. 127 e 

129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

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, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o prazo de tramitação do Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004009/2017-41 se esgotou e não há 
elementos suficientes para adoção de providência conclusiva; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar possível ato de improbidade administrativa pelo ex-deputado federal Fernando Paulo 
Nagle Gabeira, no âmbito de gastos de representação em 2008. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria, nos termos do Art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 
Ministério Público.  

Cumpra-se. 
 

RODRIGO DA COSTA LINES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 2665| 

PORTARIA Nº 7, DE 13 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários, no exercício das suas atribuições 

constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal; também o que dispõem 

o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo velar pela regularidade e pela adequação dos 

procedimentos empregados na execução da atividade de polícia judiciária federal, especialmente: a) ao respeito aos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos 

assegurados na Constituição Federal e na lei; b) à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) à prevenção 

ou à correção de irregularidade, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade policial; d) à competência dos órgãos incumbidos da segurança 

pública; e) à prevenção da criminalidade; f) à finalidade, à celeridade, ao aperfeiçoamento e à indisponibilidade da persecução penal; g) à superação de 
falhas na produção probatória, inclusive de natureza técnica, para fins de investigação criminal1; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial visa, nos termos do art. 2º da Resolução CNMP 20/2007, a "integração 

das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas à persecução penal”; 

CONSIDERANDO que incumbe aos órgãos do Ministério Público realizar visitas ordinárias nos meses de abril ou maio e outubro 

ou novembro e a instauração de procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo 
da atividade policial, DETERMINO: 

I) a instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de realização de visita técnica à Delegacia de Polícia Federal de 

Passo Fundo/RS, subordinada a Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, especificamente para elaborar 
formulário específico, nos termos e forma de envio previstos no Art. 6º da Resolução CNMP nº 20, de 28/05/2007; 

II) a remessa dos autos ao Setor Jurídico desta PRM, para que proceda aos registros e formalidades pertinentes no Sistema Único; 

 

CINTHIA GABRIELA BORGES 

Procuradora da República 

 

RICARDO GRALHA MASSIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 3727| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 13 DE ABRIL DE 2018 
 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000114/2014-70 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado por dever de ofício no âmbito desta Procuradoria da República para apurar a implementação 
do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) na sede da Delegacia de Polícia Federal (DPF) em Caxias do Sul. 

Instada a se manifestar (fl. 03), a DPF informou que o prédio que ocupa é alugado e que, no andar em que ocupa, foi realizada a 

manutenção dos extintores e mangueiras, implementação de placas fotoluminescentes e, nos demais itens do PPCI, informou que foi solicitada à 
Superintendência Regional da Polícia Federal a análise de compra e implementação (fl. 04). 

Oficiou-se, novamente, à DPF para que informasse a situação do PPCI (fl. 15). 

Em resposta, a DPF informou que como ocupam edifício com vários condôminos e o PPCI não pode ser individualizado, é necessária 

a aprovação do PPCI de forma geral (fl. 16). Juntou notificação de correção de inspeção (fl. 17), em que parte dos requisitos foram aprovados, e outros 
deverão ser corrigidos. 

A partir disso, seguiu-se a instrução apuratória com oficiamentos frequentes até que, em 22/08/2017, juntou-se aos autos Certificado 

de Aprovação do PPCI pelo Corpo de Bombeiros (fl. 80). 

Instada a se manifestar sobre o andamento das adequações necessárias à expedição do alvará provisório, bem como o andamento para 

a obtenção do alvará definitivo (fl. 83), informou que todas as obras solicitadas em relação às áreas comuns do condomínio já foram efetuadas,e foi 
emitido alvará provisório de um ano (fl. 84/85). 

Da análise dos autos, verifica-se que a Delegacia de Polícia Federal (DPF) em Caxias do Sul vem adotando as medidas cabíveis para 

a implementação do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) na sua sede, não havendo indícios de desídia do órgão no cumprimento de seu 

dever. Contudo, embora não tenha sido constatada irregularidade, verifica-se que o tempo para conclusão do projeto, em especial em razão do processo 

de licitação de execução desta obra, é longo. 

Nesse sentido, foi instaurado o Procedimento Administrativo de acompanhamento nº 1.29.002.000164/2018-81, para acompanhar as 

medidas adotadas para implementação de Planos de Prevenção e Combate à Incêndio (PPCI) pelos órgão públicos federais na área abrangência desta 

procuradoria da República, dos órgãos que vem realizando medidas para implementação dos planos e não se constatou irregularidades ou negativa em 

sua realização, abrangendo a sede da Delegacia de Polícia Federal (DPF) em Caxias do Sul. 

Assim, impõe-se o arquivamento do presente Inquérito Civil em razão de ausência de irregularidade, sendo que o acompanhamento 

da implementação do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) na sede da Delegacia de Polícia Federal (DPF) em Caxias do Sul e de outros 

órgãos públicos federais, é objeto do Procedimento Administrativo nº 1.29.002.000164/2018-81, sem prejuízo da instauração de novo Inquérito Civil 
caso seja apurada alguma irregularidade específica durante o acompanhamento dos trâmites previstos para regularização do plano. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 

adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, 
determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se à Delegacia de Polícia Federal (DPF) em Caxias do Sul a fim de lhes dar conhecimento da presente promoção de 

arquivamento, cientificando-os, inclusive, que até que seja homologada pela 1º Câmara de Coordenação e Revisão, poderão ser apresentar razões escritas 

ou documentos, que serão juntadas ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. Outrossim, cientifique-se quanto a instauração 

do Procedimento Administrativo nº 1.29.002.000164/2018-81, cujo objeto é acompanhar as medidas adotadas para implementação de Planos de 
Prevenção e Combate à Incêndio (PPCI) pelos órgão públicos federais na área abrangência desta procuradoria da República. 
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ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

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

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 1483| 

PORTARIA Nº 3, DE 16 DE ABRIL DE 2017 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, Alexandre Ismail Miguel, representante da 6ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigos 

5º, I, III, “e”, e 6º, VII, da Lei Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei no 8.625/93; e pelo artigo 8o, §1o, da Lei no 7.347/85 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil 

e outros procedimentos administrativos correlatos para a proteção dos interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que dentre os direitos tutelados pelo Ministério Público Federal estão inseridos os interesses das comunidades de 

remanescentes de quilombos e populações indígenas, nos termos dos normativos constitucionais e da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da resolução n. 63, de 1º/12/2010, determinou a criação 

das tabelas unificadas do Ministério Público, objetivando a padronização e a uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos e 

movimentação processual judicial/extrajudicial, nas unidas do Ministério Público da União e dos Estados, passando a contemplar a categoria de 

procedimentos de acompanhamento, o que tem motivado a mudança dos inquéritos civis para tal categoria, sendo mais adequada à essência da atuação 

ministerial quanto ao acompanhamento da oferta de políticas públicas perenes. 

CONSIDERANDO o teor da manifestação exarada no bojo dos autos do Inquérito Civil 1.31.001.000131/2014-89, a qual concluiu 

que os fatos ora apurados deveriam ter seus desdobramentos encaminhados por meio de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, nos temos 

do Art. 8º, da RESOLUÇÃO CNMP Nº 174, DE 4 DE JULHO DE 2017, determinando o arquivamento daqueles autos. 

DETERMINO a instauração de procedimento administrativo de acompanhamento, objetivando acompanhar a promoção de direitos 

sociais supostamente ainda não efetivados em favor da comunidade de remanescentes de quilombo de Pedras Negras, a ser distribuído neste Ofício, 

devendo constar a vinculação temática, no sistema Único, à 6ª CCR. 

Como diligências preliminares: 

1. Junte-se a presente Portaria aos autos; 

2. Extraiam-se cópias das fls. 11, 55/69, 560/565, 575/578 e 581/582, dos autos do Inquérito Civil 1.31.001.000131/2014-89, bem 

como despacho que promoveu o arquivamento dos autos em referência, procedendo suas juntadas, fim de instruir este feito; 

3. Após, façam-se os autos conclusos. 

DAR CIÊNCIA à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos da Resolução nº 87, de 

03/08/06 – CSMPF, em seu artigo 6º. 

Publique-se. 

 

MURILO RAFAEL CONSTANTINO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 16428| 

PORTARIA Nº 250, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 

Designar o Procurador da República Felipe Delia Camargo, responsável pelo Ofício único da Procuradoria da República no Município 

de Joaçaba, para atuar nos autos do Inquérito Policial n.º 5003274-08.2015.404.7211, em trâmite na Procuradoria da República no Município de Caçador, 

em razão de declaração de impedimento do Procurador da República Anderson Lodetti de Oliveira, anotando-se nos sistemas o impedimento do referido 

membro. 
 

DARLAN AIRTON DIAS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 728| 

PORTARIA Nº 12, DE 12 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, no exercício das atribuições legais; e 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 

c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

d) considerando que a partir da instrução do Inquérito Civil nº. 1.33.009.000084/2015-90 foi apurado que na linha férrea em zona 

urbana do Município de Mafra (no pátio da oficina de Mafra e no bairro Espigão do Bugre) e também em zona rural (nas margens do Rio Negro) há 

vagões abandonados por terem perdido a capacidade de operação; 

e) considerando que foi ajuizada Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal com o objetivo, em resumo, de: a) proibir o 

depósito em área urbana desta subseção judiciária de mais vagões e locomotivas destruídas e abandonadas, sem viabilidade econômica de reparo; b) 
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condenar a RUMO a ressarcir ao DNIT o valor de R$ 24.401.829,95 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e 

noventa e cinco centavos) pela destruição de 329 vagões; 

f) considerando que foi requerida liminar para que se proíba manter em perímetro urbano, na área de competência territorial desta 

Vara Federal, vagões ou locomotivas abandonados, reputando-se (além dos 329 vagões já especificados de forma individualizada na ação civil pública) 

abandonado o vagão ou locomotiva que, estando danificado, não tenha recebido nenhum serviço de reparo por 6 (seis) meses; 

g) considerando que a finalização dessa causa provavelmente levará anos e que até lá não haverá o descarte dos vagões inutilizados; 

h) considerando que no pátio da Oficina de Mafra estão estacionados vagões para conserto; 

i) considerando que há vagões aguardando conserto no Pátio da Oficina de Mafra e na localidade de Espigão do Bugre, ou seja, em 

locais em que não há iluminação, há risco que os vagões sejam utilizados como abrigo a usuários de drogas, traficantes e outros criminosos, com risco à 

segurança pública. 

j) considerando que há notícias de que houve furtos na sede da Secretaria de Assistência Social de Mafra; 

l) considerando que foi comunicado que foi tentado realizar um curso do Pronatec no período da noite na sede da Secretaria de 

Assistência Social, mas que isso não foi levado adiante porque os alunos sofreram ameaças de usuários de drogas e delinquentes. 

m) considerando que as questões relativas ao risco à segurança pública merecem melhor atenção mediante o desmembramento do 

objeto do Inquérito Civil nº. 1.33.009.000084/2015-90. 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil com objeto “Adoção de providências extrajudiciais e judiciais necessárias para proteger a 

segurança pública no que tange ao depósito indevido de vagões sucateados e a serem consertados na cidade de Mafra-SC”. 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: RUMO S.A. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: NÃO SE APLICA. 

Determina que seja comunicada a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC a respeito do presente ato, para conhecimento 

e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Ordena, ainda, que: a) sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; b) sejam juntadas a este 

procedimento cópias do documentos constantes do Inquérito Civil nº. 1.33.009.000084/2015-90 que digam respeito ao objeto do Inquérito Civil a ser 

instaurado. 

Por fim, oficie-se: 

a) à Polícia Militar, questionando o número de ocorrências registradas nos últimos três anos ocorridas onde há vagões sem uso no 

perímetro urbano de Mafra, ou seja, no Pátio da Oficina da RUMO S.A e na localidade de Espigão do Bugre (fornecer imagens de satélite constantes nos 

autos); bem como, solicitando que confirme a informação de que os referidos vagões servem de abrigo a marginais e usuários de drogas; 

b) à Secretaria Municipal de Assistência Social de Mafra para que informe se persiste o problema de segurança pública nos arredores 

de sua sede e, em caso positivo, se isso tem impactado nas atividade desenvolvidas pela secretaria; 

Após, voltem conclusos. 

 

RUI MAURICIO RIBAS RUCINSKI 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2757| 

PORTARIA Nº 39, DE 26 DE MARÇO DE 2018 

 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que subscreve, considerando o teor do Procedimento Preparatório nº 

1.33.005.000487/2017-31, resolve instaurar Inquérito Civil, indicando, em cumprimento do art. 4º da Resolução nº 23/2007, do CNMP: 

a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 

Complementar nº 75/93. 

b) Descrição do fato: eventual irregularidade ambiental de empreendimento localizado em imóvel limítrofe ao situado na Estrada 

Geral da Barra do Itapocú, nº 8808, Bairro Itapocú, em Araquari/SC. 

c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Barra Sete Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 19.564.342/0001-

62. 

d) Nome e qualificação do autor da representação: Espólio de Edson Moreira, por sua inventariante Helenize Heyse Moreira. 

Dê-se ciência à 4ª Câmara de Revisão e Coordenação e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 

 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE  
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 42406| 

PORTARIA Nº 244, DE 17 DE ABRIL DE 2018 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, considerando os termos do Ofício n.º 490/2018 (PRM-RAO-SP-00003722/2018), bem como do E-mail PR-SP-00042370/2018, 

resolve: 

Art. 1º Designar a Procuradora da República SABRINA MENEGÁRIO, lotada na Procuradoria da República no Município de 

Ribeirão Preto, para atuar em conjunto com o Procurador da República GUSTAVO KENNER ALCÂNTARA, bem como com o membro que venha a 

substituí-lo, nos autos n.º 0004872-37.2017.403.6113, em trâmite perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Franca/SP. 

Art. 2º Determinar seja dado conhecimento aos Procuradores da República referidos no Art. 1º, bem como à Coordenadoria da PRM 

Franca, para registros de praxe. 

 

THIAGO LACERDA NOBRE 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1820| 

PORTARIA Nº 2, DE 13 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, no artigo 8º da Lei Complementar n.º 75/93, e na Resolução 174/2017 do Conselho 

Nacional do Ministério Público: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi instaurado inquérito civil para acompanhar o projeto de transposição das vias ferroviárias que percorrem 

a zona urbana da cidade de Ourinhos; 

CONSIDERANDO que a matéria em questão não deve ser acompanhada num inquérito civil e sim num processo administrativo de 

acompanhamento, instrumento mais adequado para a atuação ministerial desse naipe; 

CONSIDERANDO que foram extraídas cópias das fls. 78/86, 88/90, 120/121, 127, 133/142, 144/151, 157/159-verso, 162/166, 

inclusive da mídia digital, 168/177, e da promoção de arquivamento formulada no IC nº 1.34.024.000292/2015-63, para a formação do presente 

procedimento; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento dos fatos indicados no IC nº 1.34.024.000292/2015-63; 

CONSIDERANDO que se constatada a existência de irregularidades no decorrer da fiscalização, serão tomadas as medidas 

necessárias para a repressão do ato e responsabilização do agente, se necessário com instauração de inquérito civil ou ajuizamento de ação civil pública; 

RESOLVE 

INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, pelo prazo inicial de 1 (um) ano, 

com o fim de acompanhar o projeto de transposição das linhas férreas para o contorno ferroviário no município de Ourinhos e o seu correspondente 

processo de licenciamento ambiental, nos termos do art. 11 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público 

Federal, determinando-se: 

1. que seja dado conhecimento da instauração deste PA à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, através 

do sistema Único; 

2. acautelem-se os autos pelo prazo de 90 (noventa) dias; 

3. decorrido o prazo, oficie-se à Prefeitura Municipal de Ourinhos e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

DNIT, para que informem o atual estágio do projeto de transposição das linhas férreas para o contorno ferroviário no município de Ourinhos, oriundo do 

Convênio DIF/TT nº 069/2006, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e a Prefeitura Municipal de Ourinhos, 

e cujo objeto é a cooperação técnica e financeira para a elaboração de projeto executivo de engenharia de contorno ferroviário no município de Ourinhos; 

4. outrossim, oficie-se ao Núcleo de Licenciamento Ambiental (NLA) da Superintendência do Ibama em São Paulo/SP, solicitando 

informações sobre o processo de licenciamento ambiental do Contorno Ferroviário de Ourinhos/SP, processo nº 02001.002271/2008-81. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1014| 

PORTARIA Nº 13, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

Procedimento Administrativo n° 1.00.000.017023/2016-73. Assunto: Instauração 

de IC 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Araraquara, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar prosseguimento à análise da documentação já encartada nos autos, bem como, por outro 

lado, a necessidade de adequar a autuação deste feito, pois, embora tenha aportado nesta Procuradoria da República como Procedimento Administrativo, 

tem por objeto fatos que demandam instrução e análise apurada quanto ao suposto descumprimento de condicionante fixada em regular licenciamento 
ambiental, providências não comportadas no âmbito de um PA; 

RESOLVE, 

INSTAURAR inquérito civil, com o fim de apurar eventual descumprimento de condicionantes fixadas na Licença de Instalação nº 

800/2001, expedida para a empresa Interligação Elétrica do Madeira S.A., em razão do empreendimento “Linha de Transmissão Coletora Porto Velho – 
Araraquara 2”, conforme Auto de Infração nº 1156, série E, de 13.07.2016, determinando as seguintes providências: 

1. Registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Administrativo nº 1.00.000.017023/2016-73; 

2. Comunique-se a egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração deste IC, nos termos 
do art. 6º, da Resolução 87/2010, do CSMPF; 

3. Oficie-se à Superintendência do IBAMA em São Paulo, SP, para que esclareça: 

a) a exata localização da ocorrência ambiental (trecho de obras 3B) e das não-conformidades (trecho de obras 2C e 3A), descritos na 

tabela de fl. 43, uma vez que a descrição da 1ª vistoria, referente ao trecho localizado entre as torres 2644-2 (Araraquara, SP) e 1596-1 (Rondonópolis, 

MT), não apontou com clareza e exatidão os locais em que foram identificados os 03 (três) aterros em áreas alagadas ou alagáveis, em desacordo à 
condicionante 2.8 prevista na 1ª Retificação da Licença de Instalação nº 800/2001 (cf. itens 4 e 5 do Parecer nº 004572/2013, fls. 37/81); 

b) quais as providências adotadas pelo referido órgão ambiental em relação aos danos constatados no Auto de Infração nº 1156, série 

E, de 13.07.2016 (trecho de obras 3A, 3B e 2C, cf. tabela de fl. 43); 
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c) qual a atual situação das áreas afetadas pelo descumprimento da condicionante 2.8 da LI nº 800/2001 (trecho de obras 3A, 3B e 

2C, cf. tabela de fl. 43), que ensejou a lavratura do referido Auto de infração. 

4. Com as respostas, conclusos para análise. 

 

RUDSON COUTINHO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1629| 

PORTARIA Nº 13, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter o presente Procedimento 

Preparatório nº 1.34.023.000125/2017-94 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato abaixo especificado. 

Fato: Fiscalizar o cumprimento do Decreto 5.940 de 25/10/2006 que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pela 

Agência da Receita Federal em São Carlos/SP e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.  

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 4.ª Câmara –  e publique-se, nos moldes do art. 4º, VI e 7º, §2º, II da 

Resolução nº 23/07/CNMP. 

Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente autuação. 

 

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1628| 

PORTARIA Nº 14, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter o presente Procedimento 
Preparatório nº 1.34.023.000155/2017-09 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato abaixo especificado. 

Fato: Apurar irregularidade devido a falta de brinquedoteca em hospitais dotados do regime de internação pediátrica cometido pelo 
Hospital Municipal de Ibaté, Hospital Unimed São Carlos e Santa Casa de Descalvado . 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 1.ª Câmara – Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos 
e publique-se, nos moldes do art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente autuação. 

 

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1632| 

PORTARIA Nº 15, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter o presente Procedimento 
Preparatório nº 1.34.023.000091/2017-38 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato abaixo especificado. 

Fato: Possível irregularidade no concurso de Analista Técnico de Políticas Sociais do Ministério da Saúde, organizado pela banca 
IDECAN. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 1.ª Câmara – Direitos Sociais e Atos Administrativos em Geral e 

publique-se, nos moldes do art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente autuação. 

 

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2590| 

PORTARIA Nº 15, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República signatário, e considerando o disposto nos arts. 129, III, 

da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, 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, e considerando, ainda, o que consta do Procedimento 

Preparatório n. 1.34.014.000237/2017-54, DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para apurar notícia de dano ambiental decorrente de 

construção em área de preservação permanente-APP da Represa do Rio Jaguari, dentro da APA-Mananciais do Rio Paraíba do Sul, em imóvel localizado 
em Igaratá, pertencente a José Antônio Pampolini. 

Determina-se, ainda, a realização das seguintes diligências: a) o registro da presente portaria; b) a comunicação da instauração do ICP 

à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 dias, acompanhado de cópia desta portaria, para fins de publicação no Diário Oficial, nos termos 
do art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/06; c) a adoção das diligências indicadas no despacho de conversão. 

 

FERNANDO LACERDA DIAS 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1258| 

PORTARIA Nº 17, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter a presente Notícia de 
Fato nº 1.34.025.000117/2017-28 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato abaixo especificado: 

Fato: apurar supostas irregularidades relacionadas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Pardo. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 
art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente autuação. 

 

GUILHERME ROCHA GÖPFERT 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1648| 

PORTARIA Nº 17, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter o presente Procedimento 

Preparatório nº 1.34.023.000129/2017-72 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato abaixo especificado. 

Fato: Fiscalizar o cumprimento do Decreto 5.940, de 25/10/2006 que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pela 

Agência da Receita Federal de Pirassununga/SP e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 4.ª Câmara – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e publique-se, nos 

moldes do art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente autuação. 

 

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1638| 

PORTARIA Nº 18, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter o presente Procedimento 
Preparatório nº 1.34.023.000138/2017-63 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar o fato abaixo especificado. 

Fato: Suposto abandono do prédio da Caixa Econômica Federal em Pirassununga. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 1.ª Câmara –  e publique-se, nos moldes do art. 4º, VI e 7º, §2º, II da 
Resolução nº 23/07/CNMP. 

Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente autuação. 

 

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4013| 

PORTARIA Nº 20, DE 16 DE ABRIL DE 2018 
 

INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.010.000466/2017 17 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República subscritora, usando das atribuições que lhes são conferidas 

pelo artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, e pelo artigo 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93, regulamentado pela Resolução 87/06 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e também pela Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e, ainda, 

CONSIDERANDO que é função institucional do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a defesa do patrimônio público e social, da 

ordem jurídica e dos interesses difusos e coletivos, na forma do disposto nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal, e artigo 5º, incisos I e III, alínea 
“b”, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL tem legitimidade, portanto, para promover o Inquérito Civil, a Ação 

Civil Pública e a Ação de Improbidade Administrativa para a proteção do patrimônio público e social e outros interesses difusos, entre eles, o respeito 

aos princípios constitucionais que regem a administração pública (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e artigo 5º, inciso I, alínea “h”, da Lei 
Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO os fatos em apuração nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.34.010.000466/2017-17 instaurado a partir de 

ofício encaminhado pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo contendo cópia de ofício oriundo da Secretaria de Estado de Saúde (ofício 

Sersa nº 017355/2017-CVS), recebido nos autos do Inquérito Civil nº 1.34.001.008522/2010-96 instaurado naquela PR/SP, o qual traz informações acerca 

de hospitais localizados em municípios atendidos por esta Procuradoria da República em Ribeirão Preto, que, dotados do regime de internação pediátrica, 

não estão equipados com brinquedoteca, fato que contraria a Lei nº 11.104/2005 e a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.261/2005. . 

CONSIDERANDO que, análise do presente procedimento ainda depende de informações solicitadas à Procuradoria da República em 
São Paulo; 

CONSIDERANDO, por fim, as diligências realizadas até o momento e a necessidade de dar continuidade às apurações. 

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

Ministério Público Federal e do art. 4º da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, o presente INQUÉRITO CIVIL com o escopo 

de apurar os fatos apontados no Procedimento Preparatório, no qual deverá constar a seguinte ementa: 

TUTELA COLETIVA. SAÚDE. GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS EM HOSPITAIS PEDIÁTRICOS 

QUE TENHAM REGIME DE INTERNAÇÃO, CONFORME OBRIGA A LEI NO 11.104/2005, REGULAMENTADA PELA PORTARIA DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE NO 2.261/2005. 

(II) COMUNICAR a instauração deste inquérito à PFDC  (art. 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF); 

(III) DETERMINAR a publicação da presente portaria na Imprensa Oficial, por meio do Sistema Único. 

 

SABRINA MENEGÁRIO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4245| 

PORTARIA N° 23, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

 

Assunto: Instauração de inquérito civil público 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Santos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar n.º 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP n° 

23/2007, resolve: 

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, de ofício, nesta Procuradoria da República em Santos, em 03/10/2017, o procedimento n° 

1.34.012.000608/2017-18, com o objeto indicado na seguinte ementa: “ MEIO AMBIENTE - Apuração de eventual dano ambiental pelo derramamento 

de aproximadamente 1,5 mil litros de óleo ao mar ocorrido por volta das 20 h do dia 16/09/2017, pelo navio NS STELLA, durante operação de descarga 

no terminal da empresa Adonai Química, localizada na Ilha Barnabé.”; 

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 a Sra. Alessandra Cristina de Souza Goudinho, servidora lotada neste gabinete, para atuar como Secretária nestes autos, sem 

prejuízo de outro servidor em substituição. 

 

ANTONIO JOSÉ DONIZETTI MOLINA DALOIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 4353| 

PORTARIA Nº 30, DE 17 DE ABRIL DE 2018 

 

Autos nº 1.34.004.00 

 

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

Constituição da República,  art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93,Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 

da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR (X) INQUÉRITO CIVIL  (  ) PROCEDIMENTO DE 

ACOMPANHAMENTO tendo como objeto apuração e tomada de providências em relação ao artigo 7º e seu §1º, da Resolução CREMESP nº 126, de 

17 de outubro de 2005, já que a interpretação dada à norma pelos médicos investigados na operação Hipócritas viola a legislação constitucional e 

infraconstitucional, sendo usada sistematicamente para facilitar o esquema de corrupção desvendado pela operação referida no âmbito criminal. 

Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao 

MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) Vinculação do inquérito à 5ªCCR e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 

b.1)( ) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações de 

caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. b.2) (X) Declaro o sigilo, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP. (  ) Geral (  ) 

Parcial/autos apartados; 

c)  Defino a prioridade atual do caso em: (  ) PRIO1, (X) PRIO2, (  ) PRIO3; 

d)  Determino providências (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, (X) expedição de Recomendação. 

Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 

as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 

preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 e registre-se. 
 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - 42141| 

PORTARIA Nº 71, DE 5 DE MARÇO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, em exercício na Procuradoria da República em 

São Paulo, com fundamento na Constituição Federal, artigos 127 e 129 e na Lei Complementar nº 75/93, art. 6º, inciso VII e considerando que: 

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

que o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.003512/2017-31 foi instaurado para apurar eventuais irregularidades em contratos de 

despesa do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo - Comando da Aeronáutica, firmados com a empresa Maris Comércio e Serviços Ltda.. 

que o mencionado procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido nos §§ 6º e 7º do artigo 2º da 
Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se a Portaria e os autos nº 1.34.001.003512/2017-31 (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006-CSMPF). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da DICRIMEX-PRSP). 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007-CNMP, c/c. art. 15 da Resolução nº 87/2006-CSMPF). 

4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 

5. Por fim, designo o Analista Processual/Assessor Jurídico e o Técnico Administrativo vinculado ao gabinete para secretariarem o 

inquérito civil (arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007-CNMP). 
 

THAMÉA DANELON VALIENGO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 42096| 

PORTARIA Nº 130, DE 13 DE ABRIL DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando: 

a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 

c) o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

d) os elementos constantes na presente notícia de fato, 

INSTAURA inquérito civil a ser autuado sob o n. 1.34.001.008808/2017-48, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º 
da Resolução CNMP n. 23/2007, 

→ DESCRIÇÃO RESUMIDA DO FATO INVESTIGADO: apuração de atos de improbidade administrativa, praticados, em tese, 

pelos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, AGNALDO SMID, DENISON BORGES DOS SANTOS e VICENTE 
CARLOS PEREIRA DE BARROS. 

→ AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Corregedoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se esta portaria e os Autos nº n. 1.34.001.008808/2014-48 (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo). 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 
Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 

Após, retornem os autos conclusos, para análise e deliberações. 

 

BRUNO COSTA MAGALHÃES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 3016| 

DESPACHO DE 4 DE ABRIL DE 2018 

 

Ref.: Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 1.34.011.000602/2017-51 
 

1. PRORROGO por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 12, da Resolução nº 77/2004, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e art. 12 da Resolução nº 13/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, o andamento do presente procedimento, considerando 
a necessidade da realização de diligências; 

2. LANCEM-SE os registros cabíveis junto ao Sistema Único; 

3. NOTIFIQUE-SE à Egrégia 5ª CCR/MPF pelo Sistema Único. 

 

FABIANA RODRIGUES DE SOUSA BORTZ 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - 3017| 

DESPACHO DE 4 DE ABRIL DE 2018 
 

Ref.: Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 1.34.011.000603/2017-03 
 

1. PRORROGO por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 12, da Resolução nº 77/2004, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e art. 12 da Resolução nº 13/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, o andamento do presente procedimento, considerando 

a necessidade da realização de diligências; 

2. LANCEM-SE os registros cabíveis junto ao Sistema Único; 

3. NOTIFIQUE-SE à Egrégia 5ª CCR/MPF pelo Sistema Único. 

 

FABIANA RODRIGUES DE SOUSA BORTZ 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 3018| 

DESPACHO DE 4 DE ABRIL DE 2018 

 

Ref.: Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 1.34.011.000604/2017-40 

 

1. PRORROGO por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 12, da Resolução nº 77/2004, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e art. 12 da Resolução nº 13/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, o andamento do presente procedimento, considerando 

a necessidade da realização de diligências; 

2. LANCEM-SE os registros cabíveis junto ao Sistema Único; 

3. NOTIFIQUE-SE à Egrégia 5ª CCR/MPF pelo Sistema Único. 

 

FABIANA RODRIGUES DE SOUSA BORTZ 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - 191| 

PORTARIA Nº 3, DE 13 DE ABRIL DE 2018 

 

Procedimento Preparatório n.º 1.35.004.000043/2017-31 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, lotado e em exercício na PRM 

Lagarto/SE, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 6º, VII, e incisos, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 

8.625/93, 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, e considerando que: 

1) 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 da República Federativa 

do Brasil; 

2) a Lei Complementar nº 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União), em seu artigo 6º, inciso VII, “d”, dispõe ser função 

institucional do Órgão Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos; 

3) são funções institucionais do Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, conforme disposições do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 5º e incisos da Lei Complementar nº 75/1993; 

4) cabe ao gestor público administrar a coisa pública em estrita observância aos ditames normativos constitucionais, nos moldes da 

Administração Gerencial estabelecida na Carta Magna (artigo 37, caput, da CRFB); 

5) se encontra expirado o prazo para tratamento do caso no bojo do presente procedimento preparatório; 

6) o relatório de 201601735 da CGU aponta indícios de irregularidades na correta aplicação dos recursos oriundos do PNAE 2015; 

7) as informações colacionadas até o momento são suficientes à instauração de inquérito civil, nos termos do art. 2º, II, da Resolução 

nº 23/2007 CNMP, e do art. 4º, inciso II e §1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010); 

Resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria acompanhada do Procedimento Preparatório nº 1.35.004.000043/2017-31, pelo Setor 

Extrajudicial (SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: “apurar suposto ato de improbidade relacionado a processos licitatórios para compra 

de merenda escolar com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e com recursos próprios, pelo mnicípio de Simão Dias/SE, nos 

anos de 2014 e 2015”; 

2. Nomeação dos servidores em exercício na PRM Lagarto/SE para funcionarem como Secretários no presente feito, nos termos do 

art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e do art. 5º, V, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 

3. Comunicação, no prazo de 10 (dez) dias, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 

6º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 

4. Fixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 

Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP); 

5. Publicação da presente portaria no Diário Oficial, conforme disposto no art. 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 

Após, determino: Oficie-se ao FNDE, para que, à luz das explicações prestadas pelo Prefeito de Simão Dias/SE e pelo Conselho de 

Alimentação Escolar do mesmo município (documentos enviados pelo FNDE ao MPF anexos ao ofício 2237/2018/Diaco/Comav/Cgpae/Drae-FNDE) 

no bojo do processo 23034.043595/2017-52, informe sobre o resultado final da análise da prestação de contas dos valores repassados ao município de 
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Simão Dias/SE, referentes ao PNAE/2015, devendo esclarecer ainda as medidas ao final adotadas pelo FNDE, face às irregularidades eventualmente 

encontradas. 

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 

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

transcurso. 

 

JOÃO BOSCO ARAÚJO FONTES JÚNIOR 

Procurador da República / PRM Lagarto-SE 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - 7444| 

PORTARIA N° 15, DE 13 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das funções do ofício da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no art. 129, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.° 75, de 20 

de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos do Procedimento Preparatório de n.° 1.36.000.000621/2017-31; e 

CONSIDERANDO as informações de supostas irregularidades na seleção de professores mediadores à distância e presencial do 

Programa Rede E-Tec Brasil, realizada pela Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Tocantins; 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Estado revogou o Edital nº 005/2017, com as supostas 

irregularidades, publicando, posteriormente, o Edital nº 12/2017; 

CONSIDERANDO que, com a revogação do edital anterior pela Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Tocantins, até o 

presente instante, não constam informações de danos aparentes que justifiquem a atuação deste órgão Ministerial na investigação do abolido certame; 

CONSIDERANDO que é necessário averiguar e monitorar as verbas públicas federais que custeiam o aludido programa, o que inclui 

acompanhar as fases de seleção de agentes públicos que atuaram com vencimentos pagos por este mesmo projeto; 

CONSIDERANDO que não houve resposta satisfatória ao Ofício nº 178/2018/PRTO/PRDC em relação à destinação dos recursos 

federais liberados, nem a seu montante; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 

Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM  INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar a aplicação 

dos recursos federais no Programa Rede E-Tec Brasil, bem como se o Programa está cumprindo a meta de  ampliar e democratizar o acesso a cursos 

técnicos de nível médio, públicos e gratuitos. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil vinculado 

à PFDC, além de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente 

certificado nos autos. 

 Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à PFDC, remetendo-lhe cópia deste ato 

para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 

CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 

Em seguida, oficie-se a Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins, a fim de que informe: (i) qual o 

montante e a destinação dos recurso liberados, pela União, para o Programa Rede E-Tec Brasil no Estado em 2017; (ii) se todos os polos abrangidos no 

edital nº 12/2017 ofertaram regularmente os cursos; (iii) se a quantidade de alunos atendidos ficou dentro da margem estipulada para Programa em 2017; 

(iv) se foi dada ampla publicidade a tal edital (além da publicação no diário oficial), com documento comprobatório; (v) se foi realizada a entrevista 

individual, com documentos comprobatórios do ato. 

Realize-se pesquisa junto à ASSPA, para verificação de relacionamento entre classificados  (por amostragem, pelo menos cinco 

nomes1) e membros da comissão do processo seletivo. 

Conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento às requisições é de 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento dos expedientes, aos quais deverão ser anexadas cópia desta portaria e do Ofício nº 178/2018/PRTO/PRDC. 

Após, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-TO - 7460| 

PORTARIA Nº 16, DE 10 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que ao final subscreve, com fundamento nas 

disposições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público 

(art. 129, III, da Constituição da República e art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/1985); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa 

de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União 

(art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.36.000.000460/2017-86, instaurado para apurar possíveis irregularidades na 

aplicação dos recursos destinados ao pagamento das remunerações, produtividade e plantões extraordinários a servidores lotados na Secretaria Estadual 

de saúde do Tocantins e nos Hospitais Públicos Estaduais. Relatório de Auditoria Denasus n. 15304. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, definindo como seu objeto apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos 

destinados ao pagamento das remunerações, produtividade e plantões extraordinários a servidores lotados na Secretaria Estadual de saúde do Tocantins 

e nos Hospitais Públicos Estaduais mencionados no Relatório de Auditoria Denasus n. 15304. 

Para isso, DETERMINA-SE: 

I – Sejam feitas as anotações de praxe nos sistemas físico e eletrônico (ÚNICO) desta Procuradoria da República; 

II-  Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 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; 

III – Seja fixado o prazo de 1 (um) ano para conclusão do IC, prorrogável se necessário, conforme disposição do art. 15, da Resolução 

CSMPF n. 87/2010. 

Cumpra-se. 

 

DANIELLA MENDES DAUD 

Procuradora da República 
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